
 

 

 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 
เรื่อง  รายงานการรับ - จายเงิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

……………………………………… 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม จนถึงปจจุบัน หมวด ๑๐  ขอ ๑๐๑ เมื่อสิ้นปงบประมาณ  ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกาศรายงานการรับ - จายเงินประจําปงบประมาณที่สิ้นสุด  ทั้งงบประมาณรายจายและเงิน
นอกงบประมาณไว  โดยเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหประชาชนทราบ ในเวลาอัน
สมควร นั้น 
 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทํารายงานการรับ - จาย 
ดังกลาว เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินพรอมรายละเอียดประกอบ           
งบที่แนบประกาศนี ้

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
 
         พิตรพิบูล  สิรเิรืองธนชัย 
      (นายพิตรพบิูล  สริิเรืองธนชัย) 
        นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 
 
 
 
 



หมายเหตุ

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน   2 40,836,769.42      

สินทรัพย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 9,953,419.87          

เงินฝากคลังจังหวัด 4 295,500.00            

เงินฝาก ก.ส.ท. 2,413,096.12          

รายไดจากรัฐบาลคางรับ -                       

ลูกหนี้คาภาษี 5 65,037.29              

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม -                       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 12,727,053.28      

ทรัพยสินเกิดจากเงินกู 2.1 11,932,000.00        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 11,932,000.00      

รวมสินทรัพย 24,659,053.28      

ทุนทรัพยสิน   2 40,836,769.42      

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจายคางจาย  6 2,389,140.00          

เงินรับฝาก 7 400,674.55            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,789,814.55        

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีเงินกู 8 7,577,536.89          

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,577,536.89        

รวมหนี้สิน 10,367,351.44      

เงินสะสม

เงินสะสม  9 10,433,661.16        

เงินทุนสํารองเงินสะสม 3,858,040.68          

รวมเงินสะสม 14,291,701.84        

รวมหนี้สินและเงินสะสม 24,659,053.28      

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

พ.จ.ต

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

(นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย)

ปลัดเทศบาลตําบลปาติ้ว นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้วผูอํานวยการกองคลัง

เทศบาลตําบลปาติ้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2560

(นางอรพิน  อินทรขาว) (สมาน  ย่ิงยงค)



ขอมูลทั่วไป
 

เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลปาติ้ว เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2542 

ที่ตั้ง

เทศบาลตําบลปาติ้ว  อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร หางจากจังหวัดยโสธร  

ประมาณ  27  กิโลเมตร  ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ  ตําบลโคกนาโก  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันออก ติดกับ  ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

ทิศใต ติดกับ  ตําบลศรีฐาน  อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลกระจาย  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

โดยมีเนื้อที่โดยรวมประมาณ  5.72  ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ  1  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.1  หลักเกณฑในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

      การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานการเงินเปนไปตามเกณฑเงินสดและเกณฑคงคาง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี  การจัดทําทะเบียน และรายงาน

การเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เมื่อวันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2558  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ

เทศบาลตําบลปาติ้ว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560



จํานวนเงิน

ก. อสังหาริมทรัพย

1 . โรงฆาสัตว 1,384,335.00              ก. รายไดของเทศบาล 28,602,398.42         

2 . อาคาร 17,828,730.00            ข. รับจากกรมการปกครอง 1,800,000.00          

3 . ตลาดสด 588,071.00                ค. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,533,371.00          

4 . ที่ดิน 55,000.00                  ง. มีผูอุทิศให 55,000.00               

5 . อาคารโรงสูบน้ํา 15,000.00                 

6 . รั้วสํานักงานและร้ัวศูนยเด็กฯ 1,270,150.00             

7 . โรงจอดรถและหองเก็บวัสดุ 364,000.00               

8 . หองนํ้า 356,500.00               

9 . ถังเก็บนํ้าสํารอง 99,700.00                 

ข. สังหาริมทรัพย

1 . ยานพาหนะและขนสง 7,407,000.00             

2 . เคร่ืองใชสํานักงาน 3,461,840.00             

3 . เคร่ืองคอมพิวเตอร 1,209,824.00             

4 . เคร่ืองมือเคร่ืองใชอุปกรณ

ก. ในการดับเพลิง 337,998.42               

ข. ในการโฆษณาและเผยแพร 1,954,842.00             

ค. ในการสาธารณสุข 217,200.00               

ง. ในการศึกษา 225,500.00               

จ. ในงานบานงานครัว 327,790.00               

ฉ. ในสนาม 256,000.00               

ช. ในงานสํารวจ 32,000.00                 

ซ. โรงงาน 45,530.00                 

ฌ. โยธา 26,000.00                 

ญ. การเกษตร 62,000.00                 

ฎ. กีฬา 811,900.00               

ฏ วิทยาศาสตรและการแพทย 128,500.00               

ฐ. อุปกรณสนามเด็กเล็ก 203,450.00               

ฑ. ไฟฟาและวิทยุ 321,909.00               

38,990,769.42         38,990,769.42       รวม

เทศบาลตําบลปาติ้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2560

ประเภททรัพยสิน ราคาทรัพยสิน

หมายเหตุ  2  งบทรัพยสิน

แหลงท่ีมาของทรัพยสินท้ังหมด

ชื่อ



ชื่อ จํานวนเงิน

ก. อสังหาริมทรัพย

1 . โครงการกอสรางถนน คสล. จากเทศบาล 2 จรดซอยหนองบัวแดง 998,000.00          ก. รายไดจากเงินกู 11,932,000.00    

2 . โครงการกอสรางถนน คสล. จากเทศบาล ทางเขาวัดปาสุริยาลัย ม.5 369,000.00         

3 . โครงการกอสรางขยายไหลทางถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ม.12 1,934,400.00       

4 . โครงการกอสรางถนน คสล. จากเทศบาล 1 ม.12 555,100.00         

5 . โครงการกอสรางถนน คสล. จากเทศบาล 5 (ขางไปรษณีย) ม.5 542,000.00         

6 . โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 14 ม.5 173,500.00         

7 . โครงการทําปายบอกชื่อถนน-ซอย 599,000.00         

8 . โครงการจัดทําปายบานนามอง 421,500.00         

ข. สังหาริมทรัพย

1 . ยานพาหนะและขนสง 4,970,500.00       

2 . เครื่องกรองน้ํา 297,000.00         

3 . อุปกรณสนามเด็กเลน 1,072,000.00       

11,932,000.00    11,932,000.00   

ราคาทรัพยสิน
แหลงที่มาของทรัพยสินทั้งหมด

รวม

เทศบาลตําบลปาติ้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2560

หมายเหตุ  2.1 งบทรัพยสินเกิดจากเงินกู

ประเภททรัพยสิน



เงินสด 9,424.85             

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย เลขที่ 551 - 2 - 04538 - 3 6,121,493.13        

กรุงไทย ประเภทออมทรัพย เลขที่ 315 - 1 - 02133 - 6 1,308,786.90        

ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 315 - 6 - 01367 - 6 2,513,714.99        

9,953,419.87      

295,500.00          

รวม 295,500.00         

หมายเหตุ  3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เทศบาลตําบลปาติ้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2560

รวม

หมายเหตุ 4

เงินฝากคลังจังหวัด



ประเภทลูกหน้ี ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน

ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2560 6 10,500.00                     

0 10,500.00                   

ลูกหนี้ - ภาษีบํารุงทองที่ 2560 51 2,577.27                      

0 2,577.27                     

ลูกหนี้ - ภาษีปาย 2560 2 51,960.00                     

59 51,960.00                   

59 65,037.27                   รวมทั้งสิ้น

เทศบาลตําบลปาติ้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2560

หมายเหตุ  5  ลูกหนี้คาภาษี

รวม

รวม

รวม



แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 4  หมูที่ 4 164,000.00         

ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 12 หมูที่ 12 176,000.00         

ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ การพาณิชย งานตลาดสด คาที่ดินและสิ่งกอสราง อาคารตางๆ โครงการกอสรางหองน้ําตลาดสดเทศบาล 250,000.00         

มูลฝอย)

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 138,000.00         

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 27,000.00          

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 330,000.00         

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 70,000.00          

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 112,000.00         

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 11,995.00          

เทศบาลตําบลปาติ้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2560

หมายเหตุ  6  รายจายคางจาย



แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยการเรียนรูชุมชน 12,675.00          

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งบประมาณ การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก คาตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาต้ิว 2 หมูที่ 5 69,900.00          

ประถมศึกษา ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 55,000.00          

สาธารณสุข ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 78,070.00          

ปฏิกูล

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 85,000.00          

อุตสาหกรรมและการโยธา ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาหนองหัวลิง หมูที่ 12 241,000.00         

ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายไหลทาง ซอยเทศบาล 11 หมูที่ 4 273,000.00         

ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 295,500.00         

เชื่อมถนนเทศบาล 1 (ระยะที่ 2 ) พรอมเสนจราจร

2,389,140.00     รวม



แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 27,000.00           

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 330,000.00         

งบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 11,995.00           

งบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยการเรียนรูชุมชน 12,675.00           

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิง คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 78,070.00           

ปฏิกูล

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 138,000.00         

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 70,000.00           

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 112,000.00         

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 55,000.00           

สาธารณสุข ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมายเหตุ  6  รายจายคางจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2560



แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 85,000.00           

อุตสาหกรรมและการโยธา ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ คาที่ดินและส่ิงกอสราง คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก คาตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาต้ิว 2 หมูที่ 5 69,900.00           

ประถมศึกษา ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาหนองหัวลิง หมูท่ี 12 241,000.00         

ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายไหลทาง ซอยเทศบาล 11 หมูที่ 4 273,000.00         

ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 295,500.00         

เชื่อมถนนเทศบาล 1 (ระยะที่ 2 ) พรอมเสนจราจร

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 4  หมูที่ 4 164,000.00         

ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา กอสรางโครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 12 หมูที่ 12 176,000.00         

ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ การพาณิชย งานตลาดสด คาที่ดินและส่ิงกอสราง อาคารตางๆ โครงการกอสรางหองน้ําตลาดสดเทศบาล 250,000.00         

มูลฝอย)

2,389,140.00      รวม



ภาษีหัก ณ ที่จาย 18,403.68              

คาใชจาย ภบท. 5% 16,330.76              

เงินมัดจําประกันสัญญา 228,206.00             

ประกันสัญญาการฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว 42,000.00              

ประกันสัญญาคาเชาแทนตลาดสด 14,100.00              

ประกันสัญญาหองน้ําตลาดสด 1,200.00                

ประกันสัญญาคาเชาอาคารตลาด 11,900.00              

เงินศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง 23,034.11              

เงินรอคืนจังหวัด 45,500.00              
400,674.55           

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2560

หมายเหตุ  7  เงินรับฝาก

เทศบาลตําบลปาติ้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

รวม



เลขที่ ลงวันที่

สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โครงการตางๆรวม 5 โครงการ 11,932,000.00    1043/50/2555 13 ม.ค. 55 7,577,536.89      พ.ศ. 2565

11,932,000.00   7,577,536.89     

เทศบาลตําบลปาติ้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2560

หมายเหตุ  8  เจาหนี้เงินกู

รวม

ชื่อเจาหนี้ โครงการที่ขอกู จํานวนเงินที่ขอกู
สัญญากูเงิน

เงินตนคางชําระ ปส้ินสุดสัญญา



หมายเหตุ  9  เงินสะสม

เงินสะสม  1  ตุลาคม   2559 9,046,918.07     

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 37,354.42       
หัก  25% ของรายรับจริงสูงกวารายจายจริง

(เงินทุนสํารองเงินสะสม) 9,338.61         

บวก รับจริงสูงกวารายจายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 28,015.81       

รายการปรับปรุงการชําระหนี้เงินกู กสท. 1,137,347.91   

รับเงินรายรับและรายจายป 2560 221,379.37      1,386,743.09      

เงินสะสม  30  กันยายน  2560 10,433,661.16   

เงินสะสม  30  กันยายน  2558 ประกอบดวย

1.  เงินฝาก  ก.ส.ท.  2,413,096.12      

2. ลูกหนี้ภาษี 65,037.29          

3. ผลตางจากการชําระหนี้เงินกู 4,354,463.11      

4. เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 3,601,064.64      

10,433,661.16   

เทศบาลตําบลปาติ้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2560



ประมาณการ
รวมจายจากเงิน

งบประมาณ

รวมจายจาก
เงินอุดหนุน

ระบุ
วัตถุประสงค/

เฉพาะกิจ

รวม บริหารงานทั่วไป
การรักษาความ

สงบฯ
การศึกษา สาธารณสุข

สังคม    
สงเคราะห

เคหะและชุมชน
สรางความ
เขมแข็งฯ

การศาสนา 
วัฒนธรรมฯ

อุตสาหกรรม
และการโยธา

การเกษตร พาณิชย งบกลาง รวม

รายจาย

งบกลาง 6,133,535.00       5,891,733.59       -               5,891,733.59       -                      -                      -                      -                      -            -                      5,891,733.59      5,891,733.59             

เงินเดือน  (ฝายการเมือง) 2,624,640.00       2,624,640.00       -               2,624,640.00       2,624,640.00         -                      -                      -                      -            -                      2,624,640.00             

เงินเดือน  (ฝายประจํา) 10,797,368.00     10,046,683.10     -               10,046,683.10     4,384,188.00         700,800.00           1,805,334.10         572,820.00           -            1,158,561.00         1,283,620.00     141,360.00    10,046,683.10            

คาตอบแทน 950,400.00          718,442.00          -               718,442.00          383,780.00           -                      112,000.00           91,000.00             -            40,862.00             90,800.00         718,442.00                

คาใชสอย 7,491,680.00       6,719,617.47       -               6,719,617.47       2,137,165.76         170,557.00           1,909,096.91         192,867.00           -            1,818,788.00         28,781.00      414,600.80      38,069.00         9,692.00               6,719,617.47             

คาวัสดุ 2,409,400.00       1,894,255.93       -               1,894,255.93       602,713.40           89,808.00             685,441.53           25,654.00             -            246,589.00           17,230.00        178,375.00       48,445.00             1,894,255.93             

คาสาธารณูปโภค 1,331,387.00       1,084,217.78       -               1,084,217.78       488,584.26           -                      148,138.97           -                      -            35,700.70             411,793.85           1,084,217.78             

คาครุภัณฑ 1,223,570.00       1,072,700.00       -               1,072,700.00       217,650.00           185,260.00           26,000.00             71,800.00             -            211,500.00           10,900.00      292,110.00      57,480.00         1,072,700.00             

คาที่ดินและสิ่งกอสราง  2,948,500.00       2,495,550.00       295,500.00    2,791,050.00       330,000.00           101,650.00           185,000.00           -                      -            250,000.00           1,034,400.00     890,000.00           2,791,050.00             

เงินอุดหนุน 1,046,120.00       884,643.38          -               884,643.38          55,000.00             601,120.00           40,000.00             148,523.38           40,000.00        884,643.38                

36,956,600.00     33,432,483.25     295,500.00    33,727,983.25     11,223,721.42     1,248,075.00       5,472,131.51       994,141.00          -          3,910,524.08       39,681.00     763,940.80     2,682,744.00   141,360.00   1,350,238.85       5,891,733.59    

รายรับ

หมวดภาษีอากร 530,000.00           714,757.39           -                 714,757.39           

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต225,500.00           256,336.05           -                 256,336.05           

หมวดรายไดสาธารณูปโภค 640,000.00           721,800.00           -                 721,800.00           

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 203,000.00           236,887.00           -                 236,887.00           

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 161,000.00           133,743.00           -                 133,743.00           พ.จ.ต
หมวดภาษีจัดสรร 18,255,000.00       18,033,353.23       -                 18,033,353.23       

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,942,100.00       13,372,961.00       -                 13,372,961.00       

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 296,150.00           -                      295,500.00      295,500.00           

37,252,750.00     33,469,837.67     295,500.00    33,765,337.67       

รายรับสูงกวาหรือ (ต่ํา) รายจาย 37,354.42      

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตําบลปาติ้ว นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

รวมรายรับ

เทศบาลตําบลปาติ้ว

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่   30  กันยายน   2560

รายการ

รวมรายจาย

(นางอรพิน  อินทรขาว) (สมาน  ย่ิงยงค) (นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย)



หมายเหตุ  ประกอบงบแสดงผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ 1

คาครุภัณฑจายจากเงินรายรับ

1.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนยี่หอไซโจเดนจิ 26,000.00          

    ขนาด 18,330.29 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง (ศูนย อปพร.)

2.  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  42,000.00          

    จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท

3.  เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง 28,000.00          

4.  ตูเหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  1  ตู 5,000.00           

5.  พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่  จํานวน  2  ตัว ๆ ละ 4,600 บาท 9,200.00           

6.  พัดลมอุตสาหกรรม  จํานวน  3  ตัว ๆ ละ 2,550  บาท 7,650.00           

7.  เกาอี้บุนวม  จํานวน  20  ตัว ๆ ละ 500 บาท 10,000.00          

8.  โตะคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ตัว 1,800.00           

9.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน 1 เคร่ือง 26,000.00          

10.  เคร่ืองทําลายเอกสาร  จํานวน 1 เครื่อง 28,000.00          

11.  ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน  จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,000 บาท 10,000.00          

12.  ครุภัณฑการกีฬา เครื่องออกกําลังกาย   จํานวน 21 ชุด 292,110.00        

13.  ตูน้ําดื่ม  จํานวน 2 ตู ๆ ละ 4,500 บาท 9,000.00           

14.  เคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง ยี่หอฮอนดา  จํานวน 1 เครื่อง 9,500.00           

15.  เคร่ืองชั่งระบบดิจิตอลแบบแขวน ขนาด 500 กิโลกรัม  จํานวน 1 เครื่อง 17,000.00          

16.   เคร่ืองสกัด  จํานวน 1 เคร่ือง 21,500.00          

17.  เคร่ืองเชื่อมไฟฟาพรอมอุปกรณ  จํานวน 1 เครื่อง 5,480.00           

18.  ชุดตัด-เชื่อมแกส   จํานวน 1 ชุด 5,200.00           

19. เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่อเนกประสงคแบบลากจูงขนาด 15 นิ้ว  จํานวน 1 ชุด 10,900.00          

20. กลองวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 96,000.00          

     คุณลักษณะพื้นฐาน  จํานวน 5 ชุด

21.   ไฟจุดตรวจสองระบบแบบแบตเตอรี/่ไฟฟา  จํานวน 1 ตู 16,500.00          

22.   เรือพลาสติก  จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 5,880 บาท 11,760.00          

23.   เคร่ืองสับยอยแบบลากพวง พรอมเครื่องยนต  จํานวน 1 เครื่อง 185,000.00        

24.   เลื่อยโซยนต  จํานวน 1 เครื่อง 25,000.00          

25.  กลองถายภาพดิจิตอลความละเอียด 16 ลานพิกเซล  จํานวน 1 เครื่อง 9,000.00           

26.  เคร่ืองดับไฟปา  จํานวน 1 เคร่ือง 10,000.00          

27.  เคร่ืองคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เคร่ือง 22,000.00          

28.  จอภาพคอมพิวเตอรแบบ LED  ขนาด 18.5 นิ้ว  จํานวน 1 เคร่ือง 3,300.00           

29.  เคร่ืองคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เคร่ือง 22,000.00          

30. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED/ขวาดํา  จํานวน 1 เครื่อง 3,300.00           

31. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย  จํานวน 1 ชุด 49,500.00          

1,017,700.00     ยอดยกไป
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หมายเหตุ  ประกอบงบแสดงผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ 1

คาครุภัณฑจายจากเงินรายรับ

1,017,700.00     

32. เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง 22,000.00          

33. เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง 16,000.00          

34. เครื่องพิมพเลเซอร Multifuction ยี่หอ XEROX   จํานวน 1 เคร่ือง 17,000.00          

1,072,700.00     

ยอดยกมา

รวมทั้งสิ้น



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        หมายเหตุ  ประกอบผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ 2

คาที่ดินและสิ่งกอสรางจายจากเงินรายรับ

1.  ตอเติมโรงจอดรถศูนย อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร 49,850.00      

2.  ปรับปรุงซอมแซมตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว   จํานวน 1 หลัง 890,000.00     

3.  กอสรางหองเก็บเครื่องสูบน้ําเทศบาลตําบลปาติ้ว  จํานวน  1  หลัง 51,800.00      

4.  โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 164,000.00     

5.  โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซ.เทศบาล 12 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 176,000.00     

6.  โครงการกอสรางหองน้ําตลาดสดเทศบาล 250,000.00     

7.  โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 330,000.00     

8.  ตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 2 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 69,900.00      

9.  โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาหนองหัวลิง ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 241,000.00     

10.  โครงการขยายไหลทาง ซ.เทศบาล 11 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 273,000.00     

11.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลตติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 6 เชื่อม ถ.เทศบาล 1 295,500.00     

      (ระยะที่ 2)  พรอมเสนจราจร
2,791,050.00  


