
เทศบาลเมืองบานไผ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ.  วันที่  30  กันยายน  2551
ทรัพยสิน

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน  1 348,761,507.16    
เงินสด  เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากคลังจังหวัด 2 44,481,138.87      
เงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.) 19,395,701.12      
หุนโรงพิมพอาสารักษาดินแดน 5,000.00               
ลูกหน้ี    -  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 49,615.00              

-  ภาษีบํารุงทองที่ 9,013.34                58,628.34             
ลูกหน้ีเงินยืมสะสม 25,625.00             
ทรัพยสินเกิดจากเงินกู ก.ส.ท. 11,222,090.00      
เงินขาดบัญชี 20,630.00             

รวม 75,208,813.33      

หน้ีสินและเงินสะสม
ทุนทรัพยสิน 1 348,761,507.16    
เจาหน้ีเงินกู  ก.ส.ท. 3 11,277,000.00      
เงินรับฝากตาง ๆ  4 1,693,612.00        
รายจายคางจาย 5 14,639,480.44      
รายจายรอจาย 7 3,929,000.00        
ทุนสํารองเงินสะสม  16,508,911.85      
เงินสะสม 8 27,160,809.04      

รวม 75,208,813.33      

                (นายลิขิต  กสิกิจวรกุล)                        (นางชยาภรณ  ศิลาออน)                        (นายประสงค  ตั้งปฐมวงศ)
            นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ                      ปลัดเทศบาลเมืองบานไผ                            ผูอํานวยการกองคลัง



เทศบาลเมืองบานไผ
รายละเอียดเงินขาดบัญชี  ปงบประมาณ  2551

วัน  เดือน  ป ประเภทและรายการ จํานวนเงิน
29  มีนาคม  2548 วันที่  29  มีนาคม  2548  เทศบาลรับเงินคาธรรมเนียมการแพทย  ตามใบเสร็จ

รับเงินทั่วไป เลมที่ 7 เลขที่  50  จํานวน  10  บาท  แตไมไดนําสง  จึงเปน
เงินขาดบัญชี  จํานวน  10  บาท 10.00                

22  มิถุนายน  2548 วันที่  22  มิถุนายน  2548  เทศบาลรับเงินคาโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง
(ฆ.ษ. 2)  ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่  9  เลขที่  48  จํานวนเงิน  70  บาท  แต
ไมไดนําสง  จึงเปนเงินขาดบัญชี  70  บาท 70.00                

30  กันยายน  2548 ในปงบประมาณ  2548  ใบเสร็จรับเงินขยะมูลฝอยสูญหาย  จํานวน  9  เลม
ใบเสร็จเลมดังกลาว มีการรับเงินแลว  แตนําสงเงินเขาบัญชีไมครบถวน
เปนจํานวนเงิน 20,550.- บาท  คือ ใบเสร็จรับเงินเลมที่  282  จํานวนเงิน 
1,800.- บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมที่  335  จํานวนเงิน  12,650.- บาท  
ใบเสร็จรับเงินเลมที่  351  จํานวนเงิน  160.- บาท ใบเสร็จรับเงินเลขที่  353
จํานวนเงิน  140.- บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมที่  354  จํานวนเงิน  100.- บาท  
ใบเสร็จรับเงินเลมที่  361  จํานวนเงิน  5,200.- บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมที่
352  จํานวนเงิน  500.- บาท  สวนใบเสร็จรับเงินเลมที่  222  และ  330  
สงเงินครบถวน  อยูในระหวางเทศบาลเมืองบานไผดําเนินการสอบสวน
ขอเท็จจริง 20,550.00         

รวมท้ังสิ้น 20,630.00         



เทศบาลเมืองบานไผ
รายละเอียดเงินเกินบัญชี  ปงบประมาณ  2551

วัน  เดือน  ป ประเภทและรายการ จํานวนเงิน
29  ธันวาคม  2547 เทศบาลไดรับเงินคาธรรมเนียมการแพทย  ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่  1 เลขที่

46-50  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2547  จํานวน  210.- บาท  แตนําสงในวันเดียว
กันเปนเงิน  420.- บาท  จึงเปนเงินเกินบัญชี  210.- บาท 210.00              

4  กรกฎาคม  2548 เทศบาลไดรับเงินคาเชาแทนขายของตลาดสด  ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่  2  
เลขที่  74  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2548  จํานวนเงิน  420.- บาท แตไดนําสง
ในวันที่  1 และวันที่  4  กรกฎาคม  2548  รวมเปนเงินนําสงทั้งสิ้น  840.-  บาท
  จึงเปนเงินเกินบัญชี  420.- บาท 420.00              

29 เมษายน  2551 เทศบาลไดจายเช็คเปนคาน้ําประปา  ตามเช็คเลขที่  062534  ลงวันที่ 
29 เมษายน  2551  จํานวนเงินตามรายจาย  23,145.43 บาท  แตจายเช็คเปนเงิน
23,145.23  บาท  จึงเปนเงินเกินบัญชี 0.20  บาท 0.20                  

11 กันยายน  2551 เทศบาลจายเช็คเปนคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ตามฎีกา 4125 (ฎ.464/5281)  จาย
วันที่  11  กันยายน  2551  จํานวนเงินตามฎีกา  313,244.86  บาท  แตจายเช็ค
เปนเงิน  313,244.80  บาท  จึงเปนเงินเกินบัญชี  0.06  บาท 0.06                  

30  กันยายน  2551 เทศบาลจายเช็คเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (คาวัสดุ)  ตามฎีกา  4517
(ฎ.515/5612) จายวันที่ 30 กันยายน 2551 จํานวนเงินตามฎีกา  29,718.80 บาท
แตจายเช็คเปนเงิน  29,718.08 บาท  จึงเปนเงินเกินบัญชี 0.72 บาท 0.72                  

รวมท้ังสิ้น 630.98              



หมายเหตุ  2

รายละเอียด  เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด  ประกอบดวย
(บาท)

เงินสด -                              
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ออมทรัพย  (03562-2) 8,598,367.85               
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประจํา  (11877-7) 1,400,146.44               
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประจํา  (15495-1) 5,000,000.00               
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  กระแสรายวัน  (04068-3) -                              
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย  (069911-1) 650,635.85                  
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจํา  (003175-5) 318,952.37                  
เงินฝากธนาคารนครหลวงไทย  ออมทรัพย  (04346-2) 210,534.66                  
เงินฝากธนาคารนครหลวงไทย  ประจํา  (00903-9) 10,753,575.96             
เงินฝากธนาคารนครหลวงไทย  ประจํา  (00865-8) 2,776,715.84               
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ออมทรัพย  (15112-4) 4,772,209.90               
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจํา  (01586-7) 10,000,000.00             
เงินฝากคลังจังหวัด (อ.พล) -                              

รวม 44,481,138.87             
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หมายเหตุ 3
เทศบาลเมืองบานไผ

งบหนี้สิน
ณ.  วันท่ี  30  กันยายน  2551

ชื่อเจาหนี้/โครงการที่ขอกู/จํานวนท่ีกู สัญญาเลขที่ เงินตนคางชําระ ปสิ้นสุดสัญญา
วันท่ี

1.  กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล/กอสรางสวนสาธารณะ 400/8/2551 4,683,000.00         8  ตุลาคม  2560
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว/ 8  ลาคม  2550
4,683,000  บาท

2.  กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล/กอสรางตลาดสดเทศบาล 1 427/35/2551 7  พฤศจิกายน  2560
 10,990,000  บาท 7 พฤศจกายน  2550

งวดแรก            1,099,000  บาท 1,099,000.00         
งวดที่ 2 - 4       5,495,000  บาท 5,495,000.00         

รวม -                           11,277,000.00       -                            

                 
           (นายประสงค   ต้ังปฐมวงศ)                         (นางชยาภรณ   ศิลาออน)                               (นายลิขิต   กสิกิจวรกุล)
                ผูอํานวยการกองคลัง                                       ปลัดเทศบาล                                                    นายกเทศมนตรี



หมายเหตุ  4

รายละเอียดเงินรับฝาก  ประกอบดวย
(บาท)

เงินมัดจําประกันสัญญา 1,523,836.50          
เงินรับฝาก ภ.บ.ท. 5% 13,113.19               
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จาย 108,550.34             
เงินรับฝากสหกรณออมทรัพย 14,877.25               
เงินรับฝากภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,700.00                 
เงินรับฝาก - คาธรรมเนียมตรวจแบบอาคาร 10% 7,434.72                 
เงินรับฝาก - คาวัสดุเช้ือเพลิง 24,100.00               

รวม 1,693,612.00          
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เทศบาลเมืองบานไผ
รายจายคางจาย
ประจาป  2551

หมวด  /  ประเภท
จ ิน เบิกจายแลานวนเง ว คงเหลอ หมายเหต

กอหนี้ผกพัน ไมกอหนี้ผกพัน
หมวดงบกลาง

คาใชจายในการจราจร 199,000.00             199,000.00          นายกอนุมติตาม
บันทึกลงวนที่
30 ก.ย. 51

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
โครงการอาหารกลางวัน อนุบาลสาธิต 5,600.00                  5,600.00              นายกอนุมติตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรยนสงกดเทศบาล 58,320.00                58,320.00            บันทึกลงวนที่
โครงการอาหารเสริม (นม)  อนุบาลสาธิต 11,491.84                11,491.84             29 . . 51
โครงการอาหารเสริม (นม)  ศูนยพฒนาเด็กเล็ก 1,2,3 116,530.08              116,530.08          
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรยนสงกด สพฐ. 647,315.08              647,315.08          
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรยนสงกดเทศบาล 143,128.44              143,128.44          

หมวดคาครุภัณฑทดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
จัดซอชนวางเอกสาร  จํานวน  1  ชด  8,000.00                  8,000.00                สภาอนุมติในการ
จัดซอตูยาสามัญประจําบาน 1 ชด  3,000.00                  3,000.00                ประชมสมัยสามัญ
จัดซอตูเหลกเก็บเอกสารแบบ  4  ลนชก (มอก.)  จํานวน  3  ตู  9,600.00                  9,600.00                สมัยที่  4  ครงที่  2
จัดซอรถเข็นหนังสอ 1 คัน 8,500.00                  8,500.00                ประจําป  2551

วนที่   25  ส.ค. 51
ยอดยกไป 1,181,385.44           29,100.00                -                         1,210,485.44         
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ยอดยกมา 1,181,385.44           29,100.00                -                         1,210,485.44         
จัดซอชนวางรองเทา   20 ชด  27,000.00                27,000.00              สภาอนุมติในการ
จัดซอโตะญี่ปุนขนาดใหญ  10  ตัวและเบาะรองนั่ง จํานวน  40  ผืน 5,000.00                  5,000.00                ประชมสมัยสามัญ
จัดซอบอรดประชาสมพนธกามะหยี่  1  ชด 10,000.00                10,000.00              สมัยที่  4  ครงที่  2
จัดซอชนเหลกแสตนเลสเก็บถาดอาหาร   7  อน 100,000.00              100,000.00            ประจําป  2551
จัดซอรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค 1 คัน  2,000,000.00           2,000,000.00         วนที่   25  ส.ค. 51

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการจัดทําประตูพรอมปายบอกทางเขาโรงเรยนเทศบาล 150,000.00              150,000.00            
โครงการปรับปรงหองประชมงานปองกน  35,000.00                35,000.00              

โครงการตอเติมโรงอาหาร   200,000.00              200,000.00            
โครงการจัดทําที่ประดิษฐานพระพุทธรป  40,000.00                40,000.00              
โครงการกอสรางสถานที่จอดรถนักเรียน  150,000.00              150,000.00            
โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน 60,000.00                60,000.00              
โครงการกอสรางโครงหลงคาคลุมบริเวณที่ติดตั้งเครองออกกําลังกาย  300,000.00              300,000.00            
โครงการปรับปรงอาคารกองชาง 300,000.00              300,000.00            
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. เชอมซอยประปา 1 - 2  756,200.00              756,200.00            
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยศาลเจา 1,351,250.00           1,351,250.00         
โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมทอระบายน้ําถนนซอยแกวธานีดานทิศใต 190,575.00              190,575.00            
 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ําซอยหลังรานวระชยอลมเนียม 587,000.00              587,000.00            
โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมทอระบายน้ําถนนขนมจีน ซอย 1 772,500.00              772,500.00            
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยคึกฤทธิ์ 1 (ดานทิศตะวนตกสระคึกฤทธิ์) 251,000.00              251,000.00            
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยคึกฤทธิ์ 2 154,000.00              154,000.00            

ยอดยกไป 1,181,385.44           7,468,625.00           -                         8,650,010.44         
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ยอดยกมา 1,181,385.44           7,468,625.00           -                         8,650,010.44         
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเอี่ยมไพบูลย ซอย 3 452,400.00              452,400.00            สภาอนุมติในการ
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกขางวดปาชัยวารินทร 149,000.00              149,000.00            ประชมสมัยสามัญ
โครงการปรับปรงผิวจราจร คสล. ถนนบานเกิ้ง ซอย 13 153,900.00              153,900.00            สมัยที่  4  ครงที่  2
โครงการปรับปรงผิวจราจร  ถนนบานเกิ้ง ซอย 3 78,650.00                78,650.00              ประจําป  2551
โครงการจางศึกษาออกแบบสํานักงานเทศบาล 400,000.00              400,000.00            วนที่   25  ส.ค. 51
โครงการปรับปรงผิวจราจรถนนเจริญสข 2 278,460.00              278,460.00            
โครงการจัดตั้งระบบกลองวงจรปดแบบไรสาย 500,000.00              500,000.00            
โครงการปรับปรงหองประชมสภาเทศบาล 300,000.00              300,000.00            
โครงการปรับปรงภมทัศนหองกองคลัง 80,000.00                80,000.00              
โครงการกอสรางลานกีฬาชุมชน 150,000.00              150,000.00            
โครงการบานทองถนเพอประชาชน 120,000.00              120,000.00            
โครงการกอสรางบานพักภารโรงพรอมโรงอาหาร ศูนย 3 299,500.00              299,500.00            นายกอนุมติตาม

บันทึกลงวนที่
30  ก.ย.  51

เงินอุดหนุนทวไป  (ทระบุวตถุประสงค)  
คากอสรางอาคารเด็กเล็ก 2,248,560.00           2,248,560.00         นายกอนุมติตาม
ปรบปรงสถานที่บรเวณโรงเรยนและอาคารเรียนโรงเรยนเทศบาล 2 166,000.00              166,000.00            บันทึกลงวนที่
จัดซอโตะอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน  20 ชด  50,000.00                50,000.00              18 . . 51
คากอสรางโรงอาหาร อนุบาลสาธิต 563,000.00              563,000.00            

3,895,445.44           10,744,035.00         -                         14,639,480.44       



หมายเหตุ  7
เทศบาลเมืองบานไผ
รายจายรอจาย  

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551

หมวคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  (โบนัส) 3,929,000.00                        



หมายเหตุ  8
เทศบาลเมืองบานไผ

งบเงินสะสม
ณ.  วันที่  30  กันยายน  2551

เงินสะสม  ณ.  วันที่  1  ตุลาคม  2550 26,784,513.25    
บวก     รายรับสูงกวารายจาย 1,791,898.50      
หัก      เงินทุนสํารองเงินสะสม  25%  ป  2551 447,974.63         1,343,923.87      
บวก     เงินสะสมเพิ่มระหวางงวด 3,552,256.92      4,896,180.79      

31,680,694.04    
หัก      จายขาดเงินสะสม  (หมายเหตุ 8.1) 4,519,885.00      
เงินสะสม  ณ.  วันที่  30  กันยายน  2551 27,160,809.04    

เงินสะสม  ณ.  วันที่  30  กันยายน 2551  ประกอบดวย
1.  หุนในโรงพิมพอาสารักษาดินแดน 5,000.00             
2.  เงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.) 19,395,701.12    
3.  ลูกหน้ี  -  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 49,615.00           

-  ภาษีบํารุงทองที่ 9,013.34             
4.  ลูกหน้ีเงินยืมสะสม 25,625.00           
5.  เงินขาดบัญชี 20,630.00           
6.  เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 7,655,224.58      

เงินสะสม  ณ. วันที่  30  กันยายน  2551 27,160,809.04    


