รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัตเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๔

ส์า นกงานการตราจเงิน แผ่น ดิน

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัตเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหสิอ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิบทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิบทรัพย์
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุบเวียน
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
เงินสะสม
เงินทุนสำรองเงินสะสม
รายได้สะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

6
7
8

9

10

11
12

13

หมายเหตุปรฺะกอ!1ชุบกา^แป็นส่วนหนึ่งของรายงาบการเงิ
ายงาบการเงินนี้('-'1
(นางวารุณ์ ขำสวัสดึ๋)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(หน่วย:บาท)

36,339,469.05
314,209.57
32,108.00
36,685,786.62
2.980.704.36
2.679.918.36
5,660,622.72
42,346,409.34

34,234.77
152,068.30
186,303.07
802.081.19
802.081.19
988,384.26
27,106,714.94
14,162,130.34
89,179.80
41,358,025.08
42,346,409.34

^

... ^ ■ โ

(นายยุท5นา เมืองเล์ก)
(นางวารุ!นี ขำสวัสดิ้)
บายกองค์ก ารบริห ารส่วนตำบลหนองโสบ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราขารแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสบ
งบแสดงผลการตำเนิน งานทางการเงิน
สำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กัน ยายน 2564
หมายเหตุ

(หน่ว ย:บาท)

รายได้
รายได้จัดเก็บเอง

14

482,532.79

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

15

16,777,658.43

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

16

12,440,206.71

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

17

9.69

รวมรายได้

29,700,407.62

ค่า ใช้จ ่า ย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18

9,511,041.00

ค่าตอบแทน

19

70,700.00

ค่าใช้สอย

20

3,590,913.66

ค่าวัสดุ

21

839,640.02

ค่าสาธารณูปโภค

22

335,932.07

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย

23

1,468,002.01

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

24

8,150,424.22

ค่าใช้จ่ายอื่น

25

264,026.30

รวมค่า ใช้จ ่า ย

24,230,679.28

รายได้ส ูง /(ตา)กว่าค่าใช้จ ่ายก่อ นด้น ทุน ทางการเงิน

5,469,728.34

รายได้ส ูง /(ตา) กว่าค่าใช้จ ่ายสุท ธิ

5,469,728.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ๋งของรายงานการเงินนี้

(นางวารุณ ี ขำสวัสดิ้)
ผู้อำนวยการกองคลัง รัก'ษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

0
.4-

(นายยุท ธนา เมืองเล็ก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

องค์การบ1หารส่วนตำบลหนองโสน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุบ
สำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กัน ยายน 2564
(หน่วย:บาห)
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2563 - ตามที่รายงานไวัเดิม
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564
การรับเงินดกเป็นส่วนของทุน
การจ่ายจากส่วนของทุน
ปรับปรุงระหว่างปี
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใซ้จ่ายสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2564

เงินสะสม

เงินทุนสำรอง
เงินสะสม

รายได้สะสม

ทุนดำเนินการ กำไร/ขาดทุน
สะสม

รวมสิบทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

14,990,809.04
7,250,533.61

13,150,346.04
160,395.68

121,179.11

-

22,241,342.65

13,310,741.72

121,179.11

-

7,532,108.40
35,673,263.48

-

-

2,494.49

-

212,538.77
5,469,728.34
41,358,025.08

2,494.49
186,409.30
4,676,468.50
27,106,714.94

26,129.47
825,259.15
14,162,130.34

(31,999.31)
89,179.80

-

28,141,155.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นฮ่ธุนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางวารุณี ขำสวัสดิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวารุณี ขำสวัสดึ๋)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราซการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

(นายยุทธนา เมืองเล็ก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

