
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 2) 35,517,707.00  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร                               (หมายเหตุ 3) 29,500,212.30    
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 1,765,132.02     
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 4) 54,390.00         
ลูกหนี้ค่าภาษี (หมายเหตุ 5) 44,530.55         
ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ (หมายเหตุ 6) 44,410.00         
ลูกหนี้อ่ืนๆ (หมายเหตุ 7) 82,924.23         
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 16,126,000.00    

47,617,599.10  

เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2558

หนี้สินและเงินสะสม
ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 2) 35,517,707.00  
เงินรับฝากต่าง ๆ                                           (หมายเหตุ 8) 1,311,935.65     
รายจ่ายค้างจ่าย                                            (หมายเหตุ 9) 1,795,485.96     
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 10) 13,494,468.55    
เงินทุนสํารองเงินสะสม 10,714,806.94    
เงินสะสม                                                    (หมายเหตุ 11) 20,300,902.00    

47,617,599.10  



ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1) 31,215,278.00  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร                               (หมายเหตุ 2) 24,893,684.75    
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 1,516,112.36     
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3) 60,129.53         
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 7,000.00           
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 16,126,000.00    

42,602,926.64  

เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2557

หนี้สินและเงินสะสม
ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1) 31,215,278.00  
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 4) 14,494,468.55    
เงินรับฝากต่าง ๆ                                           (หมายเหตุ 5) 1,512,447.24     
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                110,849.40        
รายจ่ายค้างจ่าย                                            (หมายเหตุ 6) 260,581.52        
เงินทุนสํารองเงินสะสม 9,794,885.21     
เงินสะสม                                                    (หมายเหตุ 7) 16,429,694.72    

42,602,926.64  



จํานวนเงิน

1.  ท่ีดิน 580,000.00  ก.  เงินรายได้ 17,561,623.00
2.  อาคาร 4,431,436.00  ข.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 17,332,609.00
3.  ประปาผิวดิน 2,597,000.00  ค.  เงินบริจาค 623,475.00
4.  ห้องสุขา 191,100.00
5.  สถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า 13,557,109.00
6.  ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1,196,300.00

ประเภทของทรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน
ช่ือ

เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2558

หมายเหตุ  2  งบทรัพย์สิน

ก.  อสังหาริมทรัพย์

1.  ประเภทยานพาหนะ 4,235,850.00
2.  เครื่องใช้สํานักงาน 2,160,854.00
3.  เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์

ก. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 312,010.00
ข. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 685,070.00
ค. ครุภัณฑ์ในการสํารวจ 91,500.00
ง. ครุภัณฑ์การเกษตร 2,295,694.00
จ. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 114,900.00
ฉ. ครุภัณฑ์การศึกษา 661,200.00
ช. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 352,450.00
ซ. ครุภัณฑ์อ่ืน 2,055,234.00

35,517,707.00 35,517,707.00

ข.  สังหาริมทรัพย์

รวม



หมายเหตุ  3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เงินสด  -                  
เงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ประเภทออมทรัพย์          5,149,794.57      
ออมสิน                 ประเภทประจํา 15,457,134.56    
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ 8,893,283.17      

รวม 29,500,212.30  

หมายเหตุ  4  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
เงินเดือนฝ่ายประจํา (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด) 52,100.00          
ประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก 2,290.00           

รวม 54,390.00        

หมายเหตุ  5  ลูกหนี้ค่าภาษี
ประจําปี จํานวนราย จํานวนเงิน

2558 22 34,988.00          

34,988.00        

ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ 2558 76 7,342.55           

7,342.55          

ลูกหนี้ภาษีป้าย 2558 11 2,200.00           

2,200.00          
44,530.55        รวมทั้งสิ้น

เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2558

ประเภทลูกหนี้

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

รวม

รวม



หมายเหตุ  6  ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ
ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี 2558 44,410.00          

รวม 44,410.00        

หมายเหตุ  7  ลูกหนี้อ่ืนๆ
ลูกหนี้อ่ืนๆ ค่าตอบแทนอาสาจราจร 34,744.03          
ลูกหนี้อ่ืนๆ เงินคืนกรณีสอบละเมิด 47,464.20          
ลูกหนี้อ่ืนๆ เงินคืนเงินเดือนครู 716.00              

รวม 82,924.23        

หมายเหตุ  8  เงินรับฝาก
เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 11,257.01          
เงินประกันสัญญา 315,466.00        
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 5% 26,353.60          
เงินรอคืนจังหวัด 338,054.00        
เงินค่ารักษาพยาบาล 7,523.00           
เงินค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา 613,282.04        

รวม 1,311,935.65    

เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2558



เงินสดและเงินฝากธนาคาร  (หมายเหตุ 2)
เงินสด  4,072.80           
เงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ประเภทออมทรัพย์          6,939,458.43      
ออมสิน                 ประเภทประจํา 9,474,565.49      
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ 8,475,588.03      

รวม 24,893,684.75  

ลูกหนี้  (หมายเหตุ 3)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,946.00           
ภาษีบํารุงท้องที่ 1,928.50           
ค่าตอบแทนอาสาจราจร 49,135.03          
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 3,120.00           

รวม 60,129.53        

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 5)
เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 10,113.86          
เงินประกันสัญญา 181,493.00        
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 5% 19,319.90          
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 244,957.98        
เงินค่ารักษาพยาบาล 9,693.00           
เงินค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา 1,046,869.50      

รวม 1,512,447.24    

หมายเหตุ   ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2558

หมายเหตุ  10  เจ้าหนี้เงินกู้
สัญญาเลขที่

วันที่
ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอกู้/จํานวนเงินที่ขอกู้ เงินต้นค้างชําระ ปีส้ินสุดสัญญา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สัญญากู้เงิน 13,494,468 55 2573

วงเงินกู้ท้ังสิ้น 20,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย เพื่อเป็นค่าลงทุน

ร้อยละ 2.50 ต่อปี ระยะเวลาชําระหนี้ 10 ปี สัญญาที่ สช. 301.07

เพื่อดําเนินการ 4 โครงการ ดังนี้ ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2554เพอดาเนนการ 4 โครงการ ดงน ลงวนท 1 มนาคม 2554

 1. โครงการจัดซื้อรถขยะ จํานวนเงิน 1,800,000.00 บาท

 2. โครงการก่อสร้างสํานักงานใหม่ จํานวนเงิน 16,000,000.00 บาท

 3. โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จํานวนเงิน 1,010,000.00 บาท

 4. โครงการจัดซื้อรถต้ จํานวนเงิน 1,190,000.00 บาท 4. โครงการจดซอรถตู จานวนเงน 1,190,000.00 บาท

รวม 13,494,468 55



เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

ชื่อ จํานวนเงิน

ู
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2558

ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน
แหล่งที่มาทรัพย์สิน

ก.  สังหาริมทรัพย์
     รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 1,789,000.00   เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตร 1,789,000.00

และสหกรณ์การเกษตร

ข.  อสังหาริมทรัพย์
    ก่อสร้างอาคารสํานักงาน (ถมที่) 1,992,000.00   เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตร 1,992,000.00

และสหกรณ์การเกษตร
    ก่อสร้างอาคารสํานักงาน 12,345,000.00  เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตร 12,345,000.00

และสหกรณ์การเกษตร

รวม 16,126,000.00 16,126,000.00



หมายเหตุ  9  รายจ่ายค้างจ่าย

ก่อหนี้ผูกพัน ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนพนักงาน) 21,500.00            -                    -                     21,500.00              

2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร) 21,000.00            -                    -                     21,000.00              

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ (โครงการฝึกอบรม อปพร) 135,360.00          -                    -                     135,360.00            

4. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 93,900.00            -                    -                     93,900.00              

5. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (ซ่อมแซมถนนลูกรัง) 169,000.00          -                    -                     169,000.00            

6. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ (ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน) 92,840.00            -                    -                     92,840.00              

7. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 20,400.00            -                    -                     20,400.00              

หมวดค่าวัสดุ -                      

1. ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,544.36            -                    -                     30,544.36              

2. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 95,541.60            -                    -                     95,541.60              

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                      

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน (ค่าจัดซื้อผ้าใบเต็นท์) 114,400.00          -                    114,400.00            

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกู้ชีพ กู้ภัย) -                     381,000.00          -                     381,000.00            

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                      

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (อาคารโรงเก็บพัสดุ) -                     620,000.00          -                     620,000.00            

รวมเงิน 794,485.96         1,001,000.00      -                   1,795,485.96        

หมายเหตุ
จํานวนเงิน

เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2558

คงเหลือหมวด/ประเภท เบิกจ่ายแล้ว



หมายเหตุ  11  เงินสะสม
เงินสะสม  1  ตุลาคม  2557 16,429,694.72    
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 3,679,686.91

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (919,921.73)     
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 2,759,765.18
เงินปีเก่าส่งคืน (อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอําเภอ) 1,649.10
เงินปีเก่าส่งคืน (เงินคืนกรณีสอบละเมิด) 56,505.00
เงินปีเก่าส่งคืน (เงินเดือน ครู ส่งคืน) 716.00
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี (ปรับปรุง) 40,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย (ปรับปรุง) 12,572.00
ชําระหนี้เงินกู้ธนาคาร ธกส 1,000,000.00 3,871,207.28      

เงินสะสม  30  กันยายน  2558 20,300,902.00  

เงินสะสม  30  กันยายน  2558    ประกอบด้วย
1.  เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 1,765,132.02      
2.  ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 34,988.00          
3.  ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ 7,342.55           
4.  ลูกหนี้ภาษีป้าย 2,200.00           
5.  ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 44,410.00          
6.  ลูกหนี้ค่าตอบแทนอาสาจราจร 34,744.03          
7.  ลูกหนี้อ่ืนๆ (กรณีสอบละเมิดงบเงินอุดหนุนภัยพิบัติ) 47,464.20          
8.  ลูกหนี้อ่ืนๆ (เงินคืน เงินเดือน ครู) 716.00              
9.  ผลต่างจากการชําระหนี้ 2,631,531.45      
10.เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ 15,732,373.75    

20,300,902.00  

เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2558

จําเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11
ท้ังนี้ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน  589,000  บาท และ



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ  11  เงินสะสม

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ กู้ภัย) 288,700.00                        -                 -                 288,700.00         288,700.00        

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ กู้ภัย) 300,300.00                        -                 -                 300,300.00         300,300.00        

589,000.00                      -                -               589,000.00       589,000.00       

ยังไม่ได้ก่อหนี้

เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2558

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ

รวมเงิน

โครงการ ก่อหนี้ผูกพันหมวด ประเภท จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ



หมายเหตุ 1
ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายได้

1 โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 9,000.00       
2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 24,000.00      
3 เคร่ืองทํานํ้าร้อนนํ้าเย็น 6,500.00       
4 เคร่ืองตัดหญ้า 16,830.00      
5 เคร่ืองพ่นยาแบบสะพาย 16,290.00      

72,620.00    
ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ กู้ภัย) 381,000.00    
2 ครุภัณฑ์ผ้าใบเต๊นท์ 114,400.00    
3 เก้าอี้สํานักงาน 4,000.00       
4 เคร่ืองโทรสาร 18,000.00      
5 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน 7,000.00       
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ๊น 67,000.00      
7 เก้าอี้สํานักงาน 700.00          
8 ตู้เหล็ก 2 บาน 4,200.00       
9 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน 2,800.00       

10 กล้องถ่ายภาพน่ิง 7,000.00       
11 ครุภัณฑ์เทปวัดระยะ 3,500.00       
12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000.00      
13 เคร่ืองปริ๊นเตอร์ 5,500.00       
14 เคร่ืองสํารองไฟ 3,000.00       

648,100.00   

1 ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ  620,000.00    
620,000.00   

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 6 127,000.00    
2 ก่อสร้างร่องระบายน้ํา  หมู่ 13 139,000.00    
3 ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน  หมู่ 9 79,000.00      
4 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  หมู่ 12 97,500.00      
5 ปรับปรุงป่าช้าสาธารณะประโยชน์ หมู่ 10 106,000.00    

548,500.00   

หมายเหตุ 2

                         หมายเหตุ  ประกอบงบแสดงผลการดําเนินงาน

รวม

                         หมายเหตุ  ประกอบงบแสดงผลการดําเนินงาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวม

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายได้

รวม

รวม



งบกลาง
เงินสมทบประกันสังคม 20,124.00          
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,353,100.00     
เบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,435,200.00     

รวม 7,808,424.00    
หมวดเงินเดือน

เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 1,350,288.00     
รวม 1,350,288.00    

หมวดค่าจ้างชั่วคราว
เงินเดือนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก 663,261.00        

รวม 663,261.00      
หมวดค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 110,000.00        
รวม 110,000.00      

หมวดค่าใช้สอย
โครงการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 72,500.00          

รวม 72,500.00        
หมวดค่าวัสดุ

ค่าวัสดุการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 324,700.00        
รวม 324,700.00      

หมวดสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า 945,975.84        

รวม 945,975.84      
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,522,000.00     
อุดหนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อก่อสร้างถนน คสล 1,062,527.00     
ค่าซ่อมแซมสถานีสูบนํ้า หมู่ 2 1,288,000.00     
ค่าซ่อมแซมสถานีสูบนํ้า หมู่ 6 1,267,109.00     

รวม 5,139,636.00    
รวมทั้งสิ้น 16,414,784.84  

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดระบุวัตถุประสงค์
ข้อมูล  ณ  วันที่  30 กันยายน  2558
รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   



1.พิสจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ ประจําปีงบประมาณ 2558
หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ 30  กันยายน 2558 20,300,902.00    
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. 1,765,132.02     

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 34,988.00         
ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ 7,342.55          
ภาษีป้าย 2,200.00          
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 44,410.00         
ลูกหนี้อ่ืนๆ (กรณีสอบละเมิด) 47,464.20         
ลูกหนี้อาสาจราจร 34,744.03         
ลูกหนี้อ่ืนๆ (ครู ผดด) 716.00             
ผลต่างจากการรับชําระหนี้ 2,631,531.45     4,568,528.25     

ยอดเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ 15,732,373.75   

2. พิสูจน์จากบัญชีเงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด

เงินสด  เงินฝากธนาคาร  (ณ วันที่  30  กันยายน 2557) 29,500,212.30    
บวก รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 54,390.00         
หัก เงินรับฝากต่าง ๆ 1,311,935.65     

เงินรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 1,795,485.96     
เงินทุนสํารองเงินสะสม 10,714,806.94   13,822,228.55    

ยอดเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ 15,732,373.75   

เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินสะสม

ประจําปีงบประมาณ 2558
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