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รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

เงินสด 11011000 1,037.00                  

เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาทา่ชนะ 

        เลขทีบ่ญัชี   01531-2-25088-1    (ออมทรัพย์)  11012001 3,638,721.42           

        เลขทีบ่ญัชี   01531-2-27604-5    (ออมทรัพย์)  บญัชี 2 11012001 944,632.83              

เลขทีบ่ญัชี   01531-5-00006-3    (กระแสรายวนั) 11012003 -                           

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย  สาขาพนุพิน  

เลขทีบ่ญัชี   808-0-28829-1    (ออมทรัพย์) 11012001 7,391,488.85           

        เลขทีบ่ญัชี  808-6-03386-4    (กระแสรายวนั) 11012003 -                           

เงินฝากธนาคาร ออมสนิ สาขาทา่ชนะ

เลขทีบ่ญัชี  36341000221-8  (ประจ า  3  เดอืน) 11012002 15,430,650.58         

ลกูหนีเ้งินยืม 11041000 -                           

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 3,254,000.00           

ลกูหนีภ้าษีโรงเรือนและทีด่นิ 11043001 -                           

ลกูหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่ 11043002 30,737.97                

ลกูหนีภ้าษีปา้ย 11043003 -                           

ลกูหนีร้ายได้อ่ืน ๆ (คา่น า้ประปา) 11044000 36,353.00                

ลกูหนีเ้งินทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน 11045000 560,883.00              

ลกูหนีอ่ื้น ๆ 11046000 67,710.00                

ลกูหนีเ้งินยืมเงินสะสม 11047000 -                           

ลกูหนีเ้งินสะสม 19040000 -                           

เงินรายรับ (หมายเหต ุ1) 19010000 46,066,910.14         

รายจา่ยค้างจา่ย (หมายเหต ุ2) 21010000 3,254,240.00           

ฎีกาค้างจา่ย (หมายเหต ุ3) 21020000 -                           

รายจา่ยผดัสง่ใบส าคญั 21030000 -                           

เงินรับฝาก (หมายเหต ุ4) 21040000 2,454,168.46           

เจ้าหนีเ้งินสะสม 29010000 -                           

เงินสะสม 31000000 3,988,146.96           

เงินทนุส ารองเงินสะสม 32000000 11,109,910.48         

งบกลาง 51100000 12,257,184.20         

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 3,140,616.00           

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 52200000 8,362,765.00           

คา่ตอบแทน 53100000 512,680.00              

คา่ใช้สอย 53200000 2,588,491.83           

คา่วสัดุ 53300000 2,302,317.72           

คา่สาธารณปูโภค 53400000 384,363.80              

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่  30  กันยายน  2561

รายการ



2/37

รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่  30  กันยายน  2561

รายการ

คา่ครุภณัฑ์ 54100000 346,483.00              

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 54200000 3,483,000.00           

รายจา่ยอ่ืน 55100000 -                           

เงินอดุหนนุ 56100000 2,139,259.84           

66,873,376.04        66,873,376.04        

ชาคริต  สขุอนนัต์
(นายชาคริต  สขุอนนัต์)

ผู้อ านวยการกองคลงั

(นายวชัรกรณ์  ชแูก้ว) (นายมงคล  ธรรมฤทธ์ิ)

ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคนัธุลี

วชัรกรณ์  ชแูก้ว มงคล  ธรรมฤทธ์ิ

รวม



รายได้จดัเก็บเอง 41000000

หมวดภาษีอากร 41100000

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 41100001 530,000.00           678,231.50           

ภาษีบ ารุงท้องที่ 41100002 350,000.00           403,382.65           

ภาษีปา้ย 41100003 70,000.00             104,595.00           

อากรรังนกอีแอน่ 41100005 150,000.00           198,848.08           

รวม 1,100,000.00       1,385,057.23       

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 41200000

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนญุาตการขายสรุา 41210004 2,400.00               2,987.60               

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนญุาตการพนนั 41210005 500.00                  -                        

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร 41210007 4,000.00               16,656.00             

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนขยะมลูฝอย 41210008 85,000.00             99,500.00             

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตัง้แผน่ประกาศ 41210012 100.00                  60.00                    

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบยีนพาณิชย์ 41210029 1,000.00               1,670.00               

คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ 41219999 4,000.00               -                        

คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 5,000.00               15,700.00             

คา่ปรับการผิดสญัญา 41220010 10,000.00             2,010.00               

คา่ใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 41230003 5,000.00               7,450.00               

คา่ใบอนญุาตเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร 41230007 300.00                  540.00                  

คา่ใบอนญุาตอ่ืน ๆ 41239999 500.00                  4,940.00               

รวม 117,800.00         151,513.60         

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 41300000

คา่เชา่หรือบริการสถานที่ 41300002 533,500.00           505,800.00           

ดอกเบีย้ 41300003 220,000.00           200,444.44           

รวม 753,500.00         706,244.44         

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 120,000.00           93,327.00             

รวม 120,000.00         93,327.00           

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41500000

คา่ขายแบบแปลน 41500004 100,000.00           32,600.00             

รายได้เบด็เตลด็อ่ืน ๆ 41599999 50,000.00             115,540.00           

รวม 150,000.00         148,140.00         

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่   30  กันยายน  2561

รหสับัญชี  ประมาณการ  รับจริง

หมายเหตุ 1



องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่   30  กันยายน  2561

รหสับัญชี  ประมาณการ  รับจริง

หมายเหตุ 1

หมวดรายได้จากทุน 41600000

คา่ขาดทอดตลาดทรัพย์สนิ 41600001 -                        2,780.00               

รวม 2,780.00             

รายได้ที่รัฐบาลจดัเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42000000

หมวดภาษีจดัสรร 42100000

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 42100001 340,000.00           842,538.21           

ภาษีมลูคา่เพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 42100002 8,000,000.00        9,570,579.79        

ภาษีมลูคา่เพ่ิมตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้ฯ 42100004 4,335,000.00        4,944,680.80        

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 470,000.00           279,684.67           

ภาษีสรุา 42100006 1,700,000.00        -                        

ภาษีสรรพสามิต 42100007 3,640,000.00        6,651,804.15        

คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ด้วยป่าไม้ 42100011 -                        93,000.00             

คา่ภาคหลวงแร่ 42100012 210,000.00           146,224.13           

คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 42100013 60,000.00             51,946.12             

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนิตกิรรมฯ 42100015 2,000,000.00        1,060,325.00        

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น า้บาดาล 42100017 1,000.00               1,540.00               

รวม 20,756,000.00     23,642,322.87     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 43000000

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43100000

เงินอดุหนนุทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ฯ 43100002 21,002,700.00      19,937,525.00      

รวม 21,002,700.00     19,937,525.00     

26,129,385.14     

46,066,910.14     

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน

รายรับจริงทัง้สิน้



รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย จ านวนเงิน

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

1. เงินเดอืนพนกังาน -                    

ค่าตอบแทน

1. คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 240.00              

ค่าใช้สอย

1. รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ -                    

ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

1. โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ชอ่งยงูทอง 1 1,584,000.00    

2. โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.1 -                    

3. โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ชอ่งยงูทอง 3 1,670,000.00    

4. โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.8 -                    

รวม 3,254,240.00    

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย จ านวนเงิน

..................................... -                    

..................................... -                    

..................................... -                    

รวม -                 

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่   30  กันยายน  2561



เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

จ านวนเงิน

ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 12,345.38         

ชดใช้คา่ความเสยีหาย 3,000.00           

คา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 5% 123,289.95       

สว่นลดในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 6% 54,219.30         

ประกนัซอง -                    

ประกนัสญัญา 281,824.00       

ประกนัสงัคม -                    

เงินรอคนืจงัหวดั 438,069.00       

เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน 1,505,515.83    

เงินรับฝากอ่ืน ๆ - คา่รักษาพยาบาล 240.00              

เงินรับฝากอ่ืน ๆ - กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 35,665.00         

รวม 2,454,168.46    

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่   30  กันยายน  2561



เงินสด 11011000 1,037.00               

เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาทา่ชนะ

เลขทีบ่ญัชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์) 11012001 3,638,721.42        

เลขทีบ่ญัชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บญัชี 2 11012001 944,632.83           

เลขทีบ่ญัชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวนั) 11012003 -                        

เงินฝากธนาคาร ออมสิน  สาขาทา่ชนะ

เลขทีบ่ญัชี 36341000221-8 (ประจ า 3 เดือน) 11012002 15,430,650.58      

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพนุพิน

เลขทีบ่ญัชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์) 11012001 7,391,488.85        

เลขทีบ่ญัชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวนั) 11012003 -                        

ลกูหนี ้:-

ลกูหนีเ้งินยืม 11041000 -                        

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 3,254,000.00        

ลกูหนีภ้าษีโรงเรือนและทีด่ิน 11043001 5,250.00               

ลกูหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่ 11043002 61,138.51             

ลกูหนีภ้าษีปา้ย 11043003 -                        

ลกูหนีร้ายได้อ่ืน ๆ 11044000 403,469.00           

ลกูหนีเ้งินทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน 11045000 560,883.00           

ลกูหนีอ่ื้น ๆ 11046000 67,710.00             

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (หมายเหต ุ13) 11069999 7,000.00               

รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหต ุ15) 21010000 8,021,220.76        

ฎกีาค้างจ่าย (หมายเหต ุ16) 21020000 -                        

รายจ่ายผดัสง่ใบส าคญั 21030000 -                        

เงินรับฝาก  (หมายเหต ุ17) 21040000 2,454,168.46        

เงินสะสม  (หมายเหต ุ21) 31000000 8,632,607.86        

เงินทนุส ารองเงินสะสม 32000000 12,657,984.11      

31,765,981.19     31,765,981.19     

ชาคริต  สขุอนนัต์

(นายชาคริต   สขุอนนัต์)

ผู้อ านวยการกองคลงั

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ  วันที่  30 กันยายน 2561

รหสับัญชี เดบิท เครดติรายการ

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคนัธุลีปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล

(นายวชัรกรณ์  ชแูก้ว) (นายมงคล  ธรรมฤทธ์ิ)

มงคล  ธรรมฤทธ์ิวชัรกรณ์  ชแูก้ว



หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน  2 21,775,915.34      19,086,482.34   

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 27,406,530.68       24,504,353.41    

เงินฝากกระทรวงการคลงั 4 -                         -                      

เงินฝากกองทนุ 5 -                         -                      

ลกูหนีเ้งินยืม 6 -                         -                      

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 7 3,254,000.00         6,391,000.00      

ลกูหนีค้า่ภาษี 8 66,388.51              63,837.86           

ลกูหนีร้ายได้อ่ืน ๆ 9 403,469.00            54,346.00           

ลกูหนีเ้งินทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน 10 560,883.00            685,516.00         

ลกูหนีอ่ื้น ๆ 11 67,710.00              111,420.00         

ลกูหนีเ้งินยืมเงินสะสม 12 -                         -                      

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 13 7,000.00                -                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 31,765,981.19      31,810,473.27   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทรัพย์สนิเกิดจากเงินกู้ 2 -                         -                      

หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดนิแดน -                         -                      

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 14 -                         -                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -                    -                  

รวมสินทรัพย์ 31,765,981.19      31,810,473.27   

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2561



หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560

ทุนทรัพย์สิน 2 21,775,915.34      19,086,482.34   

หนีสิ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 15 8,021,220.76         6,414,278.00      

ฎีกาค้างจ่าย 16 -                         -                      

รายจ่ายผดัสง่ใบส าคญั -                         -                      

เงินรับฝาก 17 2,454,168.46         2,527,383.33      

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 18 -                         -                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 10,475,389.22      8,941,661.33     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีเ้งินกู้ 19 -                         -                      

หนีส้นิไม่หมนุเวยีนอ่ืน 20 -                         -                      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน -                         -                      

รวมหนีสิ้น 10,475,389.22      8,941,661.33     

เงินสะสม

เงินสะสม 21 8,632,607.86         7,398,521.46      

เงินทนุส ารองเงินสะสม 22 12,657,984.11       15,470,290.48    

รวมเงินสะสม 21,290,591.97      22,868,811.94   

รวมหนีสิ้นและเงินสะสม 31,765,981.19      31,810,473.27   

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

      ชาคริต  สขุอนนัต์                                 นายวชัรกรณ์  ชแูก้ว                             นายมงคล  ธรรมฤทธ์ิ

(นายชาคริต  สขุอนนัต์)                            (นายวชัรกรณ์  ชแูก้ว)                           (นายมงคล  ธรรมฤทธ์ิ)

   ผู้อ านวยการกองคลงั                        ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล           นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคนัธุลี

ณ  วันที่  30  กันยายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี
งบแสดงฐานะการเงิน



ข้อมูลทั่วไป

ตัง้อยูเ่ลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธุล ีอ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84170

เบอร์โทรศพัท์ 077381967 เบอร์โทรสาร 077381968

พืน้ที่ 168.63 ตารางกิโลเมตร ประชากรชาย 4,138 คน ประชากรหญิง 4,189 คน ประชากรรวม 8,327 คน

   

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ

1.1 หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน

การบนัทกึบญัชีเพ่ือจดัท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตักิารบนัทกึบญัชี การจดัท าทะเบียน และรายงาน

การเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เม่ือวนัที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่

21  มีนาคม  2561 และหนงัสอืสัง่การที่เก่ียวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอ่ืนใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561



หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ช่ือ

2561 2560 2561 2560

ก. อสังหาริมทรัพย์ รายได้ 19,478,215.34   19,028,782.34   

อาคารที่ท าการ 2,508,820.34     2,508,820.34     เงินสะสม

โรงจอดรถ 168,800.00        168,800.00        เงินทนุส ารองเงินสะสม

 อาคาร ศพด. 2,456,000.00     เงินกู้

ข. สังหาริมทรัพย์ เงินที่มีผู้อทุิศให้

ยานพาหนะและขนสง่ 4,273,740.00     4,273,740.00     บริจาค 57,700.00          57,700.00          

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 2,240,000.00     

ในการเกษตร 444,710.00        373,110.00        

ในงานบ้านงานครัว 136,900.00        136,900.00        

ในการส ารวจ 99,000.00          99,000.00          

ในการโฆษณาและเผยแพร่ 175,490.00        175,490.00        

ไฟฟา้และวทิยุ 179,605.00        183,605.00        

ในการดบัเพลงิ 64,650.00          81,700.00          

ในการโยธา 8,286,471.00     8,286,471.00     

อ่ืน ๆ 27,000.00          27,000.00          

ครุภณัฑ์โรงงาน 25,000.00          25,000.00          

ครุภณัฑ์กีฬา 306,000.00        306,000.00        

เคร่ืองใช้ส านกังาน 2,623,729.00     2,440,846.00     

รวม 21,775,915.34   19,086,482.34   21,775,915.34   19,086,482.34   

ประเภททรัพย์สิน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทัง้หมด
ราคาทรัพย์สิน

จ านวนเงิน



ประเภททรัพย์สิน ยกมาจากงวดก่อน รับเพิ่มงวดนี ้ จ าหน่ายงวดนี ้ ยกไปงวดหน้า ทรัพย์สินเกิดจาก จ านวนเงนิ

ก. อสังหาริมทรัพย์ เงินรายได้ 19,478,215.34       

อาคารทีท่ าการ 2,508,820.34         -                         2,508,820.34         บริจาค 57,700.00              

โรงจอดรถ 168,800.00            -                         -                         168,800.00            เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 2,240,000.00         

อาคาร ศพด. 2,240,000.00         216,000.00            -                         2,456,000.00         

ข. สังหาริมทรัพย์

ยานพาหนะและขนสง่ 4,273,740.00         -                         4,273,740.00         

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์

ในการเกษตร 373,110.00            71,600.00              -                         444,710.00            

ในงานบ้านงานครัว 136,900.00            -                         136,900.00            

ในการส ารวจ 99,000.00              -                         -                         99,000.00              

ในการโฆษณาและเผยแพร่ 175,490.00            -                         175,490.00            

ไฟฟา้และวทิยุ 183,605.00            4,000.00                179,605.00            

ในการดบัเพลงิ 81,700.00              17,050.00              64,650.00              

ในการโยธา 8,286,471.00         -                         8,286,471.00         

อ่ืน ๆ 27,000.00              -                         27,000.00              

ครุภณัฑ์โรงงาน 25,000.00              -                         25,000.00              

ครุภณัฑ์กีฬา 306,000.00            -                         306,000.00            

เคร่ืองใช้ส านกังาน 2,440,846.00         274,883.00            92,000.00              2,623,729.00         

21,326,482.34      562,483.00          113,050.00          21,775,915.34      21,775,915.34      

งบทรัพย์สิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี



ยานพาหนะและขนสง่ -                       

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์

ในการเกษตร -                       

ในงานบ้านงานครัว -                       

ในการส ารวจ -                       

ในการโฆษณาและเผยแพร่ -                       

ไฟฟ้าและวิทยุ 4,000.00              

ในการดบัเพลงิ 17,050.00            

ในการโยธา -                       

เคร่ืองใช้ส านกังาน 92,000.00            

รวม 113,050.00        

รายการพัสดุที่จ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561



หมายเหตุ 3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2561 2560

เงินสด 1,037.00              -                       

เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาทา่ชนะ  ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บญัชี 01531-2-25088-1 3,638,721.42       4,972,781.15       

เลขที่บญัชี 01531-2-27604-5  บญัชี 2 944,632.83          799,880.33          

ธกส. สาขาทา่ชนะ  ประเภทกระแสรายวนั

เลขที่บญัชี 01531-5-00006-3 -                       -                       

ธ.ออมสนิ  สาขาทา่ชนะ  ประเภทประจ า 3 เดอืน

เลขที่บญัชี 36341000221-8 15,430,650.58     15,300,183.92     

ธ.กรุงไทย สาขาพนุพิน  ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บญัชี 808- 0-28829-1 7,391,488.85       3,431,508.01       

ธ.กรุงไทย สาขาพนุพิน  ประเภทกระแสรายวนั

เลขที่บญัชี 808-6-03386-4 -                       -                       
รวม 27,406,530.68    24,504,353.41    

หมายเหตุ 4  เงินฝากกระทรวงการคลัง
.......................... -                       -                       

.......................... -                       -                       
รวม -                  -                  

หมายเหตุ 5  เงินฝากกองทุน
เงินฝากกองทนุ....... -                       -                       

ฯลฯ -                       -                       
รวม -                  -                  

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561



หมายเหตุ 6  ลูกหนีเ้งินยืม

ปี 2561

จ านวนเงนิ

-                  

ปี 2560

จ านวนเงนิ

-                  รวมทัง้สิน้

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม แหล่งเงนิ รายการ

รวมทัง้สิน้

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม แหล่งเงนิ รายการ



หมายเหตุ 7  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 2561 2560

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.13 ซอย 1 1,584,000.00       1,584,000.00    

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.1 -                       1,548,000.00    

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.8 -                       1,589,000.00    

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.13 ซอย 3 1,670,000.00       1,670,000.00    

3,254,000.00      6,391,000.00   รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561



หมายเหตุ 8  ลูกหนีค่้าภาษี

ประจ าปี
จ านวน
ราย จ านวนเงนิ ประจ าปี

จ านวน
ราย จ านวนเงนิ

ลกูหนีภ้าษีโรงเรือนและที่ดนิ 2561 1 5,250.00     2560 1 5,875.00     

1 5,250.00    1 5,875.00    

ลกูหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่ 2550 2 291.92        2550 2 291.92        

2551 2 291.92        2551 3 367.57        

2552 3 396.05        2552 4 471.70        

2553 3 396.94        2553 6 768.07        

2554 3 396.94        2554 6 768.07        

2555 9 954.08        2555 13 1,347.46     

2556 17 2,189.40     2556 24 2,814.18     

2557 24 3,396.24     2557 38 5,025.83     

2558 38 4,838.93     2558 62 7,194.76     

2559 50 6,391.09     2559 108 12,597.06   

2560 88 11,194.46   2560 246 26,316.24   

2561 282 30,400.54   -              

521 61,138.51   512 57,962.86   

ลกูหนีภ้าษีป้าย

-     -           -     -           

522 66,388.51   513 63,837.86   

2560
ประเภทลูกหนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

รวม

รวมทัง้สิน้

รวม

รวม

2561



หมายเหตุ 9  ลูกหนีร้ายได้อ่ืน ๆ 2561 2560

ลกูหนีค้า่น า้ประปา 403,469.00           54,346.00                
รวม 403,469.00         54,346.00            

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561



หมายเหตุ 10  ลูกหนีเ้งินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม จ านวนเงนิ

กลุม่ออมทรัพย์บ้านดา่นเสอื ม.12 ออมทรัพย์ 100,000.00              

กลุม่ผู้ เลีย้งสกุรบ้านสวนพฒันา ม.14 เลีย้งสกุร 74,809.00                

นางจิตตรี  ปานสกลุ ปลกูปาล์มน า้มนั 24,340.00                

กลุม่ผู้ เลีย้งสกุรบ้านเกาะยาง ม.1 สง่เสริมอาชีพกลุม่ผู้ เลีย้งสกุร 3,250.00                  

กลุม่ชาวประมงชายฝ่ังบ้านคนัธุล ีม.2 ท าประมง 81,670.00                

กลุม่เลีย้งสกุรบ้านศรีทอง ม.8 เลีย้งสกุร 69,246.00                

กลุม่พืชสวนเพ่ือการผลติบ้านมตมิิตรพฒันา ม.11 จดัซือ้ปุ๋ ย 67,568.00                

กลุม่เพาะเห็ดบ้านศรีทอง ม.8 เพาะเห็ด 20,000.00                

กลุม่อาชีพท าเห็ดฟางบ้านทบัชนั ม.9 เพาะเห็ดฟาง 60,000.00                

กลุม่พืชผกัสวนครัวรัว้กินได้ ม.13 ปลกูผกัสวนครัว 60,000.00                

560,883.00           

ปี 2560

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม จ านวนเงนิ

กลุม่ออมทรัพย์บ้านดา่นเสอื ม.12 ออมทรัพย์ 100,000.00              

กลุม่ผู้ เลีย้งสกุรบ้านสวนพฒันา ม.14 เลีย้งสกุร 74,809.00                

นางจิตตรี  ปานสกลุ ปลกูปาล์มน า้มนั 24,340.00                

กลุม่ผู้ เลีย้งสกุรบ้านเกาะยาง ม.1 สง่เสริมอาชีพกลุม่ผู้ เลีย้งสกุร 42,490.00                

กลุม่ชาวประมงชายฝ่ังบ้านคนัธุล ีม.2 ท าประมง 100,000.00              

กลุม่เลีย้งสกุรบ้านศรีทอง ม.8 เลีย้งสกุร 73,877.00                

กลุม่พืชสวนเพ่ือการผลติบ้านมตมิิตรพฒันา ม.11 จดัซือ้ปุ๋ ย 70,000.00                

กลุม่เพาะเห็ดบ้านศรีทอง ม.8 เพาะเห็ด 40,000.00                

กลุม่อาชีพท าเห็ดฟางบ้านทบัชนั ม.9 เพาะเห็ดฟาง 80,000.00                

กลุม่พืชผกัสวนครัวรัว้กินได้ ม.13 ปลกูผกัสวนครัว 80,000.00                

685,516.00           รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

โครงการที่ยืม

รวม

โครงการที่ยืม



หมายเหตุ 11  ลูกหนีอ่ื้น ๆ 2561 2560

24,000.00             24,000.00                

ลกูหนีค้า่เรียกคนืเงินเบีย้ยงัชีพ (นางสาวสณิุสา  ขนัสมาน) -                        43,710.00                

ลกูหนีค้า่เรียกคนืเงินเบีย้ยงัชีพ (นายสมานพนัธ์  รักษ์ประสงค์) 43,710.00             43,710.00                
รวม 67,710.00          111,420.00           

หมายเหตุ 12  ลูกหนีเ้งินยืมเงินสะสม

ปี 2561

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม จ านวนเงนิ

-                     

ปี 2560

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม จ านวนเงนิ

-                     รวม

รายการ

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

ลกูหนีค้า่เรียกคนืเงินอดุหนนุกลุม่อาชีพ (กลุม่พฒันาอาชีพศลิปิน

และการดนตรีบ้านศรีทอง)

รายการ

รวม



หมายเหตุ 13  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2561 2560

คา่ขายแบบแปลน 7,000.00               -                       

เงินจา่ยลว่งหน้า -                       -                       

ฯลฯ -                       -                       

รวม 7,000.00               -                       

หมายเหตุ 14  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2561 2560

เงินขาดบญัชี -                       -                       

เงินประกนั -                       -                       

ฯลฯ -                       -                       

รวม -                       -                       

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560



หมายเหตุ 15  รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป คา่ใช้สอย รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ คา่จ้าง พนง.ท าความสะอาด 6,000.00          

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป คา่ใช้สอย รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ คา่ประเมินองค์กร 25,000.00        

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ 129,200.00      

เงินงบประมาณ การศกึษา ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา คา่วสัดุ คา่อาหารเสริม (นม) 432,830.76      

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนผู้ปฎิบตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แก่ อปท.
318,100.00      

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอก

เวลาราชการ
240.00             

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนผู้ปฎิบตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แก่ อปท.
122,340.00      

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอก

เวลาราชการ
180.00             

เงินงบประมาณ การศกึษา บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนผู้ปฎิบตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แก่ อปท.
15,060.00        

เงินงบประมาณ การศกึษา ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนผู้ปฎิบตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แก่ อปท.
71,270.00        

เงินงบประมาณ เคหะและชมุชน บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนผู้ปฎิบตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แก่ อปท.
124,000.00      

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561



หมายเหตุ 15  รายจ่ายค้างจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

เงินงบประมาณ เคหะและชมุชน บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนน คสล.สายวดัคนัธลุ ี

ม.2-7 เช่ือมตอ่บ้านสวนแตง ม.5
1,435,000.00   

เงินงบประมาณ เคหะและชมุชน บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนนลาดยางสายตาหนนุ

พฒันา ม.9
1,089,000.00   

เงินงบประมาณ เคหะและชมุชน บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนอง

เสม็ด-ดอนธปู ม.8
988,000.00      

เงินงบประมาณ การพาณิชย์ กิจการประปา คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนผู้ปฎิบตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แก่ อปท.
11,000.00        

เงินอดุหนนุระบวุตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจการพาณิชย์ กิจการประปา คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ

บาดาล ม.13 ซอย 1
1,584,000.00   

เงินอดุหนนุระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ การพาณิชย์ กิจการประปา คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ

บาดาล ม.13 ซอย 3 1,670,000.00   

8,021,220.76   รวม



หมายเหตุ 15  รายจ่ายค้างจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

ปี 2560

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอก

เวลาราชการ
240.00             

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอก

เวลาราชการ
180.00             

เงินงบประมาณ การศกึษา ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) เงินเดอืนพนกังาน 16,858.00        

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป คา่ใช้สอย รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 6,000.00          
เงินอดุหนนุระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ การพาณิชย์ กิจการประปา คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ

บาดาล ม.13 ซอย 1 1,584,000.00   
เงินอดุหนนุระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ การพาณิชย์ กิจการประปา คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ

บาดาล ม.1 1,548,000.00   
เงินอดุหนนุระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ การพาณิชย์ กิจการประปา คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ

บาดาล ม.13 ซอย 3 1,670,000.00   
เงินอดุหนนุระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ การพาณิชย์ กิจการประปา คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ

บาดาล ม.8 1,589,000.00   

6,414,278.00   รวม



หมายเหตุ 16  ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2561
แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

ปี 2560
แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

รวม

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหตุ 17  เงินรับฝาก 2561 2560

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 12,345.38            99,320.21        

ชดใช้คา่ความเสยีหาย 3,000.00              3,000.00          

คา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 5% 123,289.95          122,478.85      

สว่นลดในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 6% 54,219.30            26,681.94        

เงินประกนัสญัญา 281,824.00          713,041.00      

เงินรอคนืจงัหวดั 438,069.00          39,320.00        

เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน 1,505,515.83       1,485,396.33   

อ่ืน ๆ (คา่รักษาพยาบาล) 240.00                 2,480.00          

อ่ืน ๆ (กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน) 35,665.00            35,665.00        
2,454,168.46      2,527,383.33   

หมายเหตุ 18  หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 2561 2560

......................... -                       -                   

......................... -                       -                   
รวม -                  -               

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561



เงินรับฝากรอคนืจงัหวดั : 438,069.00   

 - เงินคา่ปรับโครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด

กลาง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะยาง

260,064.00         

 - เงินคา่ปรับโครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด

กลาง หมู่ที่ 8 บ้านศรีทอง

103,285.00         

 - คา่ใช้จ่ายส าหรับสง่เสริมการบ าบดั

ฟืน้ฟผูู้ เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ

26,000.00           

 - เงินช่วยเหลอืการศกึษาบตุร 120.00                 

 - รับคนืเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 48,600.00           

438,069.00   438,069.00         

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17  เงนิรับฝาก



หมายเหตุ 19  เจ้าหนีเ้งินกู้

ปี 2561

เลขที่ ลงวันที่

ทัง้นี ้องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลีมียอดเงนิที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงนิหรือ

ท าสัญญากู้เงนิแล้วอยู่ระหว่างการรับเงนิ จ านวน..........บาท

ปี 2560

เลขที่ ลงวันที่

ทัง้นี ้องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลีมียอดเงนิที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงนิหรือ

ท าสัญญากู้เงนิแล้วอยู่ระหว่างการรับเงนิ จ านวน..........บาท

หมายเหตุ 20  หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน 2561 2560

.................... -                    -                     

.................... -                    -                     
รวม -                -                 

ปีที่สิน้สุดสัญญา

รวม

ช่ือเจ้าหนี ้ โครงการที่ขอกู้ จ านวนเงนิที่ขอกู้
สัญญากู้เงนิ

เงนิต้นค้างช าระ

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สัญญากู้เงนิ
ช่ือเจ้าหนี ้ โครงการที่ขอกู้ จ านวนเงนิที่ขอกู้ เงนิต้นค้างช าระ ปีที่สิน้สุดสัญญา



หมายเหตุ 21  เงนิสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 7,398,521.46     13,090,261.31   

รายรับจริงสงูกวา่รายจา่ยจริง 6,192,294.53   4,013,340.20   

หกั  25% ของรายรับจริงสงูกวา่รายจา่ยจริง

(เงินทนุส ารองเงินสะสม) 1,548,073.63   1,003,335.05   

บวก รายรับจริงสงูกวา่รายจา่ยจริงหลงัหกัเงินทนุส ารองเงินสะสม 4,644,220.90   3,010,005.15   

รายจา่ยค้างจา่ย 240.00             39,600.00        

ปรับปรุง 3,045.50          233,895.00      

หกั จา่ยขาดเงินสะสม 3,413,420.00   1,234,086.40     8,975,240.00   (5,691,739.85)    

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 8,632,607.86     7,398,521.46     

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

2561 2560



องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย 2561 2560

1 หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน -                -                 

2 เงินฝากกองทุน -                -                 

3 บญัชีรายได้ค้างรับ 3,254,000.00   

4 ลูกหนีค่้าภาษี 66,388.51       63,837.86         

5 ลูกหนีค่้าน า้ประปา 403,469.00     54,346.00         

6 ลูกหนีอ่ื้น 67,710.00       

7 ค่าขายแบบแปลน (e-bidding) 7,000.00        

8 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ช าระหนีแ้ล้ว -                -                 

9 (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนีเ้งินกู้ -                

6 เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 4,834,040.35   7,280,337.60     

8,632,607.86   7,398,521.46     

ทัง้นีใ้นปีงบประมาณ  2561  ได้รับอนมุตัิให้จา่ยเงินสะสมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนินการ  จ านวน...........บาท

และจะเบิกจา่ยในปีงบประมาณตอ่ไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ 21



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21  เงนิสะสม
ปี 2561

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนนลาดยางสายหมอเลก็-คนัธุลลีา่ง

 ม.2
     420,620.00      420,620.00      420,620.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายส ารวย-บ้า

นายนิพนธ์ (ตอนที่ 2) ม.14
  1,463,000.00   1,082,600.00   1,082,600.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค เจาะบอ่บาดาลซอยเขาหิบ ม.10      204,500.00      204,500.00      204,500.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค เจาะบอ่บาดาลบ้านตาทิน ม.12      203,700.00      203,700.00      203,700.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายช่องยงูทอง 3 ม.13 

เช่ือมตอ่ ม.9 ซ.ตาหนนุ
  1,512,000.00   1,502,000.00   1,502,000.00                     -   

3,803,820.00 3,413,420.00 3,413,420.00  -              -               

ก่อหนีผู้กพัน

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ  ยังไม่ได้ก่อหนี ้หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงนิที่
ได้รับอนุมัติ



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21  เงนิสะสม
ปี 2560

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถงัแชม

เปญ หมู่ที่ 2
     537,500.00      535,000.00      535,000.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถงัแชม

เปญ หมู่ที่ 9
     624,000.00      622,000.00      622,000.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
บกุเบิกถนน สายบ้านนายพบ (คลองน า้ใส) 

หมู่ที่ 9
     304,000.00      300,000.00      300,000.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค บกุเบิกถนน สายรอบเขาชวาลา หมู่ที่ 7      486,000.00      480,000.00      480,000.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
บกุเบิกถนน สายบ้านนายสมชาย-บ้านนาย

นิคม หมู่ที่ 7
     182,000.00      180,000.00      180,000.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านนายช้วน 

หมู่ที่ 3
     175,200.00      174,100.00      174,100.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายเลยีบถนนสาย 

41 หมู่ที่ 4
       58,500.00        58,400.00        58,400.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านนาย

พยงค์-นางเลื่อน 41 หมู่ที่ 6
       36,900.00        36,600.00        36,600.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอย สปก.สาว

ร้องไห้ 41 หมู่ที่ 8
       59,900.00        59,200.00        59,200.00                     -   

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ  ยังไม่ได้ก่อหนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงนิที่
ได้รับอนุมัติ

ก่อหนีผู้กพัน



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21  เงนิสะสม
ปี 2560

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ  ยังไม่ได้ก่อหนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงนิที่
ได้รับอนุมัติ

ก่อหนีผู้กพัน

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยวงัมโนราห์  หมู่

ที่ 9
     358,800.00      355,000.00      355,000.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยหนองหวายลงิ 

 หมู่ที่ 9
     139,300.00      139,000.00      139,000.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยตาหนนุ  หมู่ที่ 9      124,000.00      123,500.00      123,500.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านนายทวน  

หมู่ที่ 10
       49,200.00        49,100.00        49,100.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายวงแหวน  หมู่ที่ 

10
     144,500.00      144,300.00      144,300.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายดอนต้นโหนด  

หมู่ที่ 12
     165,400.00      165,100.00      165,100.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายริมถนนเอเชีย  

หมู่ที่ 12
     115,500.00      115,300.00      115,300.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายคลองพา-ดา่น

เสอื  หมู่ที่ 12
       59,500.00        59,400.00        59,400.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยช่องยงูทอง 1  

หมู่ที่ 13
       24,600.00        24,300.00        24,300.00                     -   



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21  เงนิสะสม
ปี 2560

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ  ยังไม่ได้ก่อหนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงนิที่
ได้รับอนุมัติ

ก่อหนีผู้กพัน

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยช่องยงูทอง 2  

หมู่ที่ 13
       31,000.00        30,800.00        30,800.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค เจาะบอ่บาดาล หมู่ที่ 1      209,800.00      209,000.00      209,000.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านทบัชนั  หมู่

ที่ 9
     211,100.00      210,700.00      210,700.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายพรุป้าปาน  หมู่

ที่ 12
     196,600.00      196,200.00      196,200.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านป้ามิเด๊าะ  

หมู่ที่ 5
       59,900.00        59,600.00        59,600.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านดอนธูป หมู่ที่

 8
     226,000.00      225,000.00      225,000.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
เจาะบอ่บาดาลพร้อมขยายเขตประปา สนาม

กีฬาดอนต้นโหนด หมู่ที่ 3
     381,000.00      380,000.00      380,000.00                     -   

คา่วสัดุ คา่วสัดกุ่อสร้าง
จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง ดนิลกูรัง หินผดุ า เพ่ือ

ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 14
  1,067,000.00   1,064,640.00   1,064,640.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมอเลก็-คนัธุลลีา่ง

 หมู่ที่ 2
     922,000.00      920,500.00      920,500.00                     -   



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21  เงนิสะสม
ปี 2560

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ  ยังไม่ได้ก่อหนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงนิที่
ได้รับอนุมัติ

ก่อหนีผู้กพัน

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านดอนทะเล 

ระยะที่ 2 หมู่ที่ 6
  1,032,000.00   1,029,500.00   1,029,500.00                     -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายวงแหวน (เลีย้ว

ขวา) หมู่ที่ 10
  1,032,000.00   1,029,000.00   1,029,000.00                     -   

9,013,200.00 8,975,240.00 8,975,240.00  -              -               รวม



หมายเหตุ 22  เงนิทุนส ารองเงนิสะสม
ปี 2561

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกเอเชีย -

 ซ.หนองเตา่ ม.12
              1,144,000.00   1,134,000.00   1,134,000.00                -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านตาอุ้ง-

วดัสงัขประดษิฐ์ ม.3
              1,123,000.00   1,113,000.00   1,113,000.00                -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายโรงเรียนบ้าน

หนองสะบ้า ม.4
              1,320,000.00   1,310,000.00   1,310,000.00                -   

คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมอเลก็-คนั

ธุลลีา่ง ม.2
                 813,380.00      803,380.00      803,380.00                -   

4,400,380.00           4,360,380.00 4,360,380.00  -          -               

ปี 2560

-                        -              -              -          -               

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี ้

รวม

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงนิที่ได้รับ

อนุมัติ
ก่อหนีผู้กพัน

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงนิที่ได้รับ

อนุมัติ
ก่อหนีผู้กพัน เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี ้



+ สูง

- ต ่า

รายรับตามประมาณการรายรับ

รายรับ

ภาษีอากร 1,100,000.00           1,420,707.77             + 320,707.77

คา่ธรรมเนียม คา่ปรับและคา่ใบอนญุาต 117,800.00              151,513.60                + 33,713.60

รายได้จากทรัพย์สนิ 753,500.00              706,244.44                - 47,255.56

รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 120,000.00              460,443.00                + 340,443.00

รายได้เบด็เตลด็ 150,000.00              155,140.00                + 5,140.00

รายได้จากทนุ -                           2,780.00                    + 2,780.00

ภาษีจดัสรร 20,756,000.00         23,642,322.87           + 2,886,322.87

รวมรายรับ 22,997,300.00         26,539,151.68           + 3,541,851.68

เงินอดุหนนุทัว่ไป 21,002,700.00         19,937,525.00           - 1,065,175.00

เงินอดุหนนุระบวุตัถปุระสงค์ /เฉพาะกิจ -                           -                             - -                           

รวมเงนิรายรับตามประมาณการรายรับทัง้สิน้ 44,000,000.00        46,476,676.68         + 2,476,676.68

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง 12,623,148.00         12,257,184.20           - 365,963.80

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง) 3,150,120.00           3,140,616.00             - 9,504.00

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 8,634,108.16           8,362,765.00             - 271,343.16

คา่ตอบแทน 1,304,583.00           1,174,870.00             - 129,713.00

คา่ใช้สอย 4,195,062.00           2,619,491.83             - 1,575,570.17

คา่วสัดุ 3,253,832.00           2,735,148.48             - 518,683.52

คา่สาธารณปูโภค 455,000.00              384,363.80                - 70,636.20

คา่ครุภณัฑ์ 479,300.00              475,683.00                - 3,617.00

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 7,628,400.00           6,995,000.00             - 633,400.00

เงินอดุหนนุ 2,276,446.84           2,139,259.84             - 137,187.00

รายจา่ยอ่ืน -                           -                             - -                           

รวมเงนิรายจ่ายตามงบประมาณทัง้สิน้ 44,000,000.00        40,284,382.15         - 3,715,617.85

เงินอดุหนนุประบวุตัถปุระสงค์ /เฉพาะกิจ -                           -                             - -                           

รวมรายจ่ายทัง้สิน้ 40,284,382.15         

6,192,294.53           รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี  อ าเภอท่าชนะ  จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่าย  ตามงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ   2561

ตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  ถงึวันที่  30  กันยายน  2561

ประมาณการ รายรับจริงรายการ


