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รายการ รหสับัญชี เดบิท เครดติ

เงินสด 110100 581.00                     

เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาทา่ชนะ 

        เลขที่บญัชี   01531-2-25088-1    (ออมทรัพย์)  110201 4,852,861.76           

        เลขที่บญัชี   01531-2-27604-5    (ออมทรัพย์)  บญัชี 2 110201 600,643.43              

        เลขที่บญัชี   01531-2-27890-8    (ออมทรัพย์)  ถ่ายโอนฯ 110201 7,234.22                  

        เลขที่บญัชี   01531-5-00029-1    (กระแสรายวนั) 110203 -                           

เลขที่บญัชี   01531-5-00006-3    (กระแสรายวนั) 110203 -                           

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย  สาขาพนุพิน  

เลขที่บญัชี   808-0-28829-1    (ออมทรัพย์) 110201 7,970,336.92           

        เลขที่บญัชี  808-6-03386-4    (กระแสรายวนั) 110203 -                           

เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาทา่ชนะ

เลขที่บญัชี  36341000221-8  (ประจ า  3  เดือน) 110202 9,195,015.18           

รายได้ค้างรับ :-

ลกูหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่ 110602 19,368.18                

ลกูหนีเ้งินทนุเศรษฐกิจชมุชน 110604 838,500.00              

ลกูหนีเ้งินยืมเงินงบประมาณ 110605 4,148.00                  

ลกูหนีเ้งินยืมเงินสะสม 110606 -                           

งบกลาง 510000 599,970.00              

งบกลาง (ท) **

 - เบีย้ยงัชีพคนชรา 8,315,800.00           

 - เบีย้ยงัชีพคนพิการ 606,000.00              

 - ประกันสงัคม (ศพด.) 11,880.00                

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000 2,942,251.00           

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000 4,221,287.00           

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (ท) ** 486,000.00              

คา่ตอบแทน 531000 326,156.50              

คา่ใช้สอย 532000 2,646,951.86           

คา่วสัดุ 533000 4,825,545.40           

คา่วสัด ุ(ท) ** 122,400.00              

คา่สาธารณปูโภค 534000 466,613.11              

คา่ครุภณัฑ์ 541000 304,921.00              

คา่ครุภณัฑ์ (ท) ** 26,000.00                

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

 ณ วันที่  30  กันยายน 2556



2/20

รายการ รหสับัญชี เดบิท เครดติ

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

 ณ วันที่  30  กันยายน 2556

คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000 2,383,858.00           

รายจ่ายอ่ืน 550000 299,218.72              

เงินอดุหนนุ 560000 1,627,600.00           

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหต ุ4) 210400 5,409.61                  

รายจ่ายรอจ่าย 210500 203,565.00              

เงินรับฝาก (หมายเหต ุ1) 230100 1,930,696.86           

เงินสะสม 300000 3,195,936.94           

ทนุส ารองเงินสะสม 320000 8,919,265.67           

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 411001 401,679.27              

ภาษีบ ารุงท้องที่ 411002 467,985.14              

ภาษีป้าย 411003 24,114.00                

อากรรังนกอีแอ่น 411005 228,469.18              

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนญุาตการขายสรุา 412103 2,696.60                  

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนญุาตการพนนั 412104 1,600.00                  

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคมุอาคาร 412106 8,846.75                  

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกับการเก็บขนขยะมลูฝอย 412107 53,250.00                

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ติดตัง้แผ่นประกาศ 412111 170.00                     

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 412128 1,160.00                  

คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 412202 7,200.00                  

คา่ปรับการผิดสญัญา 412210 75,950.00                

คา่ใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 412303 250.00                     

คา่ใบอนญุาตเก่ียวกับการควบคมุอาคาร 412307 380.00                     

คา่เช่าแผงตลาดนดั 413002 656,325.00              

ดอกเบีย้ 413003 292,535.24              

รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 414006 63,534.00                

คา่ขายแบบแปลน 415004 57,000.00                

รายได้เบด็เตล็ดอ่ืน ๆ 415999 74,235.29                

ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตาม พ.ร.บ. 421002 7,672,435.83           

ภาษีมลูคา่เพ่ิม 1 ใน 9 421004 4,076,036.47           

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005 260,880.06              

ภาษีสรุา 421006 1,417,828.92           

ภาษีสรรพสามิต 421007 3,099,740.10           



3/20

รายการ รหสับัญชี เดบิท เครดติ

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

 ณ วันที่  30  กันยายน 2556

คา่ภาคหลวงแร่ 421012 217,954.17              

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 421013 127,644.68              

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฯ 421015 1,774,132.00           

อากรประทานบตัรและอาชญาบตัิประมง 421016 5,600.00                  

คา่ธรรมเนียมน า้บาดาล 421017 576.50                     

เงินอดุหนนุทัว่ไป 431002 8,756,478.00           

เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ  - เบีย้ยงัชีพคนชรา ** 8,366,400.00           

 - เบีย้ยงัชีพคนพิการ ** 606,000.00              

 - ประกันสงัคม (ศพด.) ** 12,780.00                

 - เงินเดือน ศพด. ** 486,000.00              

 - วสัดกุารศกึษา ศพด. ** 122,400.00              

 - ครุภณัฑ์การศกึษา ศพด. ** 26,000.00                

53,701,141.28        53,701,141.28        



หน่วย:บาท

รหสับญัชี ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ

ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 230102 13,144.18        16,104.79     13,144.18     16,104.79        

คา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่5% 230105 61,941.95        568.70          -                62,510.65        

สว่นลดในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่6% 230106 74,330.34        682.44          -                75,012.78        

เงินประกนัสญัญา 230108 517,425.00      28,800.00     208,926.00   337,299.00      

เงินรับฝากอ่ืน ๆ :- 230199

เงินทนุเศรษฐกิจชมุชน 1,437,809.62   1,914.81       -                1,439,724.43   

ดอกเบีย้โครงการถ่ายโอนฯ 22.68               22.53            -                45.21               

เงินอดุหนนุศนูย์พฒันาครอบครัว -                   -                -                -                   

2,104,673.77   48,093.27    222,070.18   1,930,696.86   

หมายเหตุ 1 รายละเอียดประกอบงบทดลอง (ก่อนปิดบญัชี)

บญัชีเงินรับฝาก

 ณ วันที่  30  กันยายน 2556

รวม



เงินสด 110100 581.00                 

เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาทา่ชนะ

เลขที่บญัชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์) 110201 4,852,861.76       

เลขที่บญัชี 01531-2-27890-8 (ออมทรัพย์) ถ่านโอนฯ 110201 7,234.22              

เลขที่บญัชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บญัชี 2 110201 600,643.43          

เลขที่บญัชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวนั) 110203 -                       

เงินฝากธนาคาร ออมสิน  สาขาทา่ชนะ

เลขที่บญัชี 36341000221-8 (ประจ า 3 เดือน) 110202 9,195,015.18       

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพนุพิน

เลขที่บญัชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์) 110201 7,970,336.92       

เลขที่บญัชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวนั) 110203 -                       

ลกูหนี ้:-

ลกูหนีภ้าษีโรงเรือนและที่ดิน 110601 2,250.00              

ลกูหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่ 110602 36,732.08            

ลกูหนีภ้าษีป้าย 110603 960.00                 

ลกูหนีอ่ื้น ๆ (เงินทนุเศรษฐกิจชมุชน) 110604 838,500.00          

ลกูหนีเ้งินยืมเงินงบประมาณ 110605 4,148.00              

รายจา่ยผดัสง่ใบส าคญั (หมายเหต ุ6) 210200 4,148.00              

รายจา่ยค้างจา่ย  (หมายเหต ุ5) 210400 496,000.00          

รายจา่ยรอจา่ย  (หมายเหต ุ 5.1) 210500 1,204,620.00       

เงินรับฝาก  (หมายเหต ุ4) 230100 1,982,151.65       

เงินสะสม  (หมายเหต ุ8) 300000 9,033,690.62       

ทนุส ารองเงินสะสม 320000 10,788,652.32     

23,509,262.59    23,509,262.59    

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบทดลอง (หลังปิดบญัชี)

ณ  วันที่  30 กันยายน 2556

รหสับญัชี เดบทิ เครดิตรายการ



ทรัพย์สนิตามงบทรัพย์สนิ  (หมายเหต ุ 1) 16,999,767.17   

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลงัจงัหวดั  (หมายเหต ุ2) 22,626,672.51    

ลกูหนี ้

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 2,250.00             

ภาษีบ ารุงท้องที่ 36,732.08           

ภาษีป้าย 960.00                39,942.08           

ลกูหนีเ้งินยืมเงินงบประมาณ 4,148.00             

ลกูหนีอ่ื้น

โครงการเศรษฐกิจชมุชน 838,500.00         

รายได้ค้างรับ -                     
23,509,262.59   

ทนุทรัพย์สนิ  (หมายเหต ุ 1) 16,999,767.17   

เจ้าหนี ้(หมายเหต ุ3) -                  

เงินรับฝากตา่ง ๆ  (หมายเหต ุ 4) 1,982,151.65      

รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหต ุ 5) 496,000.00         

รายจ่ายรอจ่าย  (หมายเหต ุ 5.1) 1,204,620.00      

รายจ่ายผดัสง่ใบส าคญั (หมายเหต ุ6) 4,148.00             

เงินอดุหนนุเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหต ุ7) -                     

เงินสะสม  (หมายเหต ุ 8) 9,033,690.62      
ทนุส ารองเงินสะสม 10,788,652.32    

23,509,262.59   

ทรัพย์สิน

หนีสิ้นและเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ  วันที่  30  กันยายน  2556



ช่ือ จ านวนเงิน

ก. อสังหาริมทรัพย์ เงินรายได้ 16,959,467.17          

อาคารทีท่ าการ 2,134,836.34              บริจาค 40,300.00                 

โรงจอดรถ 168,800.00                 

ข. สังหาริมทรัพย์

ยานพาหนะและขนสง่ 2,811,890.00              

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์

ในการเกษตร 657,548.00                 

ในงานบ้านงานครัว 88,500.00                   

ในการส ารวจ 99,000.00                   

ในการโฆษณาและเผยแพร่ 214,290.00                 

ไฟฟ้าและวทิยุ 28,000.00                   

ในการดบัเพลงิ 41,000.00                   

ในการโยธา 8,266,471.00     

เคร่ืองใช้ส านกังาน 2,489,431.83              

รวม 16,999,767.17          16,999,767.17        

ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

หมายเหตุ 1

งบทรัพย์สิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2556

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

แหล่งที่มาของทรัพย์สิน



ประเภททรัพย์สิน ยกมาจากงวดก่อน รับเพิ่มงวดนี ้ จ าหน่ายงวดนี ้ ยกไปงวดหน้า ทรัพย์สินเกิดจาก จ านวนเงนิ

ก. อสังหาริมทรัพย์ เงินรายได้ 16,959,467.17       

อาคารที่ท าการ 2,050,724.34         84,112.00              -                         2,134,836.34         บริจาค 40,300.00              

โรงจอดรถ 168,800.00            -                         -                         168,800.00            

ข. สังหาริมทรัพย์

ยานพาหนะและขนสง่ 2,811,890.00         -                         -                         2,811,890.00         

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์

ในการเกษตร 629,198.00            28,350.00              -                         657,548.00            

ในงานบ้านงานครัว 88,500.00              -                         -                         88,500.00              

ในการส ารวจ 99,000.00              -                         -                         99,000.00              

ในการโฆษณาและเผยแพร่ 184,390.00            29,900.00              -                         214,290.00            

ไฟฟ้าและวทิยุ 28,000.00              -                         -                         28,000.00              

ในการดบัเพลงิ -                         41,000.00              -                         41,000.00              

ในการโยธา 8,260,800.00         5,671.00                 -                         8,266,471.00         

เคร่ืองใช้ส านกังาน 2,365,431.83         124,000.00            -                         2,489,431.83         

16,686,734.17      313,033.00          -                    16,999,767.17      16,999,767.17      

งบทรัพย์สิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2556

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี



หน่วย:บาท

เงินสด 581.00                 

เงินฝากธนาคาร

ธกส. สาขาทา่ชนะ ประเภทออมทรัพย์

เลขทีบ่ญัชี 01531-2-25088-1 4,852,861.76       

เลขทีบ่ญัชี 01531-2-27890-8  ถ่านโอนฯ 7,234.22              

เลขทีบ่ญัชี 01531-2-27604-5  บญัชี 2 600,643.43          

ประเภทกระแสรายวนั

เลขทีบ่ญัชี 01531-5-00006-3 -                       

ธ.ออมสนิ  สาขาทา่ชนะประเภทประจ า 3 เดอืน

เลขทีบ่ญัชี 36341000221-8 9,195,015.18       

ธ.กรุงไทย สาขาพนุพิน ประเภทออมทรัพย์

เลขทีบ่ญัชี 808- 0-28829-1 7,970,336.92       

ประเภทกระแสรายวนั

เลขทีบ่ญัชี 808-6-03386-4 -                       

เงินฝากคลงัจงัหวดั -                       

22,626,672.51    

หมายเหตุ  ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)



หมายเหตุ 3

รวม

ช่ือเจ้าหนี/้โครงการที่ขอกู้/จ านวนที่ขอกู้ เงินต้นค้างช าระ ปีสิน้สุดสัญญา
สัญญาเลขที่ 

วันที่

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบหนีสิ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556



รหสับัญชี หน่วย:บาท

ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 230102 16,104.79             

คา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่5% 230105 62,510.65             

สว่นลดในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่6% 230106 75,012.78             

เงินประกนัสญัญา 230108 337,299.00           

เงินรับฝากอ่ืน ๆ :- 230199

ดอกเบีย้โครงการถ่ายโอนฯ -                       

เงินอดุหนนุเบีย้ยงัชีพคนชรา 50,600.00             

เงินสนบัสนนุ ศพด.(ประกนัสงัคม) 900.00                  

เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน 1,439,724.43        

1,982,151.65      

หมายเหตุ  ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)



ก่อหนีผู้กพัน ไม่ก่อหนีผู้กพัน

หมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

1. โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน หมูท่ี ่9 496,000.00       -                   -                   496,000.00       

496,000.00     -                -                496,000.00     

หมวด/ประเภท

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายจ่ายค้างจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  2556

จ านวนเงิน
เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ



หมายเหตุ  5.1

ป.662/56 เงินประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แผนงานบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารทัว่ไป 612,300.00    

ป.663/56 เงินประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แผนงานรักษาความสงบภายใน 37,420.00      

ป.664/56 เงินประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แผนงานการศกึษา 121,000.00    

ค.112/56 เงินประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แผนงานบริหารงานทัว่ไป/คลงั 253,900.00    

ช.181/56 เงินประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แผนงานเคหะและชมุชน 180,000.00    

1,204,620.00 

จ านวนเงินที่
รอจ่าย

เลขที่ฎีกา

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายจ่ายรอจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  2556

หมายเหตุหมวด/ประเภท



รหสับัญชี หน่วย:บาท

คา่ใช้สอย (คชจ.ในการเลอืกตัง้) 532000 4,148.00               

4,148.00            

หมายเหตุ  ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ (หมายเหตุ 6)



หมายเหตุ 7

รวม

หมวด/ประเภท
จ านวนเงินตามใบ
อนุมัติประจ างวด

ก่อหนีผู้กพัน
จ านวนเงิน

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  2556

ล าดับ
เบิกจ่ายแล้ว
จ านวนเงิน

คงเหลือจ านวน
เงิน

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้ก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายและเบิกจ่ายไม่ทนั)



หมายเหตุ 8

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 9,662,180.28     

บวก รับจริงสงูกวา่จ่ายจริง 7,477,546.61      

หกั ทนุส ารองเงินสะสม 25% 1,869,386.65      5,608,159.96      

รายจ่ายค้างจ่ายปีก่อน 208,974.61         

ปรับปรุง 7,730.23             

เงินรับฝากอ่ืน ๆ - ดอกเบีย้โครงการถ่ายโอนฯ 45.21                  

ปรับปรุงตัง้ลกูหนีภ้าษีเพ่ิม 20,573.90           237,323.95         

หกั จ่ายขาดเงินสะสมและยืมเงินสะสม 6,473,973.57      

ปรับปรุง -                      6,473,973.57      

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 9,033,690.62     

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

1 หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น -                  

2 เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. -                  

3 ลูกหนีค่้าภาษี 39,942.08         

4 จ่ายขาดเงินสะสมคงเหลือเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2557 1,274,000.00     

5 เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 7,719,748.54     

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ  2556  ได้รับอนมุตัใิห้จ่ายเงินสะสม  จ านวน  8,024,000.00  บาท

รายละเอียดปรากฎตามหมายเหต ุ 8.1

งบเงินสะสม

ณ วันที่  30  กันยายน  2556

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี  อ าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



หมายเหตุ  8.1

 จา่ยขาด ยมืเงินสะสม

โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ตกิต์คอนกรีต มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

5 มิ.ย. 55 สายหนองเสม็ด-ดอนธูป หมูท่ี ่8 500,000.00     498,000.00     498,000.00     -                                     -   สามญัสมยัที ่2

ครัง้ที ่1/2555

โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ้่าน มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

5 มิ.ย. 55 พร้อมขดุเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี ่13 500,000.00     500,000.00     500,000.00     -                                     -   สามญัสมยัที ่2

ครัง้ที ่1/2555

โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ตกิต์คอนกรีต มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

14 ธ.ค. 55 สายหมอเลก็-คนัธุลลีา่ง หมูท่ี ่2 500,000.00     498,800.00     498,800.00     -                                     -   สามญัสมยัที ่4 

(ก. 5 เมตร ย. 200 เมตร หนา 0.03 เมตร) ครัง้ที ่1/2555

โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ตกิต์คอนกรีต มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

14 ธ.ค. 55 สายวดัสงัขประดษิฐ์-บ้านตาอุ้ง หมูท่ี ่3 500,000.00     -             490,400.00     490,400.00     -                                     -   สามญัสมยัที ่4 

(ก. 5 เมตร ย. 200 เมตร หนา 0.03 เมตร) ครัง้ที ่1/2555

โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ตกิต์คอนกรีต มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

14 ธ.ค. 55 สาย 41-บ้านหนองสะบ้า หมูท่ี ่4 1,132,000.00  -             1,025,300.00  1,025,300.00  -                                     -   สามญัสมยัที ่4 

(ก. 6 เมตร ย. 400 เมตร หนา 0.05 เมตร) ครัง้ที ่1/2555

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

14 ธ.ค. 55 สาย ร.ร.บ้านศรีทอง หมูท่ี ่8 350,000.00     -             349,000.00     349,000.00     -                                     -   สามญัสมยัที ่4 

(ก.5 เมตร ย.100 เมตร หนา 0.15 เมตร) ครัง้ที ่1/2555

หมวด/ประเภท กอ่หนีผ้กูพนั

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงนิสะสม

ปีงบประมาณ  2556

เบิกจา่ยแล้ว
คงเหลอื

เบิกจา่ยปี 2557
ยงัไมไ่ด้กอ่หนี ้ หมายเหตุ

จ านวนเงินทีไ่ด้รับอนมุตัิ
วนัทีไ่ด้รับอนมุตัิ

17/20



หมายเหตุ  8.1

 จา่ยขาด ยมืเงินสะสม
หมวด/ประเภท กอ่หนีผ้กูพนั

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงนิสะสม

ปีงบประมาณ  2556

เบิกจา่ยแล้ว
คงเหลอื

เบิกจา่ยปี 2557
ยงัไมไ่ด้กอ่หนี ้ หมายเหตุ

จ านวนเงินทีไ่ด้รับอนมุตัิ
วนัทีไ่ด้รับอนมุตัิ

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

14 ธ.ค. 55 สายกองทนุพฒันา หมูท่ี ่8 170,000.00     -             169,500.00     169,500.00     -                                     -   สามญัสมยัที ่4 

(ก.4 เมตร ย.60 เมตร หนา 0.15 เมตร) ครัง้ที ่1/2555

โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ตกิก์คอนกรีต มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

14 ธ.ค. 55 สาย 41-ดา่นเสอื หมูท่ี ่12 500,000.00     -             463,500.00     463,500.00     -                                     -   สามญัสมยัที ่4 

(ก. 5 เมตร ย. 200 เมตร หนา 0.03 เมตร) ครัง้ที ่1/2555

มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

14 ธ.ค. 55 โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านทบัชนั หมูท่ี ่9 1,424,000.00  -             1,323,418.57  1,323,418.57  -                                     -   สามญัสมยัที ่4 

ครัง้ที ่1/2555

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

27 มิ.ย. 56 สายทะเลตรง หมูท่ี ่1 500,000.00     -             498,000.00     498,000.00     -                                     -   สามญัสมยัที ่2

(ก. 5 เมตร ย. 200 เมตร หนา 0.03 เมตร) ครัง้ที ่1/2556

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

27 มิ.ย. 56 สายมตมิิตรพฒันา หมูท่ี ่11 500,000.00     -             498,000.00     498,000.00     -                                     -   สามญัสมยัที ่2

(ก. 5 เมตร ย. 200 เมตร หนา 0.03 เมตร) ครัง้ที ่1/2556

โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

27 มิ.ย. 56 หมูท่ี ่14 72,000.00       -             67,289.00       67,289.00       -                                     -   สามญัสมยัที ่2

(750 เมตร) ครัง้ที ่1/2556
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หมายเหตุ  8.1

 จา่ยขาด ยมืเงินสะสม
หมวด/ประเภท กอ่หนีผ้กูพนั

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงนิสะสม

ปีงบประมาณ  2556

เบิกจา่ยแล้ว
คงเหลอื

เบิกจา่ยปี 2557
ยงัไมไ่ด้กอ่หนี ้ หมายเหตุ

จ านวนเงินทีไ่ด้รับอนมุตัิ
วนัทีไ่ด้รับอนมุตัิ

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

27 มิ.ย. 56 สายบ้านสวนพฒันา หมูท่ี ่14 428,000.00     -             427,000.00     -                  427,000.00                        -   สามญัสมยัที ่2

(ก. 5 เมตร ย. 125 เมตร หนา 0.15 เมตร) ครัง้ที ่1/2556

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

27 มิ.ย. 56 หมูท่ี ่5 198,000.00     -             -                  -                  -                      198,000.00 สามญัสมยัที ่2

(ขนาด 6 นิว้ ความลกึไมน้่อยกวา่ 60 เมตร) ครัง้ที ่1/2556

โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

27 มิ.ย. 56 หมูท่ี ่8 ตอ่หมูท่ี ่12 150,000.00     -             149,000.00     -                  149,000.00      -                สามญัสมยัที ่2

(ระยะทาง 1,500 เมตร) ครัง้ที ่1/2556

โครงการตดิตัง้เคร่ืองเพ่ิมแรงดนัน า้ มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

27 มิ.ย. 56 ระบบประปาหมูบ้่าน หมูท่ี ่13 100,000.00     -             92,766.00       92,766.00       -                                     -   สามญัสมยัที ่2

ครัง้ที ่1/2556

โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ้่าน มตทิีป่ระชมุสภาสมยั

27 มิ.ย. 56 หมูท่ี ่2 500,000.00     -             -                  -                  -                      500,000.00 สามญัสมยัที ่2

ครัง้ที ่1/2556

รวม 8,024,000.00  -           7,049,973.57  6,473,973.57  576,000.00     698,000.00  
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+ สูง

- ต ่า

รายรับตามประมาณการรายรับ

รายรับ

ภาษีอากร 867,000.00               1,122,247.59             + 255,247.59

คา่ธรรมเนียม คา่ปรับและคา่ใบอนญุาต 75,000.00                 151,503.35                + 76,503.35

รายได้จากทรัพย์สิน 830,000.00               948,860.24                + 118,860.24

รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 70,000.00                 63,534.00                  - 6,466.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 110,000.00               131,235.29                + 21,235.29

ภาษีจดัสรร 17,828,000.00          18,652,828.73           + 824,828.73

รวมรายรับ 19,780,000.00          21,070,209.20           + 1,290,209.20

เงินอดุหนนุทัว่ไป 9,218,360.00            8,756,478.00             - 461,882.00

เงินอดุหนนุระบุวตัถปุระสงค์ -                            9,568,080.00             + 9,568,080.00

รวมเงนิรายรับตามประมาณการรายรับทัง้สิน้ 28,998,360.00        39,394,767.20         + 10,396,407.20

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง 1,777,800.00            599,970.00                - 1,177,830.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,176,400.00            2,942,251.00             - 234,149.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,950,180.00            4,221,287.00             - 728,893.00

คา่ตอบแทน 1,895,520.00            1,530,776.50             - 364,743.50

คา่ใช้สอย 3,917,000.00            2,681,940.86             - 1,235,059.14

คา่วสัดุ 5,912,560.00            4,794,704.40             - 1,117,855.60

คา่สาธารณปูโภค 740,000.00               466,613.11                - 273,386.89

เงินอดุหนนุ 1,752,200.00            1,627,600.00             - 124,600.00

คา่ครุภณัฑ์ 371,400.00               304,921.00                - 66,479.00

คา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 4,015,700.00            2,879,858.00             - 1,135,842.00

รายจา่ยอ่ืน 489,600.00               299,218.72                - 190,381.28

รวมเงนิรายจ่ายตามงบประมาณทัง้สิน้ 28,998,360.00        22,349,140.59         - 6,649,219.41

เงินอดุหนนุระบุวตัถปุระสงค์ -                            9,568,080.00             + 9,568,080.00

รวมรายจ่ายทัง้สิน้ 31,917,220.59         

7,477,546.61           รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี  อ าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่าย  ตามงบประมาณ   ประจ าปี   2556

ตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  2555  ถึงวันที่  30  กันยายน  2556

ประมาณการ รายรับจริงรายการ


