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รหสับญัชี เดบทิ เครดติ

เงินสด 11011000 -                           

เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาทา่ชนะ 

        เลขที่บญัชี   01531-2-25088-1    (ออมทรัพย์)  11012001 4,972,781.15           

        เลขที่บญัชี   01531-2-27604-5    (ออมทรัพย์)  บญัชี 2 11012001 799,880.33              

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

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย  สาขาพนุพิน  

เลขที่บญัชี   808-0-28829-1    (ออมทรัพย์) 11012001 3,431,508.01           

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

เงินฝากธนาคาร ออมสนิ สาขาทา่ชนะ

เลขที่บญัชี  36341000221-8  (ประจ า  3  เดอืน) 11012002 15,300,183.92         

ลกูหนีเ้งินยมื 11041000 -                           

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 -                           

ลกูหนีภ้าษีโรงเรือนและที่ดนิ 11043001 -                           

ลกูหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่ 11043002 31,646.62                

ลกูหนีภ้าษีป้าย 11043003 -                           

ลกูหนีร้ายได้อ่ืน ๆ (คา่น า้ประปา) 11044000 7,190.00                  

ลกูหนีเ้งินทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน 11045000 685,516.00              

ลกูหนีอ่ื้น ๆ 11046000 111,420.00              

ลกูหนีเ้งินยมืเงินสะสม 11047000 -                           

ลกูหนีเ้งินสะสม 19040000 -                           

เงินรายรับ (หมายเหต ุ1) 19010000 42,945,632.53    

รายจา่ยค้างจา่ย (หมายเหต ุ2) 21010000 39,600.00           

ฎีกาค้างจา่ย (หมายเหต ุ3) 21020000 -                      

รายจา่ยผดัสง่ใบส าคญั 21030000 -                      

เงินรับฝาก (หมายเหต ุ4) 21040000 2,527,383.33      

เจ้าหนีเ้งินสะสม 29010000 -                      

เงินสะสม 31000000 4,348,916.31      

เงินทนุส ารองเงินสะสม 32000000 14,466,955.43    

งบกลาง 51100000 11,879,414.40         

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 3,175,920.00           

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 52200000 7,944,169.00           

คา่ตอบแทน 53100000 407,645.00              

คา่ใช้สอย 53200000 2,506,365.61           

คา่วสัดุ 53300000 3,100,506.39           

คา่สาธารณูปโภค 53400000 439,576.17              

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบทดลอง (ก่อนปิดบญัชี)

ณ วันที่  30  กันยายน  2560

รายการ



2/30

รหสับญัชี เดบทิ เครดติ

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบทดลอง (ก่อนปิดบญัชี)

ณ วันที่  30  กันยายน  2560

รายการ

คา่ครุภณัฑ์ 54100000 457,685.00              

คา่ที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 54200000 7,362,300.00           

รายจา่ยอ่ืน 55100000 -                           

เงินอดุหนนุ 56100000 1,714,780.00           

64,328,487.60        64,328,487.60    

ชาคริต  สขุอนันต์

(นายชาคริต  สขุอนันต์)

ผู้อ านวยการกองคลงั

(นายวชัรกรณ์  ชแูก้ว) (นายมงคล  ธรรมฤทธ์ิ)

ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคนัธลุี

รวม

วชัรกรณ์  ชแู ก้ว มงคล  ธรรมฤทธ์ิ



รายได้จัดเก็บเอง 41000000

หมวดภาษีอากร 41100000

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41100001 460,000.00            531,320.30            

ภาษีบ ารุงท้องที่ 41100002 320,000.00            431,131.52            

ภาษีป้าย 41100003 65,900.00              72,851.00              

อากรรังนกอีแอ่น 41100005 120,000.00            50,578.80              

รวม 965,900.00         1,085,881.62       

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 41200000

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนญุาตการขายสรุา 41210004 2,500.00                2,366.80                

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนญุาตการพนนั 41210005 500.00                   480.00                   

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคมุอาคาร 41210007 2,000.00                3,608.00                

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนขยะมลูฝอย 41210008 80,000.00              91,250.00              

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ติดตัง้แผ่นประกาศ 41210012 500.00                   60.00                     

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนพาณิชย์ 41210029 1,500.00                790.00                   

คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ 41219999 5,000.00                4,040.00                

คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 6,000.00                5,500.00                

คา่ปรับการผิดสญัญา 41220010 5,000.00                31,576.00              

คา่ปรับอ่ืน ๆ 41229999 -                         -                         

คา่ใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 41230003 5,000.00                7,950.00                

คา่ใบอนญุาตเก่ียวกับการควบคมุอาคาร 41230007 500.00                   300.00                   

คา่ใบอนญุาตอ่ืน ๆ 41239999 500.00                   400.00                   

รวม 109,000.00         148,320.80         

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 41300000

คา่เช่าหรือบริการสถานที่ 41300002 560,000.00            543,070.00            

ดอกเบีย้ 41300003 200,000.00            228,410.00            

รวม 760,000.00         771,480.00         

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000

รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 41400006 160,000.00            166,268.00            

รวม 160,000.00         166,268.00         

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41500000

คา่ขายแบบแปลน 41500004 30,000.00              117,900.00            

รายได้เบด็เตล็ดอ่ืน ๆ 41599999 50,000.00              31,838.00              

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่  30  กันยายน  2560

รหัสบัญชี  ประมาณการ  รับจริง

หมายเหตุ 1



องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่  30  กันยายน  2560

รหัสบัญชี  ประมาณการ  รับจริง

หมายเหตุ 1

รวม 80,000.00           149,738.00         

หมวดรายได้จากทุน 41600000

คา่ขาดทอดตลาดทรัพย์สิน 41600001 -                         2,390.00                

รวม 2,390.00             

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42000000

หมวดภาษีจัดสรร 42100000

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 42100001 320,000.00            515,642.41            

ภาษีมลูคา่เพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 42100002 7,900,000.00        8,637,072.79        

ภาษีมลูคา่เพ่ิมตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้ฯ 42100004 4,200,000.00        4,470,152.93        

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 700,000.00            303,046.33            

ภาษีสรุา 42100006 1,700,000.00        1,733,376.74        

ภาษีสรรพสามิต 42100007 3,100,000.00        4,177,233.94        

คา่ภาคหลวงแร่ 42100012 240,000.00            210,861.90            

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 120,000.00            54,074.07              

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมฯ 42100015 1,950,000.00        1,289,367.00        

อากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง 42100016 12,000.00              -                         

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น า้บาดาล 42100017 500.00                   2,540.00                

รวม 20,242,500.00     21,393,368.11     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 43000000

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 43100000

เงินอดุหนนุทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ฯ 43100002 20,832,600.00      19,228,186.00      

รวม 20,832,600.00     19,228,186.00     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 44000000

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์:-

-                         -                         

-                         -                         

รวม -                    -                    

23,717,446.53     

42,945,632.53     

รายรับจริงไม่รวมเงนิอุดหนุน

รายรับจริงทัง้สิน้



รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย จ านวนเงนิ

ค่าใช้สอย

1. คา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเที่ยว -                    

ค่าวัสดุ

-                    

ค่าครุภัณฑ์

-                    

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างหอถังประปาและย้ายถังประปา ม.8 -                    

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8 -                    

3. โครงการก่อสร้างศาลาพกัผ่อน 39,600.00         

รวม 39,600.00        

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย จ านวนเงนิ

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

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

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

รวม -                 

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่  30  กันยายน  2560



เงนิรับฝาก (หมายเหตุ 4)

จ านวนเงนิ

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 99,320.21         

ชดใช้คา่ความเสียหาย 3,000.00            

คา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 5% 122,478.85       

สว่นลดในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 6% 26,681.94         

ประกันซอง -                    

ประกันสญัญา 713,041.00       

ประกันสงัคม -                    

เงินรอคืนจงัหวดั 39,320.00         

เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน 1,485,396.33    

เงินรับฝากอ่ืน ๆ - คา่รักษาพยาบาล 2,480.00            

เงินรับฝากอ่ืน ๆ - กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 35,665.00         

รวม 2,527,383.33    

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่  30  กันยายน  2560





เงินสด 11011000 -                       

เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาทา่ชนะ

เลขทีบ่ญัชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์) 11012001 4,972,781.15        

เลขทีบ่ญัชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บญัชี 2 11012001 799,880.33           

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

เงินฝากธนาคาร ออมสนิ  สาขาทา่ชนะ

เลขทีบ่ญัชี 36341000221-8 (ประจ า 3 เดอืน) 11012002 15,300,183.92      

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพนุพิน

เลขทีบ่ญัชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์) 11012001 3,431,508.01        

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

ลกูหนี ้:-

ลกูหนีเ้งินยืม 11041000 -                       

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 6,391,000.00        

ลกูหนีภ้าษีโรงเรือนและทีด่นิ 11043001 5,875.00               

ลกูหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่ 11043002 57,962.86             

ลกูหนีภ้าษีป้าย 11043003 -                       

ลกูหนีร้ายได้อ่ืน ๆ 11044000 54,346.00             

ลกูหนีเ้งินทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน 11045000 685,516.00           

ลกูหนีอ่ื้น ๆ 11046000 111,420.00           

รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหต ุ14) 21010000 6,414,278.00        

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหต ุ15) 21020000

รายจ่ายผดัสง่ใบส าคญั 21030000 -                       

เงินรับฝาก  (หมายเหต ุ16) 21040000 2,527,383.33        

เงินสะสม  (หมายเหต ุ20) 31000000 7,398,521.46        

เงินทนุส ารองเงินสะสม 32000000 15,470,290.48      

31,810,473.27     31,810,473.27     

ชาคริต  สขุอนนัต์

(นายชาคริต   สขุอนนัต์)

ผู้อ านวยการกองคลงั

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบทดลอง (หลังปิดบญัชี)

ณ  วันที่  30 กันยายน 2560

รหสับญัชี เดบทิ เครดิตรายการ

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคนัธุลีปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล

(นายวชัรกรณ์  ชแูก้ว) (นายมงคล  ธรรมฤทธ์ิ)

มงคล  ธรรมฤทธ์ิวชัรกรณ์  ชแูก้ว





หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน  2 19,086,482.34      

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 24,504,353.41       

เงินฝากกองทนุ 4 -                        

ลกูหนีเ้งินยืม 5 -                        

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 6 6,391,000.00         

ลกูหนีค้า่ภาษี 7 63,837.86              

ลกูหนีร้ายได้อ่ืน ๆ 8 54,346.00              

ลกูหนีเ้งินทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน 9 685,516.00            

ลกูหนีอ่ื้น ๆ 10 111,420.00            

ลกูหนีเ้งินยืมเงินสะสม 11 -                        

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 12 -                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 31,810,473.27      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดนิแดน

ทรัพย์สนิเกิดจากเงินกู้ 2 -                        

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 13 -                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -                    

รวมสินทรัพย์ 31,810,473.27      

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2560



หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน 2 19,086,482.34      

หนีสิ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 14 6,414,278.00         

ฎีกาค้างจ่าย 15 -                        

รายจ่ายผดัสง่ใบส าคญั -                        

เงินรับฝาก 16 2,527,383.33         

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 17 -                        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 8,941,661.33       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีเ้งินกู้ 18 -                        

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอ่ืน 19 -                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน -                        

รวมหนีสิ้น 8,941,661.33       

เงินสะสม

เงินสะสม 20 7,398,521.46         

เงินทนุส ารองเงินสะสม 21 15,470,290.48       

รวมเงินสะสม 22,868,811.94      

รวมหนีสิ้นและเงินสะสม 31,810,473.27      

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2560



ข้อมูลทั่วไป

ตัง้อยู่เลขที ่54 หมูท่ี ่9 ต าบลคนัธุล ีอ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84170

เบอร์โทรศพัท์ 077381967 เบอร์โทรสาร 077381968

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

   

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ

1.1 หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน

การบนัทกึบญัชีเพ่ือจดัท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบตักิารบนัทกึบญัชี การจดัท าทะเบียน และรายงาน

การเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เม่ือวนัที ่20 มีนาคม 2558 และหนงัสอืสัง่การทีเ่ก่ียวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอ่ืนใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560



หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ช่ือ จ านวนเงิน

ก. อสังหาริมทรัพย์ เงินรายได้ 19,028,782.34          

อาคารทีท่ าการ 2,508,820.34              บริจาค 57,700.00                 

โรงจอดรถ 168,800.00                 

ข. สังหาริมทรัพย์

ยานพาหนะและขนสง่ 4,273,740.00              

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์

ในการเกษตร 373,110.00                 

ในงานบ้านงานครัว 136,900.00                 

ในการส ารวจ 99,000.00                   

ในการโฆษณาและเผยแพร่ 175,490.00                 

ไฟฟ้าและวทิยุ 183,605.00                 

ในการดบัเพลงิ 81,700.00                   

ในการโยธา 8,286,471.00              

อ่ืน ๆ 27,000.00                   

ครุภณัฑ์โรงงาน 25,000.00                   

ครุภณัฑ์กีฬา 306,000.00                 

เคร่ืองใช้ส านกังาน 2,440,846.00              

รวม 19,086,482.34          19,086,482.34        

ชาคริต  สขุอนันต์

            (นายชาคริต   สขุอนันต์)

ผู้อ านวยการกองคลงั

ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

วชัรกรณ์  ชแูก้ว มงคล  ธรรมฤทธ์ิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

แหล่งที่มาของทรัพย์สิน

(นายวชัรกรณ์  ชแูก้ว)

ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคนัธุลี

(นายมงคล  ธรรมฤทธ์ิ)



ประเภททรัพย์สิน ยกมาจากงวดก่อน รับเพิ่มงวดนี ้ จ าหน่ายงวดนี ้ ยกไปงวดหน้า ทรัพย์สินเกิดจาก จ านวนเงิน

ก. อสังหาริมทรัพย์ เงินรายได้ 19,028,782.34       

อาคารทีท่ าการ 2,227,920.34         280,900.00            -                         2,508,820.34         บริจาค 57,700.00              

โรงจอดรถ 168,800.00            -                         -                         168,800.00            

ข. สังหาริมทรัพย์

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

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์

ในการเกษตร 313,160.00            113,450.00            53,500.00              373,110.00            

ในงานบ้านงานครัว 145,900.00            9,000.00                136,900.00            

ในการส ารวจ 99,000.00              -                         -                         99,000.00              

ในการโฆษณาและเผยแพร่ 166,740.00            8,750.00                -                         175,490.00            

ไฟฟ้าและวิทยุ 89,770.00              93,835.00              -                         183,605.00            

ในการดบัเพลงิ 69,100.00              12,600.00              -                         81,700.00              

ในการโยธา 8,266,471.00         20,000.00              -                         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 2,378,731.00         184,050.00            121,935.00            2,440,846.00         

18,532,332.34      738,585.00          184,435.00          19,086,482.34      19,086,482.34      

งบทรัพย์สิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี



ยานพาหนะและขนสง่ -                       

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์

ในการเกษตร 53,500.00             

ในงานบ้านงานครัว 9,000.00               

ในการส ารวจ -                       

ในการโฆษณาและเผยแพร่ -                       

ไฟฟ้าและวทิยุ -                       

ในการดบัเพลงิ -                       

ในการโยธา -                       

เคร่ืองใช้ส านกังาน 121,935.00           

รวม 184,435.00         

รายการพัสดุที่จ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560



หมายเหตุ 3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด -                       

เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาทา่ชนะ  ประเภทออมทรัพย์

เลขทีบ่ญัชี 01531-2-25088-1 4,972,781.15       

เลขทีบ่ญัชี 01531-2-27604-5  บญัชี 2 799,880.33          

ธกส. สาขาทา่ชนะ  ประเภทกระแสรายวนั

เลขทีบ่ญัชี 01531-5-00006-3 -                       

ธ.ออมสนิ  สาขาทา่ชนะ  ประเภทประจ า 3 เดอืน

เลขทีบ่ญัชี 36341000221-8 15,300,183.92     

ธ.กรุงไทย สาขาพนุพิน  ประเภทออมทรัพย์

เลขทีบ่ญัชี 808- 0-28829-1 3,431,508.01       

ธ.กรุงไทย สาขาพนุพิน  ประเภทกระแสรายวนั

เลขทีบ่ญัชี 808-6-03386-4 -                       

รวม 24,504,353.41    

หมายเหตุ 4  เงินฝากกองทุน
เงินฝากกองทนุ....... -                       

ฯลฯ -                       

รวม -                  

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหตุ 5  ลูกหนีเ้งินยมื

จ านวนเงิน

-                  

หมายเหตุ 6  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

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

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้่าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.1 1,548,000.00       

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้่าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.8 1,670,000.00       

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้่าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.13 ซอย 3 1,589,000.00       

6,391,000.00      รวม

รวมทัง้สิน้

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม แหล่งเงิน รายการ



หมายเหตุ 7  ลูกหนีค่้าภาษี

ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน

ลกูหนีภ้าษีโรงเรือนและทีด่นิ 2560 1 5,875.00         

1 5,875.00        

ลกูหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่ 2550 2 291.92            

2551 3 367.57            

2552 4 471.70            

2553 6 768.07            

2554 6 768.07            

2555 13 1,347.46         

2556 24 2,814.18         

2557 38 5,025.83         

2558 62 7,194.76         

2559 108 12,597.06       

2560 246 26,316.24       

512 57,962.86      

ลกูหนีภ้าษีป้าย

-               -               

513 63,837.86      

รวม

รวมทัง้สิน้

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

ประเภทลูกหนี ้

รวม

รวม



หมายเหตุ 8  ลูกหนีร้ายได้อ่ืน ๆ
ลกูหนีค้า่น า้ประปา 54,346.00                

รวม 54,346.00             

หมายเหตุ 9  ลูกหนีเ้งินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม จ านวนเงิน

กลุ่มออมทรัพย์บ้านดา่นเสอื ม.12 100,000.00              

กลุ่มผู้ เลีย้งสกุรบ้านสวนพฒันา ม.14 74,809.00                

นางจิตตรี  ปานสกลุ 24,340.00                

กลุ่มผู้ เลีย้งสกุรบ้านเกาะยาง ม.1 42,490.00                

กลุ่มชาวประมงชายฝ่ังบ้านคนัธุล ีม.2 100,000.00              

กลุ่มเลีย้งสกุรบ้านศรีทอง ม.8 73,877.00                

กลุ่มพืชสวนเพ่ือการผลติบ้านมตมิิตรพฒันา ม.11 70,000.00                

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีทอง ม.8 40,000.00                

กลุ่มอาชีพท าเห็ดฟางบ้านทบัชนั ม.9 80,000.00                

กลุ่มพืชผกัสวนครัวรัว้กินได้ ม.13 80,000.00                

685,516.00           

หมายเหตุ 10  ลูกหนีอ่ื้น ๆ

24,000.00                

ลกูหนีค้า่เรียกคนืเงินเบีย้ยงัชีพ (นางสาวสณิุสา  ขนัสมาน) 43,710.00                

ลกูหนีค้า่เรียกคนืเงินเบีย้ยงัชีพ (นายสมานพนัธ์  รักษ์ประสงค์) 43,710.00                

รวม 111,420.00           

เพาะเห็ดฟาง

ปลกูผกัสวนครัว

รวม

ลกูหนีค้า่เรียกคนืเงินอดุหนนุกลุ่มอาชีพ (กลุ่มพฒันาอาชีพศลิปินและการดนตรีบ้าน

ศรีทอง)

ปลกูปาล์มน า้มนั

สง่เสริมอาชีพกลุ่มผู้ เลีย้งสกุร

ท าประมง

เลีย้งสกุร

จดัซือ้ปุ๋ ย

เพาะเห็ด

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

โครงการที่ยืม

ออมทรัพย์

เลีย้งสกุร



หมายเหตุ 11  ลูกหนีเ้งินยมืเงินสะสม

จ านวนเงนิ

หมายเหตุ 12  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
เงินจา่ยลว่งหน้า -                        

ฯลฯ -                        

รวม

หมายเหตุ 13  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน
เงินขาดบญัชี -                        

เงินประกนั -                        

ฯลฯ -                        

รวม

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม รายการ



หมายเหตุ 14  รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนการปฏบิตัิงานนอก

เวลาราชการ
240.00              

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนการปฏบิตัิงานนอก

เวลาราชการ
180.00              

เงินงบประมาณ การศกึษา ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน 16,858.00         

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป คา่ใช้สอย รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ 6,000.00           
เงินอดุหนนุระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ การพาณิชย์ กิจการประปา คา่ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.13 ซอย 11,584,000.00    
เงินอดุหนนุระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ การพาณิชย์ กิจการประปา คา่ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.11,548,000.00    
เงินอดุหนนุระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ การพาณิชย์ กิจการประปา คา่ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.13 ซอย 31,670,000.00    
เงินอดุหนนุระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ การพาณิชย์ กิจการประปา คา่ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.81,589,000.00    

6,414,278.00   รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560



หมายเหตุ 15  ฎีกาค้างจ่าย
เลขทีผู่้ เบิก งาน ประเภท จ านวนเงิน

หมายเหตุ 16  เงินรับฝาก
ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 99,320.21             

ชดใช้คา่ความเสยีหาย 3,000.00               

คา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่5% 122,478.85           

สว่นลดในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่6% 26,681.94             

เงินประกนัสญัญา 713,041.00           

เงินรอคนืจงัหวดั 39,320.00             

เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน 1,485,396.33        

อ่ืน ๆ (คา่รักษาพยาบาล) 2,480.00               

อ่ืน ๆ (กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน) 35,665.00             

2,527,383.33      

หมายเหตุ 17  หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน
......................... -                       

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

รวม -                   

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

แผนงาน หมวด

รวม



หมายเหตุ 18  เจ้าหนีเ้งินกู้

เลขที่ ลงวันที่

ทัง้นี ้องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลีมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือ

ท าสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จ านวน..........บาท

หมายเหตุ 19  หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน
.................... -                     

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

รวม -                 

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สัญญากู้เงิน
ช่ือเจ้าหนี ้ โครงการที่ขอกู้ จ านวนเงินที่ขอกู้ เงินต้นค้างช าระ ปีที่สิน้สุดสัญญา



หมายเหตุ 20  เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559 13,090,261.31   

รายรับจริงสงูกวา่รายจ่ายจริง 4,013,340.20      

หกั  25% ของรายรับจริงสงูกวา่รายจ่ายจริง

(เงินทนุส ารองเงินสะสม) 1,003,335.05      

บวก รับจริงสงูกวา่รายจ่ายจริงหลงัหกัเงินทนุส ารองเงินสะสม 3,010,005.15    

รายจ่ายค้างจ่าย 39,600.00         

ปรับปรุง 233,895.00       

หกั จ่ายขาดเงินสะสม 8,975,240.00    (5,691,739.85)     

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 7,398,521.46     

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1 หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน -                  

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

3 ลูกหนีค่้าภาษี 63,837.86         

4 ลูกหนีร้ายได้อ่ืน ๆ 54,346.00         

5 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ช าระหนีแ้ล้ว -                  

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนีเ้งินกู้

6 เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 7,280,337.60     

7,398,521.46     

ทัง้นีใ้นปีงบประมาณ  2560  ได้รับอนมุตัใิห้จ่ายเงินสะสมทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ  จ านวน...........บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณตอ่ไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ 20

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20  เงนิสะสม

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ้่านแบบ

หอถงัแชมเปญ หมูท่ี ่2
     537,500.00      535,000.00       535,000.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ้่านแบบ

หอถงัแชมเปญ หมูท่ี ่9
     624,000.00      622,000.00       622,000.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการบกุเบิกถนน สายบ้านนายพบ 

(คลองน า้ใส) หมูท่ี ่9
     304,000.00      300,000.00       300,000.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการบกุเบิกถนน สายรอบเขาชวาลา หมูท่ี่

 7
     486,000.00      480,000.00       480,000.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการบกุเบิกถนน สายบ้านนายสมชาย-

บ้านนายนิคม หมูท่ี ่7
     182,000.00      180,000.00       180,000.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน สายบ้าน

นายช้วน หมูท่ี ่3
     175,200.00      174,100.00       174,100.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน สายเลยีบ

ถนนสาย 41 หมูท่ี ่4
       58,500.00        58,400.00         58,400.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน สายบ้าน

นายพยงค์-นางเลื่อน 41 หมูท่ี ่6
       36,900.00        36,600.00         36,600.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน ซอย สปก.

สาวร้องไห้ 41 หมูท่ี ่8
       59,900.00        59,200.00         59,200.00                     -   

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ  ยังไม่ได้ก่อหนี ้หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงนิที่
ได้รับอนุมัติ

ก่อหนีผู้กพนั
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รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20  เงนิสะสม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ  ยังไม่ได้ก่อหนี ้หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงนิที่
ได้รับอนุมัติ

ก่อหนีผู้กพนั

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน ซอยวงั

มโนราห์  หมูท่ี ่9
     358,800.00      355,000.00       355,000.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน ซอยหนอง

หวายลงิ  หมูท่ี ่9
     139,300.00      139,000.00       139,000.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน ซอยตาหนนุ

  หมูท่ี ่9
     124,000.00      123,500.00       123,500.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน สายบ้าน

นายทวน  หมูท่ี ่10
       49,200.00        49,100.00         49,100.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน สายวง

แหวน  หมูท่ี ่10
     144,500.00      144,300.00       144,300.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน สายดอน

ต้นโหนด  หมูท่ี ่12
     165,400.00      165,100.00       165,100.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน สายริมถนน

เอเชีย  หมูท่ี ่12
     115,500.00      115,300.00       115,300.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน สายคลอง

พา-ดา่นเสอื  หมูท่ี ่12
       59,500.00        59,400.00         59,400.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน ซอยชอ่งยงู

ทอง 1  หมูท่ี ่13
       24,600.00        24,300.00         24,300.00                     -   

26/30



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20  เงนิสะสม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ  ยังไม่ได้ก่อหนี ้หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงนิที่
ได้รับอนุมัติ

ก่อหนีผู้กพนั

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน ซอยชอ่งยงู

ทอง 2  หมูท่ี ่13
       31,000.00        30,800.00         30,800.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี ่1      209,800.00      209,000.00       209,000.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน สายบ้าน

ทบัชนั  หมูท่ี ่9
     211,100.00      210,700.00       210,700.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน สายพรุป้า

ปาน  หมูท่ี ่12
     196,600.00      196,200.00       196,200.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่าน สายบ้าน

ป้ามิเด๊าะ  หมูท่ี ่5
       59,900.00        59,600.00         59,600.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการซอ่มแซมถนนลาดยาง สายบ้านดอน

ธูป หมูท่ี ่8
     226,000.00      225,000.00       225,000.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมขยายเขต

ประปา สนามกีฬาดอนต้นโหนด หมูท่ี ่3
     381,000.00      380,000.00       380,000.00                     -   

คา่วสัดุ คา่วสัดกุอ่สร้าง
โครงการจดัซือ้วสัดกุอ่สร้าง ดนิลกูรัง หินผดุ า 

เพ่ือซอ่มแซมถนน หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่14
  1,067,000.00   1,064,640.00    1,064,640.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายหมอเลก็-

คนัธุลลีา่ง หมูท่ี ่2
     922,000.00      920,500.00       920,500.00                     -   

27/30



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20  เงนิสะสม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ  ยังไม่ได้ก่อหนี ้หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงนิที่
ได้รับอนุมัติ

ก่อหนีผู้กพนั

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายบ้านดอน

ทะเล ระยะที ่2 หมูท่ี ่6
  1,032,000.00   1,029,500.00    1,029,500.00                     -   

คา่ทีด่นิและสิ่งกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายวงแหวน 

(เลีย้วขวา) หมูท่ี ่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
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หมายเหตุ 21  เงนิทุนส ารองเงนิสะสม

-                        -               -               -          -               

จ านวนเงนิที่ได้รับ
อนุมัติ

ก่อหนีผู้กพนั เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี ้

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560

หมวด ประเภท โครงการ

29/30



+ สูง

- ต ่า

รายรับตามประมาณการรายรับ

รายรับ

ภาษีอากร 965,900.00              1,118,072.86             + 152,172.86

คา่ธรรมเนียม คา่ปรับและคา่ใบอนญุาต 109,000.00              148,320.80                + 39,320.80

รายได้จากทรัพย์สนิ 760,000.00              771,480.00                + 11,480.00

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 160,000.00              213,424.00                + 53,424.00

รายได้เบด็เตลด็ 80,000.00                149,738.00                + 69,738.00

รายได้จากทนุ -                           2,390.00                    + 2,390.00

ภาษีจดัสรร 20,242,500.00         21,393,368.11           + 1,150,868.11

รวมรายรับ 22,317,400.00         23,796,793.77           + 1,479,393.77

เงินอดุหนนุทัว่ไป 20,832,600.00         19,228,186.00           - 1,604,414.00

เงินอดุหนนุระบวุตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ -                           6,391,000.00             + 6,391,000.00

รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทัง้สิน้ 43,150,000.00        49,415,979.77         + 6,265,979.77

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง 12,273,115.00         11,879,414.40           - 393,700.60

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง) 3,262,320.00           3,175,920.00             - 86,400.00

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 9,254,300.00           7,961,027.00             - 1,293,273.00

คา่ตอบแทน 841,500.00              408,065.00                - 433,435.00

คา่ใช้สอย 3,719,095.00           2,512,365.61             - 1,206,729.39

คา่วสัดุ 3,661,270.00           3,100,506.39             - 560,763.61

คา่สาธารณูปโภค 495,000.00              439,576.17                - 55,423.83

คา่ครุภณัฑ์ 479,300.00              457,685.00                - 21,615.00

คา่ที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 7,384,100.00           7,362,300.00             - 21,800.00

เงินอดุหนนุ 1,780,000.00           1,714,780.00             - 65,220.00

รายจา่ยอ่ืน -                           -                            - 0.00

รวมเงินรายจ่ายตามงบประมาณทัง้สิน้ 43,150,000.00        39,011,639.57         - 4,138,360.43

เงินอดุหนนุประบวุตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ -                           6,391,000.00             + 6,391,000.00

รวมรายจ่ายทัง้สิน้ 45,402,639.57         

4,013,340.20           รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี  อ าเภอท่าชนะ  จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่าย  ตามงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ   2560

ตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  2559  ถงึวันที่  30  กันยายน  2560

ประมาณการ รายรับจริงรายการ


