
ขอมูลทั่วไป

 - ขอมูลทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดยกฐานะมาจากสภาตําบลบาเจาะ  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540

ตั้งอยูในตอนกลางของอําเภอบาเจาะ หางจากที่วาการอําเภอบาเจาะประมาณ 2 กิโลเมตร หางจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัด

นราธิวาส  28  กิโลเมตร ประกอบดวยหมูบาน จํานวน 8 หมูบาน และมีพื้นที่บางสวนของหมูบานในเขตเทศบาลบาเจาะ

จํานวน  2  หมูบาน   มีเนื้อที่ 21.69 ตารางกิโลเมตร  (13,556.25 ไร)   มีจํานวนประชากร 3,983 คน

มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลลกาเยาะมาตี ประกอบดวยพื้นที่ หมูที่ 3 และหมูที่ 7

ทิศใต ติดกับตําบลลุโบะสาวอ ประกอบดวยพื้นที่หมูที่ 1 และหมูที่ 8

ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลบาเระใต ประกอบดวยพื้นที่หมูที่ 7,8 และหมูที่ 5

ทิศตะวันตก ติดตอกับเทือกเขาบูโด และอําเภอรามัน ประกอบดวยพื้นที่หมูที่ 6

จํานวนหมูบานในเขตรับผิดชอบ

หมูที่ 1 บานบือเจาะ (อบต.บางสวน)

หมูที่ 3 บานดูกู (อบต.บางสวน)

หมูที่ 5 บานเปาเบาะ (อบต.บางสวน)

หมูที่ 6 บานบาดง (อบต.บางสวน)

หมูที่ 7 บานดูกูสุเหรา (อบต.เต็มพื้นที่)

หมูที่ 8 บานบือเจาะ 2 (อบต.บางสวน)

หมายเหตุ 1  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

1.1  หลักเกณฑในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเปนไปตามเกณฑเงินสดและเกณฑคงคาง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี  การจัดทําทะเบียนและ 

รายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2558   และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2)   ลงวันที่   21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

1.2  รายการเปดเผยอื่นใด (ถามี)

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561



หมายเหตุ ป 2561 ป 2560
ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 2 29,283,157.00     26,465,357.00    

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

3 25,174,745.02      23,204,960.47     

เงินฝากประทรวงการคลัง 4 80,000.00            -                   

รายไดจากรัฐบาลคางรับ 7 2,606,400.00        2,623,200.00      

ลูกหนี้คาภาษี 8 246,407.47          228,168.96         

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 10 776,350.00          776,350.00         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 28,883,902.49     26,832,679.43    

รวมสินทรัพย 28,883,902.49     26,832,679.43    

ทุนทรัพยสิน 2 29,283,157.00     26,465,357.00    

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจายคางจาย 15 11,024,690.00      8,414,682.00      

เงินรับฝาก 17 1,353,105.15        1,653,996.67      

รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,377,795.15     10,068,678.67    

รวมหนี้สิน 12,377,795.15     10,068,678.67    

เงินสะสม  

เงินสะสม  21 5,851,524.04        6,452,820.30      

เงินทุนสํารองเงินสะสม 22 10,654,583.30      10,311,180.46     

รวมเงินสะสม 16,506,107.34     16,764,000.76    

รวมหนี้สินและเงินสะสม 28,883,902.49     26,832,679.43    

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางอัสเมาะ   หะยีมะมิง )

           ผูอํานวยการกองคลัง                    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจ

(นายอดุลย  ยีดิง)                      (นายตอพา   อูแล)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561



หมายเหตุ ป 2561 ป 2560

ทุนทรัพยสิน 2 29,283,157.00     26,465,357.00     

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจายคางจาย 15 11,024,690.00     8,414,682.00    

เงินรับฝาก 17 1,353,105.15       1,653,996.67    

รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,377,795.15     10,068,678.67        

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินกู 19 #REF! #REF!

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 20

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน #REF! #REF!

รวมหนี้สิน

เงินสะสม  

เงินสะสม  21 5,851,524.04       6,452,820.30    

เงินทุนสํารองเงินสะสม 22 -                    -                 

รวมเงินสะสม 5,851,524.04       6,452,820.30    

รวมหนี้สินและเงินสะสม #REF! #REF!

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางอัสเมาะ   หะยีมะมิง ) (นายอดุลย  ยีดิง) (นายตอพา    อูแล)

  ผูอํานวยการกองคลัง            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   นายกองคการบริหารสว

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561



หมายเหตุ 2    งบทรัพยสิน

ชื่อ

2561 2560 2561 2560

ก.  อสังหาริมทรัพย
    ที่ดิน 3,611,210.00     3,611,210.00     รายได 7,705,956.00     4,888,156.00        

    อาคาร 11,389,256.00    8,705,256.00     เงินสะสม 8,537,250.00     8,537,250.00        

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,822,851.00     3,822,851.00        

รับโอนจากสภาตําบล 914,000.00       914,000.00           

รับบริจาค 880,000.00       880,000.00           

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,372,100.00     7,372,100.00        

ข.  สังหาริมทรัพย
     ครุภัณฑสํานักงาน 965,465.00        877,665.00        

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร 521,606.00        500,606.00        

     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,788,990.00     1,788,990.00     

     ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 9,575,800.00     9,575,800.00     

     ครุภัณฑงานบานงานครัว 79,500.00         79,500.00         

     ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,065,500.00     1,065,500.00     

     ครุภัณฑการเกษตร 162,330.00        162,330.00        

     ครุภัณฑสํารวจ 37,500.00         12,500.00         

     ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 35,000.00         35,000.00                                   

ครุภัณฑ ศพด.บานบือเจาะ หมูที่ 1

ก. สังหาริมทรัพย  

     ครุภัณฑสํานักงาน 25,000.00         25,000.00         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 51,000.00         51,000.00             

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร 26,000.00         26,000.00         

รวม 29,283,157.00  26,465,357.00  29,283,157.00      26,465,357.00     

คําอธิบาย  

     1. ทรัพยสินที่ไดมาจากรายได เงินสะสม เงินทุนสํารองเงินสะสม เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอื่นใดยกเวนเงินกู ใหแสดงทรัพยสินที่เปน

    2. ทรัพยสินที่ไดมาจากแหลงเงินกู ใหแสดงทรัพยสินทุกประเภท

2817800

จํานวนเงิน

กรรมสิทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชประโยชนโดยตรง รวมทั้งทรัพยสินที่ใหยืมหรือเชา ยกเวน

ทรัพยสินที่จัดไวเพื่อเปนการใหบริการสาธารณะ เชน ถนน สะพาน ลานกีฬา เปนตน

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

ประเภททรัพยสิน
แหลงที่มาของทรัพยสิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

งบทรัพยสิน

ราคาทรัพยสิน



หมายเหตุ 3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2561 2560

เงินฝากธนาคาร ธกส ประเภทประจํา    เลขที่ 01055-4-0896  1,105,498.49     1,105,498.49     

เงินฝากธนาคาร ธกส ประเภทออมทรัพยเลขที่ 01055-2-2799 23,657,003.76   21,688,881.21    

เงินฝากธนาคาร ธกส ประเภทออมทรัพยเลขที่ 01055-2-3979 277,592.98       276,473.84        

เงินฝากธนาคาร ธกส ประเภทออมทรัพยเลขที่ 01055-2-4771 134,649.79       134,106.93        

รวม 25,174,745.02   23,204,960.47    

หมายเหตุ 4  เงินฝากกระทรวงการคลัง 2561 2560
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอํานาจ 80,000.00     

รวม 80,000.00     -               

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561



หมายเหตุ 7  รายไดจากรัฐบาลคางรับ 2561 2560

1.โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ 1,303,200.00   1,303,200.00    

หมูที่ 1 ต.บาเจาะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา

2.โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ 1,303,200.00   1,303,200.00    

หมูที่ 7 ต.บาเจาะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา

3.โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการใหแกคนพิการ 16,800.00        

รวม 2,606,400.00   2,623,200.00    

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561



หมายเหตุ 8  ลูกหนี้คาภาษี

ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่ 2553 275.00       9,222.40     2553 254.00       9,434.80     

2554 275.00       9,553.10     2554 221.00       9,901.60     

2555 275.00       9,807.90     2555 272.00       10,168.10   

2556 275.00       10,779.50   2556 293.00       11,579.40   

2557 584.00       18,345.76   2557 468.00       19,337.46   

2558 584.00       20,725.86   2558 549.00       22,213.86   

2559 584.00       22,008.66   2559 593.00       24,215.46   

2560 584.00       24,682.26   2560 665.00       27,346.26   

2561 713.00       31,363.21   

4,149          156,488.65   3,315          134,196.94   

89,918.82     93,972.02     

4,149          246,407.47   3,315          228,168.96   

รวม

ผลตาง

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รวมทั้งสิ้น

25602561
ประเภทลูกหนี้



หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ป 2561

ชื่อ - สกุล ผูยืม โครงการที่ยืม

1.นางอายีซะ  ฮยีดอเลาะ กลุมตัดเย็ยเสื้อผาสตรี 3 คน

2.นายกอเซ็ง  นิเลาะมะสะแหะ กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 2 คน

3.นายซัยฟุดดีน  กือจิ กลุมปลูกแตงโมลูกผสม 2 คน

4.นายอุมา  วาเลาะ กลุมเลี้ยงแพะ 2 คน

5.นางรอปอะห  สะบูดิง กลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี 4 คน

6.นายบือราเฮง  ยะโกะ กลุมเกษตรกรเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 5 คน

7.นายมะอูเซ็ง  มะแซ กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 3 คน

8.นายวิชัย  ซาจิ กลุมจัดซื้อจักรเย็บผาเพื่อจําหนาย 3 คน

9.นางกาลือซง  หะยีซอ กลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี 3 คน

10.นายดอเลาะ  รีขะ กลุมซื้อจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเพื่อจําหนาย 2 คน

11.นายมะรอมือลี  ตูกู กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 2 คน

12.นายซีซี  เจะแล กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 3 คน

13.นายมะอูเซ็ง  มะมะแอ กลุมปกจักรผาคลุมผม 3 คน

14.นส.มารีเยาะ  บือราเฮ็ง กลุมปกจักรผาคลุมผม 3 คน

15.นายยะยา  มูซอ กลุมปลูกสับปรด  3คน

16.นส.ซารีพะ  หะมะโอะ กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 3 คน

17.นส.นูรมะ  ตาแนแม กลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรีและผาคลุมผม

18.นางยูวารีเยาะ  มาหามะ กลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี 3 คน

19.นส.นาอีมะ  สะนิ กลุมปกจักรผาคลุมผมและตัดเสื้อสตรี 3 คน

20.นางมีดะ  มูลอ กลุมปกจักรผาคลุม 4 คน

21.นส.แวแอเสาะ  ปาเก กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 4 คน

22.นายมะสาและ  เจะหมะ กลุมเพาะพันธุไม 4 คน

23.นส.สุปรียา  บูละ กลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี 2 คน

24.นายมะรอยาลี  เลาะโอะ กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 6 คน

25.นายมะรอพี  อีแต กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 3 คน

26.นางภาวนา  เจะโด กลุมปกจักรผาคลุมผมสตรี 3 คน

27.นายมาโซร  ตาเห กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมืองเพื่อจําหนาย 2 คน

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ป 2560

รวม

15,000.00                      

50,000.00                      

15,600.00                      

จํานวนเงิน

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

15,000.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

25,000.00                      

60,000.00                      

5,000.00                       

55,000.00                      

65,000.00                      

40,000.00                      

50,000.00                      

34,000.00                      

34,000.00                      

40,000.00                      

35,000.00                      

7,500.00                       

11,250.00                      

7,500.00                       

24,000.00                      

34,000.00                      

21,500.00                      

17,000.00                      

35,000.00                      

776,350.00                   



องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ชื่อ - สกุล ผูยืม โครงการที่ยืม

1.นางอายีซะ  ฮยีดอเลาะ กลุมตัดเย็ยเสื้อผาสตรี 3 คน

2.นายกอเซ็ง  นิเลาะมะสะแหะ กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 2 คน

3.นายซัยฟุดดีน  กือจิ กลุมปลูกแตงโมลูกผสม 2 คน

4.นายอุมา  วาเลาะ กลุมเลี้ยงแพะ 2 คน

5.นางรอปอะห  สะบูดิง กลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี 4 คน

6.นายบือราเฮง  ยะโกะ กลุมเกษตรกรเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 5 คน

7.นายมะอูเซ็ง  มะแซ กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 3 คน

8.นายวิชัย  ซาจิ กลุมจัดซื้อจักรเย็บผาเพื่อจําหนาย 3 คน

9.นางกาลือซง  หะยีซอ กลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี 3 คน

10.นายดอเลาะ  รีขะ กลุมซื้อจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเพื่อจําหนาย 2 คน

11.นายมะรอมือลี  ตูกู กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 2 คน

12.นายซีซี  เจะแล กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 3 คน

13.นายมะอูเซ็ง  มะมะแอ กลุมปกจักรผาคลุมผม 3 คน

14.นส.มารีเยาะ  บือราเฮ็ง กลุมปกจักรผาคลุมผม 3 คน

15.นายยะยา  มูซอ กลุมปลูกสับปรด  3คน

16.นส.ซารีพะ  หะมะโอะ กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 3 คน

17.นส.นูรมะ  ตาแนแม กลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรีและผาคลุมผม

18.นางยูวารีเยาะ  มาหามะ กลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี 3 คน

19.นส.นาอีมะ  สะนิ กลุมปกจักรผาคลุมผมและตัดเสื้อสตรี 3 คน

20.นางมีดะ  มูลอ กลุมปกจักรผาคลุม 4 คน

21.นส.แวแอเสาะ  ปาเก กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 4 คน

22.นายมะสาและ  เจะหมะ กลุมเพาะพันธุไม 4 คน

23.นส.สุปรียา  บูละ กลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี 2 คน

24.นายมะรอยาลี  เลาะโอะ กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 6 คน

25.นายมะรอพี  อีแต กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 3 คน

26.นางภาวนา  เจะโด กลุมปกจักรผาคลุมผมสตรี 3 คน

27.นายมาโซร  ตาเห กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมืองเพื่อจําหนาย 2 คน

จํานวนเงิน

21,500.00                      

17,000.00                      

50,000.00                      

20,000.00                      

15,600.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

20,000.00                      

15,000.00                      

25,000.00                      

60,000.00                      

5,000.00                       

55,000.00                      

40,000.00                      

35,000.00                      

7,500.00                       

11,250.00                      

7,500.00                       

15,000.00                      

65,000.00                      

35,000.00                      

รวม 776,350.00                   

40,000.00                      

50,000.00                      

34,000.00                      

34,000.00                      

24,000.00                      

34,000.00                      



หมายเหตุ 15  รายจายคางจาย

ป 2561
แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 400,000.00     

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาจางเหมาบริการ เดือนกันยายน 2561 62,000.00       

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาหนังสือพิมพ งวดสุดทาย 1,840.00         

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาจางเหมาดูแลและปรับปรุงเว็ปไซต 13,750.00       

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป คาที่ดินและสิ่งกอสรางคาจัดซื้อหรือแลกเปลี่ยน

่

จัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสนามกีฬาประจําตําบล 1,000,000.00   

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารงานคลัง คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาจางเหมาบริการ เดือนกันยายน 2561 16,000.00       

เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาจางเหมาบริการ เดือนกันยายน 2561 11,000.00       

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาจางเหมาบริการ เดือนกันยายน 2561 6,000.00         

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางอาคารตาง ๆ กอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 7 2,634,000.00   

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ กอสรางหองน้ําสาธารณะ ประจําที่ทําการอบต. 432,000.00     

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สายมัสยิดดูกูสุเหรา หมูที่ 7 1,040,000.00   

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค บุกเบิกถนน คสล.พรอมคูระบายน้ําใตถนน หมูที่ 7 1,151,700.00   

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนน คสล.แบบน้ําลนพรอมผนังกั้นเซาะ หมูที่ 7 700,000.00     

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางโรงจอดรถบริการประชาชน ณ ที่ทําการอบต. 950,000.00     

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ บานบือเจาะ หมูที่

 
1,303,200.00   

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ บานดูกูสุเหราหมูที่

 
1,303,200.00   

11,024,690.00     

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รวม



องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15  รายจายคางจาย
ป 2560

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 400,000.00     

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาจางเหมาบริการ เดือนกันยายน 2560 40,000.00       

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาหนังสือพิมพ งวดสุดทาย 1,840.00         

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาจางเหมาดูแลปละปรับปรุงเว็ปไซต 2,000.00         

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 88,000.00       

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารงานคลัง คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาจางเหมาบริการ เดือนกันยายน 2560 5,000.00         

เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาจางเหมาบริการ เดือนกันยายน 2560 5,000.00         

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง คาจางเหมาบริการ เดือนกันยายน 2560 5,000.00         

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางอาคารตาง ๆ กอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 7 2,637,400.00   

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ กอสรางหองน้ําสาธารณะ ประจําที่ทําการอบต.บาเจาะ หมูที่ 7 432,000.00     

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สายมัสยิดดูกูสุเหรา หมูที่ 7 1,040,000.00   

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค บุกเบิกถนน คสล.พรอมคูระบายน้ําใตถนนสายยือราบาต-ูทุงนา 

่ 
1,151,700.00   

เงินงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 342.00           

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ บานบือเจาะ หมูที่

 
1,303,200.00   

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเคหะและชุมชนไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ บานดูกูสุเหราหมูที่

 
1,303,200.00   

8,414,682.00   รวม



องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 17  เงินรับฝาก 2561 2560

ภาษีหัก ณ ที่จาย 3,195.94                 14,398.62    

เงินประกันสัญญา 152,750.00             307,730.00  

คาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 5% 5,783.94                 5,389.91      

สวนลดในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 6%. 1,972.50                 1,500.37      

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1 573,192.98             572,073.84  

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2 615,399.79             614,856.93  

เงินสมทบประกันสังคม 342.00        

เงินโครงการสปสช (ผูพิการ) 21,175.00    

เงินโครงการสปสช. (จักรยาน) 46,650.00    

เงินรอคืนจังหวัด 69,880.00    

เงินคารักษาพยาบาลพนักงานสวนตําบล (สปสช) 810.00                   

รวม 1,353,105.15           1,653,996.67   



หมายเหตุ 21  เงินสะสม

6,452,820.30   10,276,621.82      

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 1,373,611.35   477,331.31     

หัก    25% ของรายรับจริงสูงกวารายจายจริง

       (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 343,402.84      119,332.83     

บวก รายรับจริงสูงกวารายจายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 1,030,208.51     357,998.48      

รายจายคางจาย 232,139.20    131,100.00      

รับเงินเงินประกันสังคม 5,322.00       

รับคืนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,034.03       

หัก จายขาดเงินสะสม 1,874,000.00     601,296.26      4,312,900.00    3,823,801.52    

เงินสะสม  ณ  30  กันยายน  ..... 5,851,524.04   6,452,820.30   

เงินสะสม  ณ  30  กันยายน ….  ประกอบดวย 2561 2560
1. ลูกหนี้คาภาษี 246,407.47 228,168.96      

2. เงินสะสมอนุมัติจายที่ยังไมไดจาย 1,874,000.00    

3. เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 5,605,116.57 4,350,651.34    

รวม 5,851,524.04   6,452,820.30   

2561 2560

ทั้งนี้ไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมที่อยูระหวางดําเนินการจํานวน -                 1,874,000.00    

และจะเบิกจายในปงบประมาณตอไป  ตามรายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 21

เงินสะสม  1  ตุลาคม

2561 2560

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561



รายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ป 2561

หมวด ประเภท โครงการ
จํานวนเงินที่

ไดรับอนุมัติ
กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค1.กอสรางถนน คสล.สายบือเจาะ-กระทุง หมูที่ 1 1,037,200.00   1,035,000.00     1,035,000.00      2,200.00     -

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค2.กอสรางถนน คสล.สายตนตาล-กูโบรแขมะ บานดูกู หมูที่ 3 840,700.00     839,000.00       839,000.00        1,700.00     -

1,877,900.00   1,874,000.00     1,874,000.00      3,900.00     -

ป 2560

หมวด ประเภท โครงการ
จํานวนเงินที่

ไดรับอนุมัติ
กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมไดกอหนี้

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค1.กอสรางถังบรรจุน้ํา (Water bank) ณ รร.ตาดีกา หมูที่ 8 142,000.00     141,400.00     600.00     -

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค2.กอสรางคูระบายน้ํา คสล.พรอมฝาคู สายเปาเบาะ หมูที่ 5 725,000.00     723,500.00     1,500.00   -

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค3.กอสรางคูระบายน้ํา คสล.พรอมฝาคู คสล.สายมัสยิด-ปาโจ หมูที 615,000.00     614,000.00     1,000.00   -

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค4.กอสรางคูระบายน้ํา คสล.พรอมฝา สายสุเหรา-ปอเนาะ หมูที่ 7 608,000.00     606,500.00     1,500.00   -

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค5.กอสรางถนน คสล.สายบือแนโตะฆี ชวงที่ 2 บานเปาเบาะ หมูที 949,000.00     947,500.00     1,500.00   -

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค6.กอสรางถนน คสล.สายนารีบีซู  หมูที่  6 1,283,000.00   1,280,000.00      3,000.00     -

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค7.กอสรางถนน คสล.สายบือเจาะ-กระทุง หมูที่ 1 1,037,200.00   1,035,000.00     2,200.00     -

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค8.กอสรางถนน คสล.สายตนตาล-กูโบรแชมะ บานดูกู หมูที่ 3 840,700.00     839,000.00       1,700.00     -

6,199,900.00   1,874,000.00     4,312,900.00      13,000.00   -

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รวม

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 5,118,935.00                 4,885,516.00         4,885,516.00             

5,118,935.00                 4,885,516.00         4,885,516.00             

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน  งบกลาง

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ 1,879,920.00     1,879,920.00       1,879,920.00  

เงินเดือน(ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 4,866,960.00     3,320,000.00       1,157,916.00      4,477,916.00  

งบดําเนินการ คาตอบแทน เงินงบประมาณ 797,000.00       568,543.50          64,000.00          632,543.50    

คาใชสอย เงินงบประมาณ 2,015,000.00     1,177,865.90       387,318.24         1,565,184.14  

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 340,000.00       195,773.10          39,595.00          235,368.10    

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 273,500.00       224,101.85          224,101.85    

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ 101,300.00       21,000.00           21,000.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ 1,000,000.00     1,000,000.00       1,000,000.00  

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ 20,000.00         15,000.00           15,000.00      

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

11,293,680.00   8,402,204.35       -                            1,648,829.24      ##########

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ

งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งานปองกันฝายพล

เรือนและระงับ

อัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง)

เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินการ คาตอบแทน เงินงบประมาณ 15,000.00    14,000.00          14,000.00        

คาใชสอย เงินงบประมาณ 145,000.00   113,190.00         113,190.00      

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 20,000.00    19,990.00          19,990.00        

คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน คาครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

180,000.00   -                        -                147,180.00         147,180.00      

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ
งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา

งานระดับ

มัธยมศึกษา

งานศึกษาไม

กําหนดระดับ
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง)

เงินเดือน(ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 1,050,240.00 386,640.00           444,000.00         830,640.00    

งบดําเนินการ คาตอบแทน เงินงบประมาณ 74,000.00     46,800.00             12,000.00           58,800.00      

คาใชสอย เงินงบประมาณ 765,500.00   201,708.00           197,160.00         292,450.00      691,318.00    

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 474,145.00   12,000.00             425,535.48         437,535.48    

คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน คาครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 780,000.00   762,000.00         762,000.00    

3,143,885.00 647,148.00           1,840,695.48       -               292,450.00      2,780,293.48  

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

รวม

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข

งาน

โรงพยาบาล

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น

งานศูนยบริการ

สาธารณสุข
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) -             

เงินเดือน(ฝายประจํา) -             

งบดําเนินการ คาตอบแทน -             

คาใชสอย เงินงบประมาณ 40,000.00    -             

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 30,000.00    -             

คาสาธารณูปโภค -             

งบลงทุน คาครุภัณฑ -             

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -             

งบรายจายอื่น รายจายอื่น -             

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -             

70,000.00    -                    -             -                 -               -             

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) -                     

เงินเดือน(ฝายประจํา) -                     

งบดําเนินการ คาตอบแทน -                     

คาใชสอย เงินงบประมาณ 300,000.00      261,850.00            261,850.00          

คาวัสดุ -                     

คาสาธารณูปโภค -                     

งบลงทุน คาครุภัณฑ -                     

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                     

งบรายจายอื่น รายจายอื่น -                     

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                     

300,000.00      -                                    261,850.00            261,850.00          

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ

งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะชุมชม

งานไฟฟาถนน
งาน

สวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

งานบําบัด

น้ําเสีย
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง)

เงินเดือน(ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 759,300.00        366,420.00      366,420.00      

งบดําเนินการ คาตอบแทน เงินงบประมาณ 95,000.00         12,000.00        12,000.00        

คาใชสอย เงินงบประมาณ 220,000.00        122,184.00      122,184.00      

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 220,000.00        151,575.00      151,575.00      

คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ 45,300.00         25,000.00        25,000.00        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ 4,402,000.00     4,334,000.00   4,334,000.00    

งบรายจายอื่น รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

5,741,600.00     677,179.00      4,334,000.00   -             -              -             5,011,179.00    

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการสรางความ

เขมแข็งของชุมชม

งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินการ คาตอบแทน -                       

คาใชสอย เงินงบประมาณ 697,000.00         474,492.00             474,492.00            

คาวัสดุ -                       

คาสาธารณูปโภค -                       

งบลงทุน คาครุภัณฑ -                       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                       

งบรายจายอื่น รายจายอื่น -                       

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                       

697,000.00         -                          474,492.00             474,492.00            

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนาและ

วัฒนธรรม

ทองถิ่น

งานวิชการวางแผน

และสงเสริม

การทองเที่ยว

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) -              

เงินเดือน(ฝายประจํา) -              

งบดําเนินการ คาตอบแทน -              

คาใชสอย เงินงบประมาณ 1,035,000.00  229,935.00     744,330.00     974,265.00   

คาวัสดุ -              

คาสาธารณูปโภค -              

งบลงทุน คาครุภัณฑ -              

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -              

งบรายจายอื่น รายจายอื่น -              

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 22,500.00      20,000.00       20,000.00     

1,057,500.00  -                  249,935.00     744,330.00     -                   994,265.00   

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานสงเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ํา

และปาไม
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง)

เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาใชสอย เงินงบประมาณ 110,000.00           19,500.00               19,500.00           

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 30,000.00             30,000.00               30,000.00           

คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน คาครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

140,000.00           49,500.00               -                         49,500.00           

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561

รวม



บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา
สาธารณสุข สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

การเกษตร

การ
งบกลาง รวม

รายจาย

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ        1,879,920.00 1,879,920.00     

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ        4,477,916.00                  -   830,640.00                   -                    -            366,420.00                 -                  -   5,674,976.00     

งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ           632,543.50        14,000.00 58,800.00                     -                    -             12,000.00                  -                   -                  -   717,343.50       

คาใชสอย เงินงบประมาณ        1,565,184.14       113,190.00 691,318.00                   -        261,850.00          122,184.00       474,492.00      974,265.00     19,500.00 4,221,983.14     

คาวัสดุ เงินงบประมาณ           235,368.10        19,990.00 437,535.48                   -                    -            151,575.00                  -                   -       30,000.00 874,468.58       

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ           224,101.85                  -   -                              -                    -                       -                    -                   -                  -   224,101.85       

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ            21,000.00                  -   -                              -                    -             25,000.00                  -                   -                  -   46,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ        1,000,000.00                  -   -                              -                    -         4,334,000.00                  -                   -                  -   5,334,000.00     

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ            15,000.00                  -   -                              -                    -                       -                   -                  -   15,000.00         

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ                      -                    -   762,000.00                   -                    -                       -                    -         20,000.00                -   782,000.00       

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ                  -   4,885,516.00     4,885,516.00     

10,051,033.59  147,180.00   2,780,293.48  -        261,850.00  5,011,179.00   474,492.00   994,265.00  49,500.00  4,885,516.00  24,655,309.07   

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

แหลงเงิน

แผนงาน

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561

รวม

งบ หมวด



บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา
สาธารณสุข สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย
งบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง)

เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน คาครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,874,000.00  1,874,000.00  

งบรายจายอื่น รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-          -          -          -          -          ######### -           -           -           -           -           -            1,874,000.00 

                                                     ( นางอัสเมาะ   หะยีมะมิง )                                                                    (  นายอดุลย    ยีดิง   )                                                                                        (  นายตอพา    อูแล   )

                                                         ผูอํานวยการกองคลัง                                                                ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ                                                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รวม

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินสะสม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561

งบ หมวด

แผนงาน



                                                                                                                                                                                          ะ



รายการ ประมาณการ
รวมจายจากเงิน

งบประมาณ

รวมจายจากเงิน

อุดหนุนระบุวัตถุ

ประสงค/เฉพาะกิจ

รวม
บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา
สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

การเกษตร
งบกลาง

รายจาย -                    

งบกลาง 5,118,935.00         4,885,516.00        4,885,516.00          4,885,516.00 

เงินเดือน(ฝายการเมือง) 1,879,920.00         1,879,920.00        1,879,920.00       1,879,920.00      

เงินเดือน(ฝายประจํา) 6,676,500.00         5,674,976.00        5,674,976.00       4,477,916.00      830,640.00       366,420.00         

คาตอบแทน 981,000.00           717,343.50           717,343.50         632,543.50        14,000.00         58,800.00        12,000.00           

คาใชสอย 5,327,500.00         4,221,983.14        4,221,983.14       1,565,184.14      113,190.00       691,318.00       261,850.00    122,184.00         474,492.00      974,265.00      19,500.00      

คาวัสดุ 1,114,145.00         874,468.58           874,468.58         235,368.10        19,990.00         437,535.48       151,575.00         30,000.00      

คาสาธารณูปโภค 273,500.00           224,101.85           224,101.85         224,101.85        

คาครุภัณฑ   (หมายเหตุ  1) 146,600.00           46,000.00            46,000.00           21,000.00          25,000.00           

คาที่ดินและสิ่งกอสราง  (หมายเหตุ 2 ) 5,402,000.00         5,334,000.00        5,334,000.00       1,000,000.00      4,334,000.00       

รายจายอื่น 20,000.00             15,000.00            15,000.00           15,000.00          

เงินอุดหนุน 802,500.00           782,000.00           782,000.00         762,000.00       20,000.00       

รวยรายจาย 27,742,600.00      24,655,309.07     -                    24,655,309.07        10,051,033.59       147,180.00    2,780,293.48    261,850.00      5,011,179.00     474,492.00     994,265.00      49,500.00    4,885,516.00 

รายรับ

ภาษีอากร 49,250.00             54,506.26            54,506.26            

คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 36,350.00             3,507.50              3,507.50              

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

รายไดจากทรัพยสิน 110,000.00           106,101.07           106,101.07           

รายไดเบ็ดเตล็ด 24,000.00             

รายไดจากทุน

ภาษีจัดสรร 14,523,000.00       14,858,632.59       14,858,632.59       

เงินอุดหนุนทั่วไป 13,000,000.00       11,006,173.00       11,006,173.00       

งินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวมรายรับ 27,742,600.00      26,028,920.42     -                    26,028,920.42     -                 -                -                -              -                  -               -               -             -                

รายรับสูงกวาหรือ(ต่ํากวา)รายจาย 1,373,611.35        

หมายเหตุ  ในกรณีมีใบผานรายการบัญฃีทั่วไปที่ปรับปรุงลดยอดรายจาย ใหเพิ่มฃอง "ใบผานรายการบัญชีทั่วไป" หลังฃอง "รวมจายจากเงินงบประมาณ" เพื่อแสดงผลการดําเนินงานที่ถูกตอง

                                                     ( นางอัสเมาะ   หะยีมะมิง )                                                                    (  นายอดุลย    ยีดิง   )                                                                                        (  นายตอพา    อูแล   )

                                                         ผูอํานวยการกองคลัง                                                                ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ                                                              นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561



รายการ ประมาณการ
รวมจายจากเงิน

งบประมาณ

รวมจายจากเงิน

อุดหนุนระบุวัตถุ

ประสงค/เฉพาะกิจ

รวม
บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา
สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

การเกษตร
งบกลาง

รายจาย -                     

งบกลาง 5,118,935.00            4,885,516.00           4,885,516.00             4,885,516.00 

เงินเดือน(ฝายการเมือง) 1,879,920.00            1,879,920.00           1,879,920.00        1,879,920.00           

เงินเดือน(ฝายประจํา) 6,676,500.00            5,674,976.00           5,674,976.00        4,477,916.00           830,640.00         366,420.00        

คาตอบแทน 981,000.00              717,343.50             717,343.50           632,543.50              14,000.00         58,800.00           12,000.00         

คาใชสอย 5,327,500.00            4,221,983.14           4,221,983.14        1,565,184.14           113,190.00       691,318.00         261,850.00     122,184.00        474,492.00      974,265.00      19,500.00     

คาวัสดุ 1,114,145.00            874,468.58             874,468.58           235,368.10              19,990.00         437,535.48         151,575.00        30,000.00     

คาสาธารณูปโภค 273,500.00              224,101.85             224,101.85           224,101.85              

คาครุภัณฑ   (หมายเหตุ  1) 146,600.00              46,000.00               46,000.00            21,000.00               25,000.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง  (หมายเหตุ 2 ) 5,402,000.00            7,208,000.00           7,208,000.00        1,000,000.00           6,208,000.00     

รายจายอื่น 20,000.00                15,000.00               15,000.00            15,000.00               

เงินอุดหนุน 802,500.00              782,000.00             782,000.00           762,000.00         20,000.00       

รวยรายจาย 27,742,600.00         26,529,309.07        -                    26,529,309.07               10,051,033.59       147,180.00       2,780,293.48     261,850.00      6,885,179.00      474,492.00      994,265.00      49,500.00      4,885,516.00 

รายรับ

ภาษีอากร 49,250.00                54,506.26               54,506.26             

คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 36,350.00                3,507.50                3,507.50               

รายไดจากทรัพยสิน 110,000.00              106,101.07             106,101.07           

รายไดเบ็ดเตล็ด 24,000.00                

ภาษีจัดสรร 14,523,000.00          14,858,632.59         14,858,632.59       

เงินอุดหนุนทั่วไป 13,000,000.00          11,006,173.00         11,006,173.00       

เงินสะสม 1,874,000.00           1,874,000.00         

รวมรายรับ 27,742,600.00         27,902,920.42        -                    27,902,920.42      -                        -                 -                   -               -                  -                -                -              -                  

รายรับสูงกวาหรือ(ต่ํากวา)รายจาย 1,373,611.35         

หมายเหตุ  ในกรณีมีใบผานรายการบัญฃีทั่วไปที่ปรับปรุงลดยอดรายจาย ใหเพิ่มฃอง "ใบผานรายการบัญชีทั่วไป" หลังฃอง "รวมจายจากเงินงบประมาณ" เพื่อแสดงผลการดําเนินงานที่ถูกตอง

                                                     ( นางอัสเมาะ   หะยีมะมิง )                                                                    (  นายอดุลย    ยีดิง   )                                                                                        (  นายตอพา    อูแล   )

                                                         ผูอํานวยการกองคลัง                                                                ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ                                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561



จํานวนเงิน แหลงงบประมาณ

หมายเหตุ  1  คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค 21,000.00 เงินรายได

รวม 21,000.00

ครุภัณฑสํารวจ

1. เครื่องตรวจหาพิกัด 25,000.00 เงินรายได

รวม 25,000.00

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ





หนวย : บาท แหลงงบประมาณ

หมายเหตุ  2  คาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสนามกีฬาประจําตําบล  หมูที่  7 1,000,000.00 รายได

2. โครงการกอสรางถนน คสล.แบบน้ําลนพรอมผนังกั้นเซาะใตดินสายพงจือนือริง หมูที่ 6 700,000.00 รายได

3. โครงการกอสรางโรงจอดรถบริการประชาชน ณ ที่ทําการอบต. หมุที่ 7 950,000.00 รายได

4. โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค ณ บานดูกูสุเหรา หมูที่ 7 2,684,000.00 รายได

รวม 5,334,000.00

รวมทั้งสิ้น 5,334,000.00  

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานจายจาก เงินรายรับ
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