
หมายเหตุ ปี 2564

6 14,841,595.09

7 64,884.34

8 7,145,321.40

9 62,299.00

10 565.50

22,114,665.33

11 311,700.00

12 15,345,145.64

13 24,899,403.95

40,556,249.59

62,670,914.92

            

               (นางซอยบสั     สุภารี)                  (นางณัฐวดี    สิงห์ลอ)

                ผูอ้  านวยการกองคลงั ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหน้าท่ี

 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกายบูอเกาะ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานงบการเงินน้ี

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

รวมสินทรัพย์

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพยโ์ครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ี - ระยะยาว

เงินลงทุนระยะสั้น

สินคา้และวสัดุคงเหลือ

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

งบแสดงฐานะการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายไดค้า้งรับ

ณ  วนัที่  30  กันยายน  2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน



หมายเหตุ ปี 2564

14 22,362.87

15 39,336.59

16 2,250.00

17 1,454,794.03

1,518,743.49

18 370,000.00

370,000.00

1,888,743.49

47,293,510.63

11,398,993.20

2,089,667.60

60,782,171.43

62,670,914.92

               (นางซอยบสั     สุภารี)                  (นางณัฐวดี    สิงห์ลอ)

                ผูอ้  านวยการกองคลงั ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหน้าท่ี

 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกายบูอเกาะ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานงบการเงินน้ี

รวมหนีสิ้นและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินสะสม

เงินทุนส ารองเงินสะสม

รายไดส้ะสม

หนีสิ้น

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินรับฝากและเงินประกนัระยะยาว

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

งบแสดงฐานะการเงนิ

เงินรับฝากและเงินประกนัระยะสั้น

รายไดรั้บล่วงหน้า

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีระยะสั้น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย

ณ  วนัที่  30  กันยายน  2564

หนีสิ้นและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน



หมายเหตุ ปี 2564

20 421,001.50

21 15,618,892.95

22 13,957,979.54

23 919.90

29,998,793.89

24 8,481,807.60

25 196,500.00

26 2,961,846.17

27 1,054,658.05

28 264,737.45

29 6,855,397.19

30 7,498,023.50

31 668,852.97

27,981,822.93

2,016,970.96

2,016,970.96

               (นางซอยบสั     สุภารี)                                                 (นางณฐัวดี      สิงห์ลอ)

                ผูอ้  านวยการกองคลงั                                   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี

                                                                                     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกายบูอเกาะ

รายได้สูง/(ต า่)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

รายได้สูง/(ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย

ค่าใชจ่้ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานงบการเงินน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

ค่าใชจ่้ายอ่ืน

รวมค่าใช้จ่าย

ค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายบุคลากร

ค่าตอบแทน

รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้

รายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนให้

รายไดข้องกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใตส้ังกดั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564

รายได้

รายไดจ้ดัเก็บเอง



(หน่วย:บาท)

เงินสะสม เงินทุนส ำรอง รำยได้สะสม รวมสินทรัพย์สุทธิ/

เงินสะสม ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 7,998,152.48     10,796,402.50      38,529.39         18,833,084.37            

การปรับปรุงส่วนของทุน (2,090.68)           -                        -                    (2,090.68)                   

การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 43,325,331.31   292,020.00           -                    43,617,351.31            

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 ตุลำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุง 51,321,393.11   11,088,422.50      38,529.39         62,448,345.00            

การเปล่ียนในสินทรัพยสุ์ทธิ/ส่วนทุนส าหรับปี 2564

การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน 84,760.00          -                        -                    84,760.00                   

การจ่ายจากส่วนของทุน -                     -                        -                    -                              

ปรับปรุงระหวา่งปี (5,872,543.14)    -                        2,104,638.61    (3,767,904.53)            

รายไดสู้ง/(ต ่า) กวา่ค่าใชจ่้ายส าหรับงวด 1,759,900.66     310,570.70           (53,500.40)        2,016,970.96              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 47,293,510.63   11,398,993.20      2,089,667.60    60,782,171.43            

                                     (นางซอยบสั     สุภารี)                                                  (นางณฐัวดี      สิงห์ลอ)

                                       ผูอ้  านวยการกองคลงั                                    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี

                                                                                                              นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกายบูอเกาะ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำยูบอเกำะ  อ ำเภอรำมัน  จังหวดัยะลำ

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยำยน  2564



หมายเหตุ  6   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 (หน่วย:บาท)

เงินฝากสถาบนัการเงิน 14,841,595.09                 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,841,595.09                 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขารามนั

 - ประเภทออมทรัพย ์ บญัชีเลขท่ี  920-1-09515-5   จ านวนเงิน  8,579,691.32  บาท

 - ประเภทออมทรัพย ์ บญัชีเลขท่ี  920-1-23768-5   จ านวนเงิน     609,758.24  บาท

 - ประเภทออมทรัพย ์ บญัชีเลขท่ี  920-0-41411-7   จ านวนเงิน       77,645.31  บาท  (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารามนั

 -ประเภทออมทรัพย ์ บญัชีเลขท่ี  061-2-24280-7      จ านวนเงิน  4,718,728.72    บาท

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามนัยะลา

 - ประเภทออมทรัพย ์ บญัชีเลขท่ี  084-1-06734-1    จ านวนเงิน     855,771.50     บาท

หมายเหตุ  7   ลูกหนีห้มุนเวยีนและรายได้ค้างรับ (หน่วย:บาท)

เงินใหกู้ย้มื - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 20,000.00                        

รายไดค้า้งรับ 18,330.68                        

รวม 38,330.68                        

ลูกหน้ีค่าสินคา้และบริการ 9,820.00                          

ลูกหน้ีค่าภาษี 48,581.41                        

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (31,847.75)                      

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) 26,553.66                        

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนและรายได้ค้างรับ 64,884.34                        

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564



ลูกหนีก้ารค้าและบริการ - ลูกหนีอ่ื้น แยกตามอายหุนี ้ ดงันี้ (หน่วย:บาท)

ปีงบประมาณ ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ เกินก าหนดช าระ เกินก าหนดช าระ รวม

ไม่เกิน 30 วนั เกินกวา่ 30 วนั

ปี  2564 - 9,820.00              - 9,820.00            

ลูกหนีค่้าภาษ ี แยกตามอายหุนี ้  ดงันี้

ปีงบประมาณ ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ เกินก าหนดช าระ เกินก าหนดช าระ รวม

ไม่เกิน 30 วนั เกินกวา่ 30 วนั

ปี  2564 - - 48,581.41              48,581.41          

เงนิให้กู้ ยืม - เงนิทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน ณ วนัส้ินปีงบประมาณ  แยกตามอายหุนี ้ ดงันี้

ปีงบประมาณ ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ เกินก าหนดช าระ เกินก าหนดช าระ รวม

ไม่เกิน 30 วนั เกินกวา่ 30 วนั

ปี  2564 - - 20,000.00              20,000.00          

รายไดค้า้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ       จ  านวนเงิน          655.81     บาท

รายไดค้า้งรับ - บุคคลภายนอก           จ  านวนเงิน     17,322.73     บาท

รายไดค้า้งรับ - บุคคลภายนอก           จ  านวนเงิน           352.14     บาท  (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)

หมายเหตุ   8   เงินลงทุนระยะส้ัน (หน่วย:บาท)

เงินฝากประจ า 7,145,321.40                   
รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 7,145,321.40                   

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขท่ีบญัชี  061-4-03360-4  จ านวนเงิน 1,145,321.40  บาท

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามนั   เลขท่ีบญัชี  084-2-00603-6   จ านวนเงิน 6,000,000.00  บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564



หมายเหตุ   9   สินค้าและวสัดุคงเหลือ (หน่วย:บาท)

วสัดุคงคลงั 62,299.00                        
รวมสินค้าและวสัดุคงเหลือ 62,299.00                        

หมายเหตุ   10   สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (หน่วย:บาท)

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 565.50                             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 565.50                             

หมายเหตุ   11   ลูกหนี ้- ระยะยาว (หน่วย:บาท)

เงินใหกู้ย้มื - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 311,700.00                      
รวมลูกหนี ้- ระยะยาว 311,700.00                      

หมายเหตุ   12   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (หน่วย:บาท)

ท่ีดิน 792,010.00                      

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 13,751,675.00                 

หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (4,378,510.23)                 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  (สุทธิ) 9,373,164.77                   

ครุภณัฑ์ 12,226,830.00                 

หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม - ครุภณัฑ์ (7,046,859.13)                 

ครุภัณฑ์  (สุทธิ) 5,179,970.87                   

รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  (สุทธิ) 15,345,145.64                 

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564



หมายเหตุ   13   สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย:บาท)

ถนน 24,736,000.00                 

หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม - ถนน (10,206,185.47)               

ถนน  (สุทธิ) 14,529,814.53                 

สินทรัพยโ์ครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 22,867,676.00                 

หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม - สินทรัพยโ์ครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน (12,498,086.58)               

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอ่ืน  (สุทธิ) 10,369,589.42                 

รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน  (สุทธิ) 24,899,403.95                 

หมายเหตุ   14   เจ้าหนีร้ะยะส้ัน (หน่วย:บาท)

เจา้หน้ีการคา้ 16,460.70                        

เจา้หน้ีอ่ืน 5,902.17                          
รวมเจ้าหนีร้ะยะส้ัน 22,362.87                        

หมายเหตุ   15   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (หน่วย:บาท)

ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 21,400.21                        

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 1,536.38                          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 16,400.00                        
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 39,336.59                        

ค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย              จ  านวนเงิน       2,092.92    บาท

ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคมคา้งจ่าย    จ  านวนเงิน     4,485.44    บาท

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย                   จ  านวนเงิน    14,821.85     บาท

ค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอยคา้งจ่าย          จ  านวนเงิน   16,400.00   บาท

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)   จ านวนเงิน     1,536.38   บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564



หมายเหตุ   16   รายได้รับล่วงหน้า (หน่วย:บาท)

รายไดค้่าสินคา้และบริการรับล่วงหนา้ 2,250.00                          
รวมรายได้รับล่วงหน้า 2,250.00                          

รายไดค้่าเช่าซุม้จ  าหน่ายสินคา้รับล่วงหนา้ สัญญาเลขท่ี 30/2564  จ านวนเงิน  2,250  บาท

หมายเหตุ   17   เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะส้ัน (หน่วย:บาท)

เงินรับฝากจากการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 125.79                             

เงินรับฝากอ่ืน 571,458.24                      

เงินประกนัสัญญา 883,210.00                      
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน 1,454,794.03                   

เงินรับฝากค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 5%       จ านวนเงิน     57.19     บาท

เงินรับฝากส่วนลดในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 6%         จ านวนเงิน     68.60     บาท

เงินรับฝากอ่ืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                จ  านวนเงิน   571,458.24   บาท

หมายเหตุ   18   เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว (หน่วย:บาท)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 370,000.00                      

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 370,000.00                      

หมายเหตุ   19   ภาระผูกพัน  (ไม่รวมทีต่ั้งหนี ้หรือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไปแล้ว) (หน่วย:บาท)

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

          สัญญาทีย่งัไม่ได้รับรู้

          สินทรัพยโ์ครงสร้างพ้ืนฐาน 327,000.00                      
          รวม 327,000.00                      

ภาระผูกพนัขา้งตน้เกิดจากมูลค่าตามสัญญาจา้งก่อสร้าง ปรับปรุง และจดัหาสินทรัพย์

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564



หมายเหตุ   20   รายได้จัดเก็บเอง (หน่วย:บาท)

รายไดภ้าษี 30,901.04                        

รายไดค้่าธรรมเนียม 120,332.20                      

รายไดค้่าปรับ 43,945.00                        

รายไดใ้บอนุญาต 1,002.00                          

รายไดจ้ากค่าเช่า 22,500.00                        

รายไดด้อกเบ้ียหรือเงินปันผล 198,265.57                      

รายไดอ่ื้น 4,055.69                          
รวมรายได้จัดเก็บเอง 421,001.50                      

หมายเหตุ   21   รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (หน่วย:บาท)

รายไดภ้าษีรถยนต์ 359,954.08                      

รายไดภ้าษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดฯ 10,125,937.67                 

รายไดภ้าษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้ 1,731,113.86                   

รายไดภ้าษีธุรกิจเฉพาะ 37,394.67                        

รายไดภ้าษีสรรพสามิต 3,269,352.79                   

รายไดค้่าภาคหลวงแร่ 37,516.43                        

รายไดค้่าภาคหลวงปิโตรเลียม 18,037.35                        

รายไดค้่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 6,121.00                          

รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าใชน้ ้าบาดาล 33,436.00                        

ภาษีจดัสรรอ่ืน ๆ 29.10                               
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 15,618,892.95                 

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564



หมายเหตุ   22   รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้ (หน่วย:บาท)

รายไดเ้งินอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอน 13,690,379.54                 

รายไดเ้งินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐก าหนดวตัถุประสงค์ 65,016.00                        

รายไดเ้งินอุดหนุนเฉพาะกิจ 202,584.00                      
รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้ 13,957,979.54                 

หมายเหตุ   23   รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วย:บาท)

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

     รายไดอ่ื้น 919.90                             

รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 919.90                             

รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 919.90                             

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564



หมายเหตุ   24   ค่าใช้จ่ายบุคลากร (หน่วย:บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,277,861.00                   

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920.00                   

เงินประจ าต  าแหน่ง 129,162.00                      

เงินตอบแทนพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 949,842.00                      

เงินค่าครองชีพ 92,668.00                        

โบนสั 441,470.10                      

เงินช่วยการศึกษาบุตร 41,405.00                        

เงินวิทยฐานะ 84,000.00                        

เงินสมทบ กบท. 306,154.00                      

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 32,709.00                        

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,696.50                          

ค่าเช่าบา้น 3,700.00                          

เงินเพ่ิม 45,720.00                        

ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ 627,500.00                      
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 8,481,807.60                   

หมายเหตุ   25   ค่าตอบแทน (หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน 100,700.00                      

ค่าตอบแทนอ่ืน 95,800.00                        
รวมค่าตอบแทน 196,500.00                      

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564



หมายเหตุ   26   ค่าใช้สอย (หน่วย:บาท)

ค่าใชจ่้ายดา้นการฝึกอบรม 640,945.00                      

ค่าใชจ่้ายเดินทาง 76,372.00                        

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 102,898.12                      

ค่าแก็สและน ้ามนัเช้ือเพลิง 147,427.05                      

ค่าจา้งเหมาบริการ 1,644,906.00                   

ค่าจา้งท่ีปรึกษา 19,000.00                        

ค่าเช่า 42,000.00                        

ค่าจดัหาสินทรัพยม์ูลค่าต  ่ากวา่เกณฑ์ 13,400.00                        

ค่าประชาสัมพนัธ์ 153,468.00                      

ค่าใชส้อยอ่ืน 121,430.00                      
รวมค่าใช้สอย 2,961,846.17                   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกายบูอเกาะ ไดมี้การจ่ายค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019  ดงัน้ี

1. ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ สถานท่ีกกักนัเพ่ือสงัเกตการณ์เร่ิมป่วย (LQ)   จ านวนเงิน   1,000.00   บาท

2. ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ ป้ายปิดการใชส้ถานท่ีสาธารณะและป้ายปิดประกาศหมู่บา้น จ านวนเงิน   3,500.00  บาท

หมายเหตุ  27   ค่าวสัดุ (หน่วย:บาท)

ค่าวสัดุใชไ้ป 1,054,658.05                   
รวมค่าวสัดุ 1,054,658.05                   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกายบูอเกาะ ไดมี้การจ่ายค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019  ดงัน้ี

1. จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชส้ าหรับผูก้กักนัและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ณ ศูนยก์กักนัฯ (LQ)

    จ  านวนเงิน      131,898.00     บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564



หมายเหตุ   28   ค่าสาธารณูปโภค (หน่วย:บาท)

ค่าไฟฟ้า 169,721.03                      

ค่าน ้าประปาและบาดาล 5,098.24                          

ค่าโทรศพัท์ 15,688.34                        

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 66,138.84                        

ค่าบริการไปรษณีย์ 8,091.00                          
รวมค่าสาธารณูปโภค 264,737.45                      

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกายบูอเกาะ ไดมี้การจ่ายค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019  ดงัน้ี

1. ค่าไฟฟ้าศูนยก์กักนัเพ่ือสงัเกตการณ์เร่ิมป่วย (LQ)      จ านวนเงิน     3,730.92      บาท

หมายเหตุ   29   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (หน่วย:บาท)

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 453,414.12                      

ครุภณัฑ์ 2,055,942.82                   

สินทรัพยโ์ครงสร้างพ้ืนฐาน 4,346,040.25                   
รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 6,855,397.19                   

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564



หมายเหตุ   30   ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค (หน่วย:บาท)

      ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน

ค่าใชจ่้ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 1,166,040.00                   

ค่าใชจ่้ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 664,666.00                      

ค่าใชจ่้ายสวสัดิการของรัฐบาล 4,386,000.00                   

ค่าใชจ่้ายอุดหนุนเพ่ือโภชนาการ 1,062,537.50                   

ค่าใชจ่้ายอุดหนุนเพ่ือการศึกษา 185,730.00                      

ค่าใชจ่้ายอุดหนุนเพ่ือการบริการสังคม 33,050.00                        

      รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน 7,498,023.50                   

      รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 7,498,023.50                   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกายบูอเกาะ ไดมี้การจ่ายค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019  ดงัน้ี

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

1. ค่าอาหารส าหรับผูก้กักนัและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ณ ศูนยก์กักนัฯ     จ  านวนเงิน   213,750.00    บาท

2. ค่าอาหารส าหรับช่วยเหลือประชาชนจากการปิดหมู่บา้น     จ  านวนเงิน     287,700.00   บาท

3. ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ)  เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนดา้นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต

    จ  านวนเงิน     44,200.00    บาท

4. เงินช่วยเหลือดา้นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตให้กบัครอบครัวผูไ้ดรั้บผลกระทบฯ ครอบครัวละไม่เกิน

    3,000   บาท     จ  านวนเงิน     15,000.00    บาท

ค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุนเพ่ือการบริการสังคม (ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

1. จดัซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิอตัโนมติัแบบมีขาตั้ง         จ  านวนเงิน        23,500.00     บาท

2. จดัซ้ือสบู่เหลวลา้งมือ  ขนาด   3.8  ลิตร    จ  านวนเงิน     3,500.00    บาท

3. จดัซ้ือขวดป้ัมสบู่เหลว       จ  านวนเงิน      450      บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564



หมายเหตุ   31   ค่าใช้จ่ายอ่ืน (หน่วย:บาท)

หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 31,847.75                        

ค่าใชจ่้ายเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 553,205.00                      

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 83,800.22                        
รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 668,852.97                      

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกายบูอเกาะ ไดมี้การจ่ายค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019  ดงัน้ี

ค่าใช้จ่ายเงนิช่วยเหลือผู้ประสบภยั

1. ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ)  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019

    จ  านวนเงิน       39,000.00     บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวดัยะลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2564


