
หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 15,411,317.00    14,273,527.00    
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 36,926,373.67 34,589,247.37     
เงินฝากกระทรวงการคลัง -                   -                   
เงินฝากกองทุน -                   -                   
ลูกหน้ีเงินยืม -                   -                   
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 4 -                   8,400.00            
ลูกหน้ีค่าภาษี 5 879.84               733.20               
ลูกหน้ีรายได้อ่ืนๆ -                   -                   
ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 6 180,000.00         160,000.00         
ลูกหน้ีอ่ืนๆ -                   -                   
ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม -                   -                   
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน -                   -                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 37,107,253.51    34,758,380.57    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ -                   -                   
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน -                   -                   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน -                   -                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -                  -                  

รวมสินทรัพย์ 37,107,253.51    34,758,380.57    

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน

  ณ วันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ.2561



หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน 2 15,411,317.00    14,273,527.00    
หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย 7 984,137.40         1,501,005.00      
ฎีกาค้างจ่าย -                   -                   
รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ -                   -                   
เงินรับฝาก 8 1,452,294.30      1,366,256.27      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  -                   -                   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,436,431.70     2,867,261.27     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจ้าหน้ีเงินกู้ -                   -                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน -                   -                   
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน -                   -                   

2,436,431.70     2,867,261.27     

เงินสะสม
เงินสะสม 9 20,527,671.90     19,306,960.93     
เงินทุนส ารองเงินสะสม 14,143,149.91     12,584,158.37     
รวมเงินสะสม 34,670,821.81    31,891,119.30    

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 37,107,253.51    34,758,380.57    

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

  (นางจิริยา   มูลประเสริฐ)                  (นายบัญชา  อุทาโย)                   (นายณพลเดช   ปันเรือน)
     ผู้อ านวยการกองคลัง         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด

รวมหน้ีสิน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน

  ณ วันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ.2561



ข้อมูลท่ัวไป
1.ท่ีต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ต้ังอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอแม่วาง ประมาณ 4  กิโลเมตร อยู่ใน 

เขตการปกครองของอ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงยกฐานะจากสภาต าบลบ้านกาดข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด
เดิมต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านกาด ปัจจุบันได้ย้ายท่ีท าการมาต้ัง ณ บ้านปง หมู่ท่ี 9 ถนนบ้านกาด- แม่วินต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง  
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองท้องถ่ินข้างเคียงดังน้ี

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งป้ี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลแม่วาง และเทศบาลต าบลทุ่งสะโตก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน

2.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด    มีพ้ืนท่ี   26   ตารางกิโลเมตร
3.ภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีราบและมีบางส่วนท่ีเป็นภูเขา

และป่าไม้ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีบ้านใหม่ปางเติม หมู่ท่ี 1
4.จ านวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

- จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มท้ังหมู่บ้านมี     จ านวน  4  หมู่บ้าน  คือ
     หมู่ท่ี 1   บ้านใหม่ปางเติม
     หมู่ท่ี 2   บ้านหัวฝาย
     หมู่ท่ี 7   บ้านริมวาง
     หมู่ท่ี 9   บ้านปง
- จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เป็นบางส่วน   มีจ านวน 5  หมู่บ้าน  คือ 
     หมู่ท่ี 3   บ้านก่ิวแลป่าเป้า
     หมู่ท่ี 4   บ้านมะกายยอน
     หมู่ท่ี 5   บ้านกาด
     หมู่ท่ี 6   บ้านน้ าต้น
     หมู่ท่ี 8   บ้านอัมพาราม

5.เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  มีประชากร จ านวนท้ังส้ิน700  คน  แยกเป็นชาย1,344 คน  และเป็นหญิง1,356  คน  
คิดเป็นความหนาแน่นเฉล่ีย  100  คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ   กรกฎาคม  ปี 2561)
และมีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 738 ครัวเรือน (ข้อมูล ความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับต าบล พ.ศ. 2561)

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน
การบันทึกบัญชีเพ่ือจัดท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2561 และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอ่ืนใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี 30   กันยายน  2561



หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ช่ือ
2561 2560 2561 2560

   ก.อสังหาริมทรัพย์
ท่ีดิน 1,047,000.00         1,047,000.00         1.เงินรายได้ อบต. 3,852,159.00         3,013,459.00         

อาคาร 5,606,989.00         4,796,989.00         2.เงินอุดหนุนท่ัวไป (รัฐบาล) 5,085,558.00         4,786,468.00         

   ข. สังหาริมทรัพย์   3.เงินสะสม 2,065,000.00         2,065,000.00         

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,640,510.00         1,445,910.00         4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,408,600.00         4,408,600.00         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,404,300.00         4,404,300.00            

ครุภัณฑ์การเกษตร 289,700.00           289,700.00              

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 17,500.00             17,500.00             

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 326,775.00           326,775.00              

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 214,470.00           201,480.00           

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,200.00               5,200.00               

ครุภัณฑ์โรงงาน 59,000.00             59,000.00             

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 26,100.00             26,100.00             

ครุภัณฑ์ส ารวจ 97,000.00             97,000.00             

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 20,000.00             20,000.00             

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,188,823.00         1,076,623.00         

ครุภัณฑ์อ่ืน 467,950.00           459,950.00           

รวม 15,411,317.00       14,273,527.00       15,411,317.00       14,273,527.00       

ค าอธิบาย
          1. ทรัพย์สินท่ีได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสม เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ และเงินอ่ืนใดยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ประโยชน์โดยตรงรวมท้ังทรัพย์สินท่ีให้ยืมหรือเช่ายกเว้นทรัพย์สิน

 

 

ท่ีจัดไว้เพ่ือเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
          2.ทรัพย์สินท่ีได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

ราคาทรัพย์สิน
จ านวนเงิน

แหล่งท่ีมาของทรัพย์สินท้ังหมด

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี  30  กันยายน พ.ศ.2561

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่                              

ประเภททรัพย์สิน



หมายเหตุ 3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2561 2560
เงินสด -                  -                  
เงินฝากธนาคาร  กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 524-1-38924-5 11,454,031.40   14,003,875.66   

ธกส. ออมทรัพย์ เลขท่ี 01-923-2-34896-8 6,801,400.83     3,126,871.26     
ธกส. ออมทรัพย์(เศรษฐกิจชุมชน) เลขท่ี 01-923-2-44359-6 829,972.42       842,135.27       
ธกส. ประจ า 3 เดือน เลขท่ี 30-923-4-12344-9 5,256,810.65     5,256,810.65     
ออมสิน ประจ า 12 เดือน เลขท่ี 300015745080 12,584,158.37   11,359,554.53   

รวม 36,926,373.67   34,589,247.37   

หมายเหตุ 4  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 2561 2560
เงินอุดหนุนท่ัวไป ระบุวัตถุประสงค์  ผู้สูงอายุ -                  8,400.00           
รวม -                  8,400.00           

หมายเหตุ 5  ลูกหน้ีค่าภาษี

ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน ประจ าปี จ านวนราย

ลูกหน้ีภาษีบ ารุงท้องท่ี 2556 3 146.64         2556 3

2557 3 146.64         2557 3

2558 3 146.64         2558 3

2559 3 146.64         2559 3

2560 3 146.64         2560 3

2561 3 146.64         3

3 879.84         

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ   ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

146.64               

146.64               

146.64               

146.64               

ประเภทลูกหน้ี
2561 2560

รวมท้ังส้ิน

733.20               

จ านวนเงิน

146.64               



หมายเหตุ 6  ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

ปี 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ   ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

โครงการท่ียืม
ท าสวนล าไยบ้านใหม่ปางเติม

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม

นายเสาร์ค า ปัญญามูล

นายสันทัด  ค าหนู

เกษตรกรท าสวนล าไย หมู่ท่ี 2 บ้านหัวฝาย 100,000.00                                         

จ านวนเงิน
80,000.00                                           

จ านวนเงิน

40,000.00                                           

100,000.00                                         

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม

นายรังสรรค์  กันธิยะ

รวม 180,000.00                                         

นายเสาร์ค า ปัญญามูล 20,000.00                                           

160,000.00                                         

โครงการท่ียืม
เล้ียงโคพันธ์ุเน้ือบ้านหัวฝาย

ผลิตพืชผักปลอดสารเคมี หมู่ท่ี 7 บ้านริมวาง

ท าสวนล าไยบ้านใหม่ปางเติม

รวม

นายสันทัด  ค าหนู



หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง
 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม - 4,062.00            

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ค่าตอบแทน  ค่าเช่าบ้าน - 3,000.00            

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 54,000.00           

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 400.00               

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 2,000.00            

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 9,000.00            

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 5,350.00            

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 9,000.00            

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป
 ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

 ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

          ก่อสร้างร้ัวของส านักงาน      
   อบต.บ้านกาด 740,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า 130,775.40         
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจค้างจ่าย 
 ปี2560

 สาธารณสุข
 บริการสาธารณสุขและงาน

สาธาณสุขอ่ืน
ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชาการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

 วิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์
ด้วยระบบดิติตอล 26,550.00           

984,137.40         

ปี 2560
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - 194,630.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - 96,630.00           

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - 52,280.00           

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - 38,780.00           

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินเดือน(ประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 33,080.00           

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - 50,580.00           

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง อาคารต่างๆ ปรับปรุงห้องประชุมของส านักงาน อบต. 930,000.00         

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกัน - 3,400.00            

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 36,000.00           

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 10,000.00           

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 9,000.00            

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 1,750.00            

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 600.00               
อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจฯ

 สาธารณสุข
 บริการสาธารณสุขและงาน

สาธาณสุขอ่ืน
ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชาการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

 วิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์
ด้วยระบบดิติตอล 44,275.00           

1,501,005.00       

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ   ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

รวม



หมายเหตุ 8  เงินรับฝาก 2561 2560
เงินรับฝาก ภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย 23,794.26                 2,172.88         
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6% 14,450.64                 10,323.84       
เงินรับฝาก ประกันสัญญา 397,910.00               323,353.00     
เงินรับฝาก ประกันสังคม 4,062.00                   -                
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,009,972.42             1,002,135.27   
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด   หมายเหตุ 8.1 340.00                     26,740.00       
เงินรับฝากอ่ืนๆ - ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลนช่าง 10 % 1,764.98                   1,531.28         

1,452,294.30             1,366,256.27   

หมายเหตุ 8.1  เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด ปี2560
เงินอุดหนุนท่ัวไป ระบุวัตถุประสงค์  ผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 26,400.00       
เงินอุดหนุนท่ัวไป ระบุวัตถุประสงค์  แก้ไขปัญหาไฟป่า  ประจ าปีงบประมาณ 2559 340.00           

26,740.00       

หมายเหตุ 8.1  เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด ปี2561
เงินอุดหนุนท่ัวไป ระบุวัตถุประสงค์  แก้ไขปัญหาไฟป่า  ประจ าปีงบประมาณ 2559 340.00           

340.00           

หมายเหตุ   ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

รวม

รวม

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่



หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม ณ วันท่ี  1 ตุลาคม 19,306,960.93    20,518,154.08    
            รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 6,235,966.14    4,898,415.36    
            หัก   25 % ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง
             (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 1,558,991.54    1,224,603.84    
บวก       รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 4,676,974.60     3,673,811.52   
            รับคืนเงินต่างๆ หมายเหตุ 1 2,287.63          51,515.25       
            รายจ่ายค้างจ่าย 193,440.00       194,701.00      
            ริบเงินประกันสัญญา -                 4,872,702.23      -                3,920,027.77      
                                     รวม 24,179,663.16    24,438,181.85    
หัก        จ่ายขาดเงินสะสม 3,651,991.26      5,130,900.00      
           ปรับลดยอดลูกหน้ีภาษีบ ารุงท้องท่ี -                   320.92              
เงินสะสม ณ วันท่ี  30 กันยายน 20,527,671.90    19,306,960.93    

 

เงินสะสม  ณ  วันท่ี 30 กันยายน    ประกอบด้วย 2561 2560
            1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน -                   -                  
            2. ลูกหน้ีเงินสะสม -                   -                  
            3. ลูกหน้ีค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี 879.84              733.20              
            4. เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้  20,526,792.06    19,306,227.73    

20,527,671.90    19,306,960.93    

หมายเหตุ 1  ปี 2560
1.รับคืนโครงการศูนย์อินเทอร์เน็ต ฯ ปี 2559 1,311.47          
2.รับคืนเงินค่าลงทะเบียน 30,000.00         
3.รับคืนเงินค่าไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2558,2559 103.78             
3.รับคืนเงินค่ารังวัด ปี 2558 20,100.00         

รวม 51,515.25         

หมายเหตุ 1  ปี 2561  
1.รับคืนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท. แม่วาง  ปี 2560 118.67             
2.รับคืนโครงการโซนน่ิงบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี2558 2,168.96          

รวม 2,287.63          

2561 2560
ท้ังน้ีได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน                           1,088,000.00      -                  
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

2561 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุด วันท่ี  30 กันยายน พ.ศ.2561




