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หมายเหตุ 11  ลูกหน้ีอ่ืนๆ ป� 2561 ป� 2560

ลูกหน้ีค	า

รวม

หมายเหตุ 12  สินทรัพย!หมุนเวียนอ่ืน ป� 2561 ป� 2560

เงินจ	ายล	วงหน�า

รวม

หมายเหตุ 13 ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม

ป� 2561

รวม
ป� 2560

รวม

หมายเหตุ 14  สินทรัพย!ไม'หมุนเวียน ป� 2561 ป� 2560

เงินขาดบัญชี

เงินประกัน

ฯลฯ

รวม

ชื่อ- สกุล ผู+ยืม แหล'งของเงิน รายการ จํานวนเงิน

จํานวนเงินชื่อ- สกุล ผู+ยืม แหล'งของเงิน รายการ

องค!การบริหารส'วนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2561



หมายเหตุ 15 รายจ'ายค+างจ'าย

ป� 2561

1 งบประมาณ เคเหะและชุมชน บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ' ครุภัณฑ'การเกษตร โครงการจัดซ้ือรถฟาร'มแทรกเตอร'ชนิดขับเคล่ือน 4 ล�อ ขนาด 40 แรงม�า 590,000.00   
2 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน ค	าตอบแทนผู�ปฎิบัติราชการอันเป:นประโยชน'ฯ เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (ปลัด) 559,290.00   
3 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน ค	าตอบแทนผู�ปฎิบัติราชการอันเป:นประโยชน'ฯ เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (คลัง) 194,295.00   
4 งบประมาณ เคเหะและชุมชน บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน ค	าตอบแทนผู�ปฎิบัติราชการอันเป:นประโยชน'ฯ เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (โยธา) 88,605.00     
5 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าใช�สอย ค	าตอบแทนผู�ปฎิบัติราชการอันเป:นประโยชน'ฯ โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนองค'การบริหารส	วนตําบลหนองปลิง 30,000.00       

-                

1,462,190.00  

ป� 2560

1 งบประมาณ เคเหะและชุมชน บริหารงานทั่วไป ที่ดินและส่ิงก	อส ค	าก	อสร�างสาธารณูปโภค โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านหนองปลิง หมู	ท่ี 5 377,000.00      

2 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน เงินประโยชน'ตอบแทนอื่น เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (ปลัด) 535,455.00      

3 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน เงินประโยชน'ตอบแทนอื่น เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (คลัง) 182,925.00      

4 งบประมาณ เคเหะและชุมชน บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน เงินประโยชน'ตอบแทนอื่น เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (โยธา) 118,740.00      

5 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าใช�สอย รายจ	ายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการฯ โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนองค'การบริหารส	วนตําบลหนองปลิง 30,000.00       

1,244,120.00  

จํานวนเงิน

ลําดับท่ี แหล'งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

องค!การบริหารส'วนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 30  กันยายน 2561

ลําดับท่ี แหล'งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ



หมายเหตุ 16 ฎีกาค+างจ'าย

ป� 2561

1 งบประมาณ เคเหะและชุมชน บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ' ครุภัณฑ'การเกษตร โครงการจัดซ้ือรถฟาร'มแทรกเตอร'ชนิดขับเคล่ือน 4 ล�อ ขนาด 40 แรงม�า 590,000.00   
2 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน ค	าตอบแทนผู�ปฎิบัติราชการอันเป:นประโยชน'ฯ เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (ปลัด) 559,290.00   
3 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน ค	าตอบแทนผู�ปฎิบัติราชการอันเป:นประโยชน'ฯ เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (คลัง) 194,295.00   
4 งบประมาณ เคเหะและชุมชน บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน ค	าตอบแทนผู�ปฎิบัติราชการอันเป:นประโยชน'ฯ เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (โยธา) 88,605.00     
5 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าใช�สอย ค	าตอบแทนผู�ปฎิบัติราชการอันเป:นประโยชน'ฯ โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนองค'การบริหารส	วนตําบลหนองปลิง 30,000.00       

1,462,190.00  

ป� 2560

1 งบประมาณ เคเหะและชุมชน บริหารงานทั่วไป ที่ดินและส่ิงก	อส ค	าก	อสร�างสาธารณูปโภค โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านหนองปลิง หมู	ท่ี 5 377,000.00      

2 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน เงินประโยชน'ตอบแทนอื่น เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (ปลัด) 535,455.00      

3 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน เงินประโยชน'ตอบแทนอื่น เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (คลัง) 182,925.00      

4 งบประมาณ เคเหะและชุมชน บริหารงานทั่วไป ค	าตอบแทน เงินประโยชน'ตอบแทนอื่น เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (โยธา) 118,740.00      

5 งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค	าใช�สอย รายจ	ายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการฯ โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนองค'การบริหารส	วนตําบลหนองปลิง 30,000.00       

1,244,120.00  

จํานวนเงิน

ลําดับท่ี แหล'งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

องค!การบริหารส'วนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 30  กันยายน 2561

ลําดับท่ี แหล'งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ



หมายเหตุ 17  เงินรับฝาก

ป� 2561  ป� 2560

เงินรับฝาก 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ	าย 5,337.87         -               

เงินประกันสัญญา 303,975.00      274,525.00     

ประกันสังคม -                 -               

ค	าใช�จ	ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ี 5 % -                 -               

ส	วนลดในการจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ี 6 % -                 -               

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 994,964.29      989,085.41     

รวม 1,304,277.16  1,263,610.41    

หมายเหตุ 18   หนี้สินหมุนเวียน ป� 2561  ป� 2560

-                 -               

-                 -               

รวม -                 -               

องค!การบริหารส'วนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2561



หมายเหตุ 19  เจ+าหนี้เงินกู+
ป� 2561

เลขท่ี ลงวันท่ี

ป� 2560

เลขท่ี ลงวันท่ี

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม'หมุนเวียนอื่น ป� 2561 ป� 2560

รวม

รวม

ทั้งนี้ องค'กรปกครองส	วนท�องถ่ินมียอดเงินที่ได�รับอนุมัติให�กู�เงินหรือทําสัญญากู�เงินแล�วอยู	ระหว	างการรับเงิน จํานวน ................... บาท

ทั้งนี้ องค'กรปกครองส	วนท�องถ่ินมียอดเงินที่ได�รับอนุมัติให�กู�เงินหรือทําสัญญากู�เงินแล�วอยู	ระหว	างการรับเงิน จํานวน ................... บาท

รวม

ช่ือเจ+าหนี้ โครงการท่ีขอกู+ จํานวนเงินท่ีขอกู+
สัญญาเงินกู+

เงินต+นค+างชําระ ป�ส้ินสุดสัญญา

สัญญาเงินกู+

องค!การบริหารส'วนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป� สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

ช่ือเจ+าหนี้ โครงการท่ีขอกู+ จํานวนเงินท่ีขอกู+ เงินต+นค+างชําระ ป�ส้ินสุดสัญญา



หน	วย : บาท หน	วย : บาท

เงินสะสม  1  ตุลาคม  2560 10,341,566.57       10,182,118.86

รับจริงสูงกว	าจ	ายจริง  (หมายเหตุ 6.2) 1,265,711.48   841,862.52

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว	ารายจ	ายจริง (316,427.87)    (210,465.63)       

บวก รายรับจริงสูงกว	ารายจ	ายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 949,283.61     631,396.89

เงินปLเก	าส	งคืน 54,800.00       138,961.82

รายจ	ายค�างจ	ายเหลือจ	าย 382,436.00     535,789.00

หัก จ	ายขาดเงินสะสม  (หมายเหตุ 6.1) (2,656,602.00)  (1,270,082.39)        (1,146,700.00)  159,447.71      

เงินสะสม  30  กันยายน  2561 9,071,484.18       10,341,566.57

เงินสะสม  30  กันยายน  2561  ประกอบด+วย

1.รายได�จากรัฐบาลค�างรับ 0.00 0.00

2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอเรียกคืน 8,600.00 8,600.00

3. เงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช�ได� 9,062,884.18 10,332,966.57

9,071,484.18       10,341,566.57

ป� 2561 ป� 2560

ท้ังน้ีได�รับอนุมัติให�จ	ายเงินสะสมท่ีอยู	ระหว	างดําเนินการจํานวน                        -                     -   

และจะเบิกจ	ายในป�งบประมาณต	อไป ตามรายละเอียดแนบท�ายหมายเหตุ 21                        -                     -   

องค!การบริหารส'วนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี  30   กันยายน  2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม ป� 2560ป� 2561





 

-2-

รายละเอียดแนบท+ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม
ป� 2561

คงเหลือ
ิก 'า

ยังไม'ได+

จ'ายขาด ยืมเงินสะสม ก'อหน้ี

ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการซ	อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรหน�าบ	อขยะ ม. 3 60,000         -           -                60,000             -        -             สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ลว. 19  มกราคม 2561
ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการซ	อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ม. 1,2,5,8 97,000         -           -                97,000             -        -             สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ลว. 19  มกราคม 2561
ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการซ	อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ม. 1- ม. 2 95,000         -           -                95,000             -        -             สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ลว. 19  มกราคม 2561
ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน ม. 5 218,000       -           -                218,000           -        -             สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ลว. 19  มกราคม 2561
ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน ม. 1 147,000       -           -                147,000           -        -             สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ลว. 19  มกราคม 2561
ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการก	อสร�างถนนคสล.ม8 เช่ือม ม.4 379,000       -           -                379,000           -        -             สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ลว. 19  มกราคม 2561
ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการซ	อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ม. 1 56,000         -           -                56,000             -        -             สมัยสามัญที่ 1/2561 ลว.15  กุมภาพันธ' 2561
ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน ม. 4 199,000       -           -                199,000           -        -             สมัยสามัญที่ 2/2561 ลว. 28 พฤษภาคม 2561
ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน ม. 7 399,000       -           -                399,000           -        -             สมัยสามัญที่ 2/2561 ลว. 28 พฤษภาคม 2561
ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน ม. 3 399,000       -           -                399,000           -        -             สมัยสามัญที่ 2/2561 ลว. 28 พฤษภาคม 2561
ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน ม.2 318,816       -           -                318,816           -        -             สมัยสามัญที่ 2/2561 ลว. 28 พฤษภาคม 2561
ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการก	อสร�างร	องระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 288,786       -           -                288,786           -        -             สมัยสามัญที่ 2/2561 ลว. 28 พฤษภาคม 2561

รวมทั้งส้ิน 2,656,602       -            -                  2,656,602.00       -         -               

ป� 2560
คงเหลือ ยังไม'ได+

จ'ายขาด ยืมเงินสะสม ก'อหน้ี

ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการจ�างเหมาแรงงานซ	อมแซมถนนคนกรีตเสริมเหล็กบ�นทรายคํา หมู	 4 3,700           -           -                3,700              -        -             สมัยสามัญที่ 5/2559 ลว.21 ธันวาคม 2559

ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงซ	อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านหนองปลิงใหม	 หมู	 8 270,000           -           -                270,000               -        -             สมัยสามัญที่ 3/2559 ลว. 16 กันยายน 2559

ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงซ	อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านหนองปลิง หมู	 5 363,000           -           -                363,000               -        -             สมัยสามัญที่ 5/2559 ลว.21 ธันวาคม 2559

ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการก	อสร�างร้ัวศาลาเอนกประสงค'บ�านศรีเมือง หมู	 7 67,000             -           -                67,000                 -        -             สมัยสามัญที่ 3/2559 ลว. 16 กันยายน 2559

ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด อบต. หนองปลิง 64,000             -           -                64,000                 -        -             สมัยสามัญที่ 2/2560 ลว. 12 เมษายน 2560

ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการบําบัดสิ่งปฏิกูลบ	อท้ิงขยะบ	อเกลอะ บ�านทันสมัย หมู	 3 154,500           -           -                154,500               -        -             สมัยสามัญที่ 2/2560 ลว. 12 เมษายน 2560

ที่ดินและสื่งก	อสร�าง บริการชุมชนและสังคม โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านโคกมะนาว หมู	 2 224,500           -           -                224,500               -        -             สมัยสามัญที่ 2/2560 ลว. 12 เมษายน 2560

หมายเหตุ 
หมวด ประเภท โครงการ

จํานวนเงินที่ได+รับอนุมัติ
ก'อหน้ีผูกพัน เบิกจ'ายแล+ว

องค!การบริหารส'วนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป� ส้ินสุดวันที่ 30  กันยายน 2561

หมายเหตุ 
โครงการ

จํานวนเงินที่ได+รับอนุมัติ
ก'อหน้ีผูกพัน เบิกจ'ายแล+วประเภทหมวด
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คงเหลือ
ิก 'า

ยังไม'ได+

จ'ายขาด ยืมเงินสะสม ก'อหน้ี

หมายเหตุ 
โครงการ

จํานวนเงินที่ได+รับอนุมัติ
ก'อหน้ีผูกพัน เบิกจ'ายแล+วประเภทหมวด

รวมทั้งส้ิน 1,146,700       -            -                  1,146,700.00       -         -               
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หมายเหตุ 22  เงินทุนสํารองเงินสะสม
ป� 2561

คงเหลือ
ิก 'า

ยังไม'ได+

จ'ายขาด ยืมเงินสะสม ก'อหน้ี

รวมทั้งส้ิน -                -            -                  -                    -         -               

ป� 2560
คงเหลือ ยังไม'ได+

จ'ายขาด ยืมเงินสะสม ก'อหน้ี

รวมทั้งส้ิน -                -            -                  -                    -         -               

หมายเหตุ 
หมวด ประเภท โครงการ

จํานวนเงินที่ได+รับอนุมัติ
ก'อหน้ีผูกพัน เบิกจ'ายแล+ว

องค!การบริหารส'วนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป� ส้ินสุดวันที่ 30  กันยายน 2561

หมวด ประเภท โครงการ
จํานวนเงินที่ได+รับอนุมัติ

ก'อหน้ีผูกพัน เบิกจ'ายแล+ว
หมายเหตุ 


