
ช่ือ

 ป� 2561    ป� 2560  ป� 2561    ป� 2560

ก. อสังหาริมทรัพย�

ท่ีดิน 1,121,660.00         1,121,660.00           เงินรายได� 26,795,398.22        24,981,044.62         

อาคาร 12,719,753.22       11,088,099.62         เงินสะสม -                      -                        

ประปา 7,281,550.00         7,281,550.00           เงินทุนสํารองเงินสะสม -                      -                        

รวมอสังหาริมทรัพย� 21,122,963.22     19,491,309.62        เงินกู� -                      -                        

ข สังหาริมทรัพย� เงินท่ีมีผู�อุทิศให� 2,850,000.00          2,850,000.00           

ครุภัณฑ.ยานพาหนะและขนส3ง 4,576,500.00         4,576,500.00           เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 536,485.00            536,485.00             

ครุภัณฑ.สํานักงาน 1,840,050.00         1,801,550.00           

ครุภัณฑ.คอมพิวเตอร. 943,200.00           857,200.00             

ครุภัณฑ.โยธา 501,831.00           453,831.00             

ครุภัณฑ.งานบ�านงานครัว 574,484.00           564,284.00             

ครุภัณฑ.ดับเพลิง 96,800.00             96,800.00               

ครุภัณฑ.ไฟฟ<าและวิทยุ 135,200.00           135,200.00             

ครุภัณฑ.โรงงาน 8,000.00               8,000.00                

ครุภัณฑ.อ่ืนๆ 382,855.00           382,855.00             

รวมสังหาริมทรัพย� 9,058,920.00       8,876,220.00         

รวม 30,181,883.22     28,367,529.62        30,181,883.22      28,367,529.62        

คําอธิบาย

2. ทรัพย.สินท่ีได�มาจากแหล3งเงินกู� ให�แสดงทรัพย.สินทุกประเภท

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

ประเภททรัพย�สิน
แหล'งท่ีมาของทรัพย�สิน

หมายเหตุ 2  งบทรัพย�สิน

 ราคาทรัพย�สิน
จํานวนเงิน

กรรมสิทธ์ิขององค.กรปกครองส3วนท�องถ่ินและองค.กรปกครองส3วนท�องถ่ินใช�ประโยชน.โดยตรง รวมท้ังทรัพย.สินท่ีให�ยืมหรือเช3า

1. ทรัพย.สินท่ีได�มาจากรายได� เงินสะสม เงินทุนสํารองเงินสะสม เงินท่ีมีผู�อุทิศให� และเงินอ่ืนใดยกเว�น เงินกู� ให�แสดงทรัพย.สินท่ีเปCน

ยกเว�นทรัพย.สินท่ีจัดไว�เพ่ือเปCนการให�บริการสาธารณะ เช3น ถนน สะพาน ลานกีฬา เปCนต�น



หมายเหตุ 3 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

 ป� 2561    ป� 2560

เงินสด  -                            

เงินฝากธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ.การเกษตร ประเภทออมทรัพย. เลขท่ี 797-2-87350-2 2,425,600.14              2,439,372.87               

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ.การเกษตร ประเภทออมทรัพย. เลขท่ี 797-2-87352-8 711,445.29                 590,591.41                  

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ.การเกษตร ประเภทประจํา เลขท่ี 797-4-05502-5 869,852.18                 859,962.61                  

กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ประเภทออมทรัพย. เลขท่ีบัญชี 419-0-86968-6 13,929,857.69             14,626,771.18              

รวม 17,936,755.30           18,516,698.07            

 ป� 2561    ป� 2560

หมายเหตุ 4   รายได7จากรัฐบาลค7างรับ

เงินเดือน สําหรับครูผู�ดูแลเด็กเล็ก -                       -                        

รวม -                     -                      

 ป� 2561    ป� 2560

หมายเหตุ 5   สินทรัพย�ไม'หมุนเวียน 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุประจําปKงบประมาณ 2557 รอเรียกคืนจากจังหวัด 8,600.00                8,600.00                

( นําเงินคงเหลือส3งคืนจังหวัดสูงไป 8,600 บาท )

รวม 8,600.00              8,600.00               

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



 

-2-

หมายเหตุ 6 ลูกหน้ีเงินยืม
ป� 2561

รวมทั้งส้ิน

ป� 2560

รวมทั้งส้ิน

หมายเหตุ 7   รายได7จากรัฐบาลค7างรับ                                                                    ป� 2561

โครงการ

รวม

ชื่อ- สกุล ผู7ยืม แหล'งของเงิน รายการ

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

ชื่อ- สกุล ผู7ยืม แหล'งของเงิน รายการ



 

-2-

ป� 2560

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน



 

-2-

หมายเหตุ 8 ลูกหน้ีค'าภาษี

ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปK จํานวนราย จํานวนเงิน ประจําปK จํานวนราย จํานวนเงิน
-                                 -                               -                                 

-                                 -                               -                                 

รวม -                                 -                               -                                 

ลูกหน้ีภาษีบํารุงท�องที่
-                                 -                               -                                 

-                                 -                               -                                 

รวม -                                 -                               -                                 

ลูกหน้ีภาษีป<าย
-                                 -                               -                                 

-                                 -                               -                                 

รวม -                                 -                               -                                 

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ 9 ลูกหน้ีรายได7อ่ืนๆ ป� 2561 ป� 2560

ลูกหน้ีค3านํ้าประปา

ลูกหน้ีค3าเช3า

รวม

ป� 2561 ป� 2560

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

ประเภทลูกหน้ี 


