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หมายเหต ุ 2 งบทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สิน

ชื่อ จ านวนเงิน
2561 2560 2561 2560

ก. อสังหาริมทรัพย์ 39,504,856.82  38,934,856.82   รายได้ 24,572,940.82  24,890,906.82  

   ที่ดิน 10,848,720.00  10,848,720.00   เงินสะสม 12,858,465.00  12,958,815.00  

   อาคาร 28,053,666.82  27,483,666.82   เงินที่มีผู้อุทศิให้ 20,700.00          12,100.00          

   ถนน 602,470.00       602,470.00        เงินกู้ 20,010,591.00  20,010,591.00  

ข. สังหาริมทรัพย์ 17,957,840.00  18,937,556.00   

   ครุภณัฑ์ส านักงาน 1,854,587.00     2,367,867.00     

   ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,428,600.00  10,468,600.00   

   ครุภณัฑ์การเกษตร 333,120.00       327,000.00        

   ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 632,422.00       717,132.00        

   ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 239,860.00       351,910.00        

   ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 72,650.00          70,700.00          

   ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 214,057.00       226,007.00        

   ครุภณัฑ์กีฬา 1,031,890.00     1,031,890.00     

   ครุภณัฑ์ส ารวจ 54,000.00          54,000.00          

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1,672,490.00     1,724,290.00     

   ครุภณัฑ์อื่น 1,316,764.00     1,494,560.00     

   ครุภณัฑ์ดับเพลิง 63,600.00          63,600.00          

   ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 43,800.00          40,000.00          

รวม 57,462,696.82  57,872,412.82   57,462,696.82  57,872,412.82  

ณ วันที ่ 30  กันยายน  2561

แหล่งทีม่าของทรัพย์สิน

เทศบาลต าบลพอกน้อย อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ราคาทรัพย์สิน



หมายเหต ุ3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2561 2560

เงินสด -                    
เงินฝากธนาคาร
ธ.กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์     (419-0-67814-7) 4,281,336.39        3,803,991.43     

ประเภทออมทรัพย์     (137-2-41171-2) 2,697,766.07        5,324,060.42     
ธกส. ประเภทประจ า         (137-4-17783-5) 7,605,810.07        4,784,192.46     

ประเภทประจ า         (137-4-18211-3) 12,981,723.91      12,402,322.21  
27,566,636.44     26,314,566.52  

หมายเหต ุ 4  รายไดร้ัฐบาลค้างรับ
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 600.00                  600.00              

600.00                 600.00              

เทศบาลต าบลพอกน้อย  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561



หมายเหต ุ 5  รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงนิ  แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงนิ
เงินงบประมาณ บริหารงาน งานบริหาร ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 26,000       

ทั่วไป ทั่วไป ได้มาซ่ึงบริการ
เงินงบประมาณ บริหารงาน งานบริหาร ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 19,500       

ทั่วไป งานคลัง ได้มาซ่ึงบริการ
เงินงบประมาณ รักษาความ งานป้องกนัภัย ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 52,000       

สงบภายใน ฝ่ายพลเรือน ได้มาซ่ึงบริการ
และระงับ
อคัคีภัย

เงินงบประมาณ การศึกษา งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 6,500         
เกี่ยวกบัการ ได้มาซ่ึงบริการ
ศึกษา

เงินงบประมาณ การศึกษา งานศึกษาไม ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน ค่าหนังสือพิมพ์ 3,900         
ก าหนดระดับ

เงินงบประมาณ สาธารณสุข งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 6,500         
เกี่ยวกบัสาธารณสุข ได้มาซ่ึงบริการ

เงินงบประมาณ สาธารณสุข งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 26,000       
เกี่ยวกบัสาธารณสุข ได้มาซ่ึงบริการ

เงินงบประมาณ สาธารณสุข งานศูนยบ์ริการ ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 52,000       
สาธารณสุข ได้มาซ่ึงบริการ

เงินงบประมาณ เคหะและ งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 19,500       
ชุมชน เกี่ยวกบัเคหะและ ได้มาซ่ึงบริการ

ชุมชน
เงินงบประมาณ การศึกษา งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 26,000       

เกี่ยวกบัการศึกษา ได้มาซ่ึงบริการ
237,900    

เทศบาลต าบลพอกน้อย
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิน้สุดวนัที ่ 30  กันยายน  2560

รวมทัง้สิน้



ป2ี560
แหล่งเงนิ  แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงนิ

อดุหนุนทั่วไป งบกลาง งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เงินอดุหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์ 1,400         
ระบุวัตถุ
ประสงค์
อดุหนุนทั่วไป งบกลาง งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชีพผู้พิการ เงินอดุหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์ 13,600       
ระบุวัตถุ และทุพพลภาพ
ประสงค์
อดุหนุนทั่วไป การศึกษา งานบริหาร เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน เงินอดุหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์ 60,320       
ระบุวัตถุ ทั่วไปเกี่ยว (ฝ่ายประจ า)
ประสงค์ กบัการศึกษา
อดุหนุนทั่วไป การศึกษา งานระดับกอ่น ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการ เงินอดุหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์ 2,500         
ระบุวัตถุ วัยเรียนและ ศึกษาบุตร
ประสงค์ ประถมศึกษา
เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและ ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตร 381,900     

ชุมชน ถนน ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปการ บ้านพอกน้อยพัฒนา หมูท่ี่ 8
เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและ ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตร 350,000     

ชุมชน ถนน ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปการ บ้านพอกน้อย หมูท่ี่ 1
เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและ ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ 350,000     

ชุมชน ถนน ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปการ พัก คสล.บ้านพอกน้อย หมูท่ี่ 1
เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและ ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ 300,300     

ชุมชน ถนน ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปการ พัก คสล.บ้านสูงเนิน หมูท่ี่ 2
เงินงบประมาณ บริหารงาน งานบริหาร ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 24,000       

ทั่วไป ทั่วไป ได้มาซ่ึงบริการ
เงินงบประมาณ บริหารงาน งานบริหาร ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 18,000       

ทั่วไป งานคลัง ได้มาซ่ึงบริการ
เงินงบประมาณ รักษาความ งานป้องกนัภัย ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 48,000       

สงบภายใน ฝ่ายพลเรือน ได้มาซ่ึงบริการ
และระงับ
อคัคีภัย

เงินงบประมาณ การศึกษา งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 6,000         
เกี่ยวกบัการ ได้มาซ่ึงบริการ
ศึกษา

เงินงบประมาณ การศึกษา งานศึกษาไม ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน ค่าหนังสือพิมพ์ 3,900         
ก าหนดระดับ

เงินงบประมาณ สาธารณสุข งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 6,000         
เกี่ยวกบัสาธารณสุข ได้มาซ่ึงบริการ

1,565,920 ยอดยกไป



แหล่งเงนิ  แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงนิ

1,565,920 
เงินงบประมาณ สาธารณสุข งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 24,000       

เกี่ยวกบัสาธารณสุข ได้มาซ่ึงบริการ
เงินงบประมาณ สาธารณสุข งานศูนยบ์ริการ ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 48,000       

สาธารณสุข ได้มาซ่ึงบริการ
เงินงบประมาณ เคหะและ งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 18,000       

ชุมชน เกี่ยวกบัเคหะและ ได้มาซ่ึงบริการ
ชุมชน

เงินงบประมาณ การศึกษา งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ ค่าจา้งเหมาบริการ 24,000       
เกี่ยวกบัการศึกษา ได้มาซ่ึงบริการ

1,679,920 

ยอดยกมา

รวมทัง้สิน้



หมายเหต ุ 6  เงินรับฝาก 2561 2560
เงินประกันสัญญา 276,315.00       188,475.00  
เงินภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 8,427.56           31,015.99    
เงินค่าใช้จ่ายฯภาษีบ ารุงท้องที ่5 % 7,322.10           16,305.20    
เงินรอคืนจังหวัด 32,400.00         15,000.00    
ประกันสังคม 7,226.00           

รวม 331,690.66      250,796.19  

เทศบาลต าบลพอกน้อย  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561



ปี 2561
ชื่อเจ้าหนี้ โครงการที่ขอกู้ จ านวนเงินที่ขอกู้ สัญญาเลขที่ วนัที่ เงินต้นค้างช าระ ปส้ิีนสุด

สัญญา
ธกส.  - โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน 6,576,871     53-04231-3  7 ธ.ค. 53 6,995,991    2568

แบบ 2 ชั้น ขอกู้ 6,603,000 บาท
ค่าปรับผิดสัญญา 171,600 บาท
 - โครงการซ้ือที่ดินเพื่อก่อสร้างตลาดสดพร้อม 8,640,720     
ถมดินปรับพื้นที่ 
ขอกู้ 9,337,000 บาท
 - โครงการซ้ือรถดับเพลิงชนิด 10 ล้อ 4,793,000     53-07308-6  7 ธ.ค. 53 2,693,000    2568
ขอกู้ 4,900,000 บาท

รวม 20,010,591   9,688,991    

ป ี2560
ชื่อเจ้าหนี้ โครงการที่ขอกู้ จ านวนเงินที่ขอกู้ สัญญาเลขที่ วนัที่ เงินต้นค้างช าระ ปส้ิีนสุด

สัญญา
ธกส.  - โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน 6,576,871     53-04231-3  7 ธ.ค. 53 8,095,991    2568

แบบ 2 ชั้น ขอกู้ 6,603,000 บาท
ค่าปรับผิดสัญญา 171,600 บาท
 - โครงการซ้ือที่ดินเพื่อก่อสร้างตลาดสดพร้อม 8,640,720     
ถมดินปรับพื้นที่ 
ขอกู้ 9,337,000 บาท
 - โครงการซ้ือรถดับเพลิงชนิด 10 ล้อ 4,793,000     53-07308-6  7 ธ.ค. 53 3,043,000    2568
ขอกู้ 4,900,000 บาท

รวม 20,010,591   11,138,991  

เทศบาลต าบลพอกน้อย
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561

หมายเหต ุ 7  เจ้าหน้ีเงินกู้



หมายเหตุ  8 เงินสะสม 2561 2560
22,386,815.28   

22,402,987.89    

บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 5,865,412.96 3,762,156.81 

      หัก  25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 1,466,353.24  940,539.20    

(เงินทุนส ารองเงินสะสม)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 4,399,059.72    2,821,617.61    

หลังหักทุนส ารองเงินสะสม25%

เงินเบิกเกินส่งคืน 43,110.00         4,000.00           

ผลต่างจากการช าระหนี้ 1,450,000.00    1,450,000.00    4,275,617.61     

รายจ่ายค้างจ่าย 369,200.00       6,261,369.72      

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 3,381,957.00      4,259,445.00     

เงินสะสม  30 กันยายน 2561 25,282,400.61    22,402,987.89   

2561 2,560.00   
เงินสะสม  30 กันยายน  2561 ประกอบด้วย

1. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 2,411,231.98    2,128,661.47    

2. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ช าระหนี้แล้ว 10,321,600.00  8,871,600.00    

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู)้

3. รายได้รัฐบาลค้างรับ 600.00              600.00             

4. เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ 12,548,968.63  11,402,126.42  

25,282,400.61  22,402,987.89  

เทศบาลต าบลพอกน้อย  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับป ีสิน้สุดวันที ่ 30  กันยายน  2561

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม   2559 

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม   2560 



หมายเหตุ   9  เงินทุนส ารองเงินสะสม
 ทนุส ารองเงินสะสม   ณ วันที่   1  ตุลาคม  2560 12,981,723.91
บวก  เงินส ารองเงินสะสม ป ี2561

          25 %  ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 1,466,353.24  
รวมเปน็เงิน 14,448,077.15

เทศบาลต าบลพอกน้อย  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร     
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561



เทศบาลต าบลพอกน้อย  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร     
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2561


