
รหสับญัชี
110100

เงินฝากธนาคาร ธกส(ออมทรัพย)์ เลขท่ี 115-223094-4 110201

เงินฝากธนาคาร ธกส. ศก (ออมทรัพย)์ 110201

เงินฝากธนาคาร ธกส.  (ประจ า) เลขท่ี 1154016934 110202

เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย)์ เลขท่ี 8201451570 110201

เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจ า) 01901-2 110202

เงินฝากธนาคาร ธกส. (กูชี้พ) 110201

110601

110602

110603

110605

110606

110611

120700

140300

210200

210402

230102

230108

230109

230116

230199

310000

320000

411001

411002

411003

412103

ภาษปีา้ย 170,867.08

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,358.00

ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 1,336,327.97

ภาษบี ารุงทอ้งที่ 45,132.32

เงินสะสม 3,183,697.23

เงินทนุส ารองเงินสะสม 6,506,526.93

เงินรับฝากอื่น ๆ 326,284.35

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวดั 464,711.05

เงินรับฝากเงินทนุเศรษฐกิจชุมชน 1,039,607.06

เงินรับฝากประกันซอง 113,700.00

เงินรับฝากประกันสัญญา 710,568.40

เงินรับฝากภาษหีกั ณ ที่จ่าย 11,559.57

รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ 0.00

รายจ่ายค้างจ่าย 3,026,884.52

เงินรายรับ 0.00

ลูกหนี้เงินสะสม 0.00

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (นอกงบประมาณ) 23,940.00 0.00

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 0.00

ลูกหนี้เงินยืม (งบประมาณ) 19,160.00 0.00

ลูกหนี-้เงินทนุเศรษฐกิจชุมชน 254,506.00 0.00

ลูกหนี้ภาษบี ารุงทอ้งที่ 1,129.50 0.00

ลูกหนี้ภาษปีา้ย 0.00 0.00

เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ประจ า) เลขท่ี 8202053579 182,564.00              

64,510.61                0.00

ลูกหนี้ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 731,387.49 0.00

4,091,538.23           0.00

6,868,475.31           0.00

2,124,928.65           0.00

เงินสด 0.00

115,291.83              0.00

925,267.49              0.00

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาโพธิ์
งบทดลอง (ก่อนปดิบญัชี)

30  กันยายน 2559

รายการ เดบติ เครดิต



412107

412128

412202

412210

412303

412399

415004

415999

421002

421004

421006

421007

421011

421013

421015

431002

431004

441002

511000

521000

522000เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,853,514.24

งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 7,932,780.00

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120.00

รายรับ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,840,700.00

รายจ่าย-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,840,700.00

งบกลาง 484,811.00

รายได้ตามงบประมาณ 25,539,926.42

รายจ่ายตามงบประมาณ 24,990,224.89

เงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 11,840,700.00

รายจ่ายผลักส่งใบส าคัญ 19,160.00

รายจ่ายผลักส่งใบส าคัญ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 338,992.00

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 6,847,963.00

เงินอุดหนุนทั่วไประบวุตัถุประสงค์

ค่าภาคหลวงแร่ 123,164.43

ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 43,875.36

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 1,572,149.00

ภาษธีรุกิจเฉพาะ 98,994.71

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ด้วยปา่ไม้ 92,595.00

ภาษสุีรา 1,294,797.22

ภาษสีรรพสามิต 2,785,119.51

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 96,889.03

ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,723,669.07

ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 2,534,349.72

รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 2,252.00

เงินช่วยเหลือการประปา 11,892.00

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 44,774.00

ค่าขายแบบแปลน 68,000.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 27,000.00

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล 3,080.00

ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม 580.00

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,200.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 101,855.00

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 171,600.00

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 450.00



531000

532000

533000

534000

542000

561000

(นางอาภรณ์ การกรณ์) (ประพันธ์  เพ็งเจริญ) (นายพินิตย์  ชูบัวทอง)
ผู้อ านวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์

(ลงชื่อ)..............................................      ว่าทีร้่อยตรี...................................               (ลงชื่อ)............................................

รวม 89,614,250.42 89,614,250.42

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 2,386,200.00

เงนิอุดหนุน 2,154,617.94

ค่าสาธารณปูโภค 441,513.47

ค่าครภุณัฑ์ 1,065,660.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,299,000.00      

ค่าวัสดุ 2,239,578.04

ค่าวสัดุ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 215,900.00

ค่าใช้สอย 3,268,005.20

ค่าใช้สอย (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 75,750.00

ค่าตอบแทน 476,405.00

ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 34,000.00

เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 1,196,070.00



รหสับญัชี เดบติ เครดิต
เงินสด 111100

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภท  (ออมทรัพย์) 8201451570 111201 6,868,475.31        

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภท  (ประจ า) 8202053579 182,564.00          

เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจ า) 1154016934 111202 4,091,538.23        

เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) 1152230944 111201 115,291.83          

เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 1152312756 111201 925,267.49          

เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 1152827563 111201 64,510.61            

เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจ า) 300000019012 111202 2,124,928.65        

ลูกหนี-้ภาษบี ารุงทอ้งที่ 113302 731,387.49          

113303 1,129.50              

ลูกหนี-้เงินยืม (งบประมาณ) 19,160.00            

254,506.00          

ลูกหนี้เงินสะสม 190004 23,940.00            

รายจ่ายค้างจ่าย 211000 3,026,884.52         

เงินรับฝาก-ภาษหีกั ณ ที่จ่าย 215001 11,559.57              

เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษบี ารุงทอ้งที่ 5% 215004 3,302.91               

เงินรับฝาก-ค่าส่วนลดในการจัดเก็บบ ารุงทอ้งที่ 6% 215005 7,180.53               

เงินรับฝาก-ค่าปรับจราจรทางบก 1,450.00               

เงินรับฝาก-เงินทนุโครงการแพทย์ฉุกเฉิน 64,350.91              

เงินรับฝาก-กองทนุพฒันาไฟฟา้ 250,000.00            

เงินรับฝาก-เงินมัดจ าประกันสัญญา 215008 710,568.40            

113,700.00            

464,711.05            

เงินรับฝาก-เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชุมชน 215016 1,039,607.06         

เงินสะสม 310000 3,183,697.23         

เงินทนุส ารองเงินสะสม 320000 6,506,526.93         

รายจ่ายผลักส่งใบส าคัญ 19,160.00              

15,402,699.11      15,402,699.11        

(ลงชื่อ)..........................................       ว่าทีร้่อยตรี...................................        (ลงชื่อ).....................................................

       ผู้อ านวยการกองคลัง            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล           นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
      (นางอาภรณ์  การกรณ์)               (ประพันธ์  เพ็งเจริญ)                    (นายพินิตย์  ชูบัวทอง)

เงินรับฝาก-ประกันซอง
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวดั

ลูกหนี-้ภาษโีรงเรือน

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาโพธิ์
งบทดลอง (หลังปดิบญัช)ี

       ณ วันที่  30  กันยายน  2559 

ลูกหนี-้เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชุมชน



924,153.89                             

1,113.60                                 

5,693,314.95                          

9,690,224.16                          

15,383,539.11                        

เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก

326,284.35                         

-                                          

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาโพธิ์
งบทดลอง หลังปดิบญัชี

       ณ วันที่  กันยายน  



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก



ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 76,176,786.09  

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 14,372,576.12  

ลูกหนี้ค่าภาษี 4 732,516.99      

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 5 254,506.00      

19,160.00        

23,940.00        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,402,699.11 

รวมสินทรัพย์ 15,402,699.11 

หน้ิสิน
หน้ีสินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 6 3,026,884.52    

เงินรับฝาก 7 2,201,719.38    

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอน าส่งจังหวดั 464,711.05      

ลูกหนี้-ผลักส่งใบส าคัญ 19,160.00        

รวมหน้ีสินเวียนอ่ืน 5,712,474.95  

รวมหน้ิสิน 5,712,474.95  

เงนิสะสม
เงินสะสม 8 3,183,697.23    

เงินทุนส ารองเงินสะสม 6,506,526.93    

รวมสะสม 9,690,224.16    

รวมหน้ีสินและเงนิสะสม 15,402,699.11 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

................................................ (ลงชื่อ) วา่ที ่ร.ต........................................... (ลงชื่อ)................................................

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ผู้อ านวยการกองคลังปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่30 กันยายน  2559

หมายเหตุ

(นายพินิตย์  ชูบัวทอง) (นางอาภรณ์  การกรณ์)(ประพันธ ์ เพ็งเจริญ)

(ลงชื่อ)

ลูกหนี้-เงินงบประมาณ
ลูกหนี้-เงินสะสม



-              



ขอ้มลูทั่วไป
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานเุบกิษา

ลงวันที่  30  มกราคม  พ.ศ.2539

ส่วนต าบลนาโพธิ์ต้ังอยู่เลขที่  290/1 

หา่งจากที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง ประมาณ 14  กิโลเมตร และต้ังอยู่หา่ง จากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ
73  กิโลเมตร  ปจัจุบนัมีเนือ้ที่ประมาณ  30  ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน็ 18,750 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนอื ติดกับ  ต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ  ต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ  ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ  ต าบลเขาขาว  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหต ุ1 สรุปนโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ
1.1  หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน

การบนัทึกบญัชีเพื่อจัดท างบแสดงฐานะการเงินเปน็ไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตาม
ประกาศกระทรวงมหาไทย  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิติัการบนัทึกบญัชี การจัดท าทะเบยีน และรายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมือ่วันที่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนงัสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

1.2  รายการเปิดเผยอ่ืนใด (ถ้าม)ี

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน  2559

มีผลบงัคับต้ังแต่วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2539 เปน็ต้นมา องค์การบริหาร 
หมูท่ี่  1  ต าบลนาโพธิ์  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีระยะทาง



ยอดยกมา รับเพิ่มงวดนี้ จ าหน่าย ราคาทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สิน จากงวดก่อน ป ี2559 ในงวดนี้ ณ 30 กันยายน 2559

ป ี2558

ก.อสังหารมิทรพัย์
           1)  ที่ดิน 53,807,774.49        - - 53,807,774.49      

           2) อาคาร 6,374,299.00         - - 6,374,299.00        

           3) สาธารณูปโภค 1,938,569.00         - 1,938,569.00        

           4) สาธารณูปการ - - - -

           5) การพาณิชย์ - - - -

           6) เสาธง - - - -

           7) ร้ัว - - - -

ข.สังหารมิทรพัย์
           1) ครุภณัฑ์ส านักงาน 5,055,564.00         334,700.00         113,850.00          5,276,414.00        

           2) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 14,000.00             - 14,000.00            

           3) ครุภณัฑ์ยานพาหนะขนส่ง 4,392,387.00         4,387.00             - 4,396,774.00        

           4) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 78,000.00             - 78,000.00            

           5) ครุภณัฑ์การเกษตร 84,400.00             72,200.00           6,500.00             150,100.00          

           6) ครุภณัฑ์ถังขยะ 426,870.00         - 426,870.00          

           7) ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2,246,435.60         - 2,246,435.60        

           8) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 20,830.00             20,830.00            

           9) ครุภณัฑ์จราจร - -                     

           10) ครุภณัฑ์ส ารวจ 38,000.00           38,000.00            

           11) ครุภณัฑ์กีฬา
           10) ครุภณัฑ์อื่น ๆ 1,033,600.00         405,000.00         29,880.00            1,408,720.00        

รวม 75,045,859.09        1,281,157.00       150,230.00           76,176,786.09      

(นางเกษร  ทองแป้น)                     (นางอาภรณ์  การกรณ์) ว่าที่รอ้ยตรี
เจ้าหน้าที่การเงนิและบัญชี                       หัวหน้าส่วนการคลัง

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์

ณ วันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2559

(ประพันธ์  เพ็งเจรญิ)

ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลนาโพธิ์



2,377,657.00        

2,436,157.00        

1,096,500.00        

1,339,657.00        58,500.00             

2,377,657.00        

-                        -                        

2,377,657.00        

                           นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลนาโพธิ์
                             (นายพินิตย์  ชูบวัทอง)



 



2,377,657.00   



หมายเหต ุ2 งบทรัพยส์นิ

จ านวนเงิน

ก. อสังหาริมทรัพย์ ก เงินรายได้ 21,740,675.60                

1. ที่ดิน 53,807,774.49    ข เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 14,467,858.97                

2. อาคาร 6,374,299.00      ค เงินสะสม 12,518,549.67                

3. สาธารณูปโภค 1,938,569.00      ง เงินถ่ายโอน 4,465,449.00                 

จ เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ 14,427,400.00                

ข. สังหาริมทรัพย์ ฉ เงินส ารองรายรับ 8,556,852.85                 

1. ครุภณัฑ์ส านกังาน 5,276,414.00      

3. ครุภณัฑ์ยานพาหนะขนส่ง 4,396,774.00      

4. ครุภณัฑ์การเกษตร 150,100.00        

5. ครุภณัฑ์ถังขยะ 426,870.00        

5. ครุภณัฑ์กอ่สร้าง 20,830.00          

7. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2,246,435.60      

6. ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 14,000.00          

9. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 78,000.00          

10. ครุภณัฑ์อืน่ ๆ 1,408,720.00      

11. ครุภณัฑ์ส ารวจ 38,000.00          

รวม 76,176,786.09   76,176,786.09             

-                            

ชือ่

องค์การบริหารสว่นต าบลนาโพธิ์
งบทรัพยส์นิ

ณ วันที ่ 30  กันยายน  2559

แหลง่ทีม่าของทรัพยส์นิ
ประเภททรัพยส์นิ ราคาทรัพยส์นิ



หมายเหต ุ3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด -                       

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 820-1-45157-0 6,868,475.31          

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจ า เลขที่ 820-2-05357-9 182,564.00            

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจ า เลขที่ 115-4-01693-4 4,091,538.23          

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 115-2-23094-4 115,291.83            

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 115-2-31275-6 925,267.49            

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 115-2-82756-3 64,510.61              

เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทประจ า เลขที่  300000019012 2,124,928.65          

รวม 14,372,576.12       

หมายเหต ุ4  ลูกหน้ีค่าภาษี
ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 2552 1 696,963.00        

2557 4 7,050.00            

2558 2 450.00              

2559 15 26,924.49          

22 731,387.49       

ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ 2558 1 15.90                

2559 41 1,113.60            

42 1,129.50           

64 732,516.99       

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30  กันยายน 2559

ประเภทลูกหน้ี

รวมทัง้สิ้น

รวม

รวม





58.00            เก็บได้ ลน/ยป
696,963.00     -

7,620.00        570.00         0

24,811.81      24,361.81     

-              

183.30          

1,946.60        

-                       



หมายเหต ุ5 ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชมุชน
ประเภทกลุม่ เลขที่สัญญา จ านวนเงิน

กลุ่มซ้ือปุย๋ 1/2547 30,000.00                  

กลุ่มเล้ียงไก่ 2/2549 12,000.00                  

กลุ่มพัฒนาปลูกยางพันธุ์ดี 1/2551 2,506.00                   

กลุ่มข้าวสารชุมชนพอเพียง 2/2555 40,000.00                  

กลุ่มเคร่ืองแกงนาโพธิ์  1/2556 50,000.00                  

กลุ่มขนมแม่บา้นนาโพธิ์ 2/2556 50,000.00                  

กลุ่มเล้ียงสุกรขุน 1/2558 70,000.00                  

254,506.00              รวมทั้งสิน้

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559



หมายเหต ุ6  รายจา่ยค้างจา่ย

งบประมาณ ศาสนาวัฒนธรรมฯ กฬีาและนนัทนาการ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา จัดซ้ืออปุกรณ์ออกก าลังกาย 193,830.00    

งบประมาณ การศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา วัสดุ อาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 94,054.52      

งบประมาณ อตุสาหกรรมฯ กอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างสาธารณูปโภค บกุเบกิถนนสายหนว่ยศรีนคร-ถนนสายควนหมอ้กล้ิง 496,000.00    

งบประมาณ อตุสาหกรรมฯ กอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนสายไสหงส์  หมูท่ี่ 1 812,000.00    

งบประมาณ อตุสาหกรรมฯ กอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนสายบา้นหวัถนน- ร.ร บา้นเกาะยวน 495,000.00    

งบประมาณ อตุสาหกรรมฯ กอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างสาธารณูปโภค บกุเบกิถนนสายบา้นนายเอือ้ม ขนนุออ่น-ทางหลวง 41 254,000.00    

งบประมาณ อตุสาหกรรมฯ กอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างสาธารณูปโภค ขุดลอกล าเหมอืงสายคลองหลาน้ า - คลองโอะ๊ 55,000.00      

งบประมาณ อตุสาหกรรมฯ กอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างสาธารณูปโภค ขุดลอกล าเหมอืงสายนบนายขาว - บา้นนาจิก หมู ่2 106,000.00    

งบประมาณ อตุสาหกรรมฯ กอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ควนหนานป ูหมูท่ี่ 5 487,000.00    

เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ การศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 34,000.00      

3,026,884.52 รวม

จ านวนเงินแหลง่เงิน

องค์การบริหารสว่นต าบลนาโพธิ์
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30  กันยายน 2559

แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ



หมายเหต ุ7 เงินรับฝาก
11,559.57             

710,568.40           

เงินประกันซอง 113,700.00           

3,302.91               

7,180.53               

เงินค่าปรับจราจรทางบก 1,450.00               

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,039,607.06         

เงินโครงการแพทย์ฉุกเฉิน 64,350.91             

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 250,000.00           

รวม 2,201,719.38       

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30  กันยายน  2559

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 5%

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 6%



-            

326,284.35 



หน่วย : บาท
หมายเหต ุ 8  เงินสะสม
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558 3,156,171.08               

รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 549,701.53          

หัก  25%  ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 137,425.38          

(เงินทุนส ารองเงินสะสม)

บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหกัเงินทุนส ารองเงินสะสม 412,276.15             

รายจ่ายค้างจ่าย 314,528.00             

รับคืนรายจ่ายปกี่อน 21,496.00              748,300.15                   

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 720,774.00                   

3,183,697.23               

เงินสะสม 30 กันยายน 2559

เงินสะสม 30 กันยายน  2559 ประกอบดว้ย
1 เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. -                              

2 ลูกหนีค่้าภาษี 732,517.19                   

3 จ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่จ่าย  (ก่อสร้าง ศพด.) 604,000.00                   

4 เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 1,847,180.04                

3,183,697.23               

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์

งบเงินสะสม

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30  กันยายน 2559



ทั้งน้ีในปีงบประมาณ  2559  ไดรั้บอนุมติัให้จ่ายเงินสะสมท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการจ านวน  604,000.-  บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอียดแนบทา้ยหมายเหตุ...



รายละเอยีดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

ค่าใช้สอย รายจา่ยไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ค่าใช้จา่ยโครงการงานเดือนสิบและงานกาชาดนครศรีฯ 18,150.00      18,150.00       18,150.00       - -

ค่าวสัดุ วสัดุกอ่สร้าง จดัซ้ือกระเบือ้ง 2,200.00        2,200.00         2,200.00         - -

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์ จดัซ้ือถงัน้้าไฟเบอร์คลาส 195,000.00     195,000.00     195,000.00     - -

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเกาะยวน 191,824.00     191,824.00     191,824.00     - -

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ปรับปรุงประปาบา้นเกาะปราง 234,000.00     234,000.00     234,000.00     - -

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ปรับปรุงสระน้้าบา้นหนองโยก 79,600.00      79,600.00       79,600.00       - -

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กอ่สร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต . นาโพธิ์ 604,000.00     604,000.00     - 604,000.00      -

1,324,774.00 1,324,774.00  720,774.00    604,000.00     -              รวม

 จ ำนวนเงนิที่
ไดร้ับอนุมตัิ

ก่อหน้ีผูกพัน เบกิจ่ำยแล้ว คงเหลือเบกิจ่ำยหมวด ประเภท โครงกำร ยงัไมไ่ดก่้อหน้ี

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำโพธิ์
หมำยเหตปุระกอบงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ส ำหรับป ีสิน้สดุวันที ่30  กันยำยน 2559



รายการ ยกมา คืนจังหวดัแล้ว รับ จ่ายรวมยืมเงินสะสม ยืมเงินสะสม คงเหลือจ่ายจริง งบเหลือจ่าย คืนจังหวดั 60 ยกไป 60

เบี้ยยังชีพคนชรา 166,200.00     111,200.00     6,759,500.00     6,664,900.00     6,664,900.00       149,600.00   94,600.00   55,000.00     

เบี้ยยังชีพผู้พกิาร 91,200.00      7,200.00        1,089,600.00     1,066,400.00     1,066,400.00       107,200.00   23,200.00   84,000.00     

อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 36,750.00         36,750.00         36,750.00           -              - -

อุดหนุนโครงการยาเสพติด 24,000.00      24,000.00      39,000.00         39,000.00         39,000.00           -              - -

เงินเดือนครู 61,012.05      1,209,750.00     1,201,530.00     23,940.00    1,177,590.00       93,172.05     32,160.00   61,012.05     

ส่ือการเรียนการสอน 88,900.00         88,900.00         88,900.00           -              - -              

วสัดุการเรียนการสอน 127,000.00        127,000.00        127,000.00         -              - -              

เงินสวสัดีการครู 104,000.00        104,000.00        104,000.00         

อุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พฒันาครอบครัว 20,979.00      20,979.00     - 20,979.00     

อุดหนุนเฉพาะกิจกิจกรรมโรคเอดส์ 22,660.00      22,660.00     - 22,660.00     

อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการอบรมผู้ดูแลผู้พกิาร 100.00          100.00         - 100.00         

อุดหนุนโครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 71,000.00      71,000.00     - 71,000.00     

อุดหนุนโครงการก่อสร้างถนน ม.4 1,235,000.00     1,235,000.00     1,235,000.00       -              - -

อุดหนุนก่อสร้าง ศพด. งวด 1-2 1,151,200.00     1,151,200.00     1,151,200.00       -              - -

รวม 457,151.05    142,400.00    11,840,700.00  11,714,680.00   23,940.00   11,690,740.00    464,711.05  149,960.00 314,751.05   

วันที่ 30  กันยายน  2559

หมายเหตุ 9 เงินรับฝากรอคืนจังหวดั

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ



........................................................................................................................................................................................................
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         หมายเหตุ 1  เงนิเดือนฝ่ายประจ า
จ่ายจากเงนิรายรบั 7,853,514.24    

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,196,070.00     

รวม 9,049,584.24    

1,707,120.00    

รวม 1,707,120.00    

          หมายเหตุ 3        ค่าตอบแทน
จ่ายจากเงนิรายรบั 476,405.00       

จ่ายจากเงินอุดหนุน 34,000.00         

รวม 510,405.00       

          หมายเหตุ 4  ค่าใช้สอย
จ่ายจากเงนิรายรบั 3,268,005.20    

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบวุตัถุประสงค์ 75,750.00         

รวม 3,343,755.20    

          หมายเหตุ 5  ค่าวัสดุ
จ่ายจากเงนิรายรบั 2,239,578.04    

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 215,900.00        

รวม 2,455,478.04    

ค่าสาธารณปูโภค
441,513.47       

รวม 441,513.47       

ค่าครภุณัฑ์
1,065,660.00    

รวม 1,065,660.00    

  หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ 2

   หมายเหตุ 6

เงนิเดือนฝ่ายการเมือง
จ่ายจากเงนิรายรบั

จ่ายจากเงนิรายรบั

     หมายเหตุ 7
จ่ายจากเงนิรายรบั



           หมายเหตุ 8   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
จ่ายจากเงนิรายรบั 5,299,000.00    

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,386,200.00     

รวม 7,685,200.00    

            หมายเหตุ 9
2,154,617.94    

รวม 2,154,617.94    

           หมายเหตุ 10   งบกลาง
จ่ายจากเงนิรายรบั 484,811.00       

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,932,780.00     

รวม 8,417,591.00    

รายจ่ายตามงบประมาณ 24,990,224.89   

รายจ่ายนอกงบประมาณ 11,840,700.00   

36,830,924.89    

จ่ายจากเงนิรายรบั
เงนิอุดหนุน



  หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการด าเนินงาน
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