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สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น 
สนนมิตรภาพ ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหนองเรือ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลหนองเรือ ที ่ขก ๖๕๐๒/๙๑๘ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไต้ส่งรายงานการเงิน 
สำหรับปีส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหนองเรือ เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจสอบรายงานการเงิน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหนองเรือ เสร็จแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ซึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

สํ'นนาถูกต้อง /

(นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส์านัทงานการตราจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

I ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของของเทศบาลตำบลหนองเรือ 

■ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
I งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปีส้ินสุด 

วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองที่กล่าวไวิในวรรคเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลหนองเรือ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยลูกต้องตามท่ีควรใน 

สาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่มีนัยสำคัญและ 

มีผลกระทบต่อรายงานการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหต ุ13 สินทรัพย ์
โครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสุทธ ิที่แสดงยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

จำนวนเงิน 4,354,000.00 บาท ในจำนวนดังกล่าว เป็นยอดสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนที่ได้มา 

ในปีงบประมาณ 2564 ที่ยังไม่หักค่าเสื่อมราคาสะสมเนื่องจากเทศบาลตำบลหนองเรือ ยังไม่บันทึกข้อมูล 
?ในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน .อีกทั้งยังไม่บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์โครงสร้าง 
, พื้นฐานที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ2563 การบันทึกบัญชีจึงยังไม่ครบถ้วนถูกต้องสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีจนเป็นที่พอใจในรายการดังกล่าวไต้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบกามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 

I การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ 
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงาน 

I การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของ 

I ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินและ 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

; เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์  

ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำเบาถกหอง/

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นี้
(นางลังษ์คณา เท้งสูงเนิบ) 

ผู้อำนวยการกองคลัง
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2 
เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิม 
ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน

• และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

มาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติกับ
- รายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญช ี2564 เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

; นโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา  
' ณ วันที ่1 ตุลาคม 2563 โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้วx
ทั้งนี ้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเร่ืองดังกล่าว

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่าน้ีโดยลูกต้อง 

ตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดและ

■ รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงิน 

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน 
ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสมและการใช้เกณฑ ์

\ การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีฃ้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่รแลู 1ธฎก£014 

I หน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน (นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน)
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ค-ผู้นั้?เ1ซึ่พป่รกองคลัง

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

หรือไม ่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได ้

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ

I มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง

I สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจI ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ

I การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญช ีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและI สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

• ในรายงานการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



- 3 -

I การแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
: อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต 

I อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล I ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ 

วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม'ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

; ของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ  

I ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง 

I ของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำคัญที่เก่ียวกับ I เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการ 
■ ดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม ่ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงาน 

I■การตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกต 
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น 

' ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน 

■ การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 

; ว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

■ หรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต 

และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง 

ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รพ# พ
(นายชูชาต ิวงษพันธ์)

สำเนาถูกต้อง

(นางลังษํคณา เทิงสูงเนิน) 
ผู้สำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

(นางชลีดา นิลทะละ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

วันที ่18 มีนาคม 2565



เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 7

เงินลงทุนระยะสั้น 8

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 9

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 11

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 12

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ 13

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน) (ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ)

ผู้อานวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

ป ี2564

31,655,247.17

252,689.16

54,957,006.19

319,453.90

11,450.13

87,195,846.55

8,852,944.94

20,920,458.55

4,354,000.00X

34,127,408.49

121,323,250.04

อง^

(นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ



เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ ป ี2564

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14 33,301.63

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 15 114,450.00

เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน 16 889,584.72

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,037,336.35

' หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 17 65,886.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 65,886.00

รวมหนี้สิน 1,103,222.35

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินสะสม 92,838,271.40

เงินทุนสำรองเงินสะสม 25,711,130.41
_ เ1V สำเนาถกต้อง /

รายได้สะสม นำ 1,670,625.88

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน (นางลังษคณา เทิงสูงเนิน) 120,220,027.69

I รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ผู้อำนวยการกองคลัง 121,323,250.04

หมายเหร}ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี้ง■นองร^^าน^รเงินนี้

(นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน) (ว่าท่ีร้อยโทสุรเดช ลักษณะ)

ผู้อานวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ



เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
สำหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหต ุ ป ี2564

รายได้

รายได้จัดเก็บเอง 18 4,118,715.36

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 19 23,262,769.89

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 20 25,835,289.05

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 21 8,080.75

รวมรายได ้

ค่าใช้จ่าย

53,224,855.05

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 22 18,951,576.60

ค่าบำเหน็จบำนาญ 23 357,120.00

ค่าตอบแทน 24 532,631.00

ค่าใช้สอย 25 7,118,893.59

ค่าวัสดุ 26 1,608,907.20

ค่าสาธารณูปโภค 27 953,981.65

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 28 3,071,054.28

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 29 13,463,250.72

ค่าใช้จ่ายอื่น 30 104,054.67

รวมค่าใช้จ่าย
สำเ^าถูกต้อง^/'z

46,161,469.71

รายได้สูง/(ตา)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
(นางลังษํคณา เทิงสูงเนิน)

7,063,385.34

รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ผู้อำนวยการกองคลัง 7,063,385.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายฟนกะเรเงินนี้

...............
(นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน) (ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ)

ผู้อานวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

1
(นางประทุมพร^วภิทรัพย์จิระกล) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ



เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ เงินสะสม เงินทุนสำรอง 

เงินสะสม

รายได้สะสม รวมสินทรัพย์ 

สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 - ตามท่ีรายงานไว้เดิม 62,844,442.68 24,552,511.45 - 87,396,954.13
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 998,461.00 176,199.00 1,133,877.34 2,308,537.34
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 หลังการปรับปรุง 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564
63,842,903.68

32,549,882.06

24,728,710.45 1,133,877.34 89,705,491.47

32,549,882.06
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน 26,814.00 - - 26,814.00

การจ่ายจากส่วนของทุน สำเบาถกด้อง

ปรับปรุงระหว่างปี

รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด (นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน)
4 ผู้อำนวยการกองคลัง

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2564

(9,137,644.35)

5,556,316.01

1,893.61

980,526.35

10,205.56

526,542.98

(9,125,545.18)

7,063,385.34

92,838,271.40 25,711,130.41 1,670,625.88 120,220,027.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน) 

ผู้อานวยการกองคลัง

(ว่าท่ีร้อยโทสุรเดช ลักษณะ) 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ



เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
สำหรับป ีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหต ุ1 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก คือ มีหน้าท่ีตาม 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก่ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๙(ฉบับที ่๔) 

พ.ศ. ๒๔๐๔ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๑๐ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๔๑๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๖ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๑๔ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๑๗ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๑๙ (ฉบับที ่๙)พ.ศ. ๒๔๒๓ (ฉบับท่ี 

๑๐) พ.ศ. ๒๔๔๒ (ฉบับท ี๑๑) พ.ศ. ๒๔๔๓ พระราชกฤษฎีกาแก่ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจ 

หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๔๔ พ.ศ. ๒๔๔๔ 

(ฉบับที ่๑๒) พ.ศ. ๒๔๔๖ (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๔๔๒ และ (ฉบับที' 14 พ.ศ. 2563) พระราชบัญญัติกำหนดแผน 

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน 

บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

เป็นต้น

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที ่๔ ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๔๒๙ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต 

ดังต่อไปนี้.-

ด้านทิศเหนือ : แนวเขตตั้งแต่หลักเขตที' ๑ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนมลิวรรณ ตรง

กิโลเมตร ๔๔+๘๐๐ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๑,๒๔๐ เมตร เป็นเส้นตรงไป 

ทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน  

มลิวรรณ ตรงกิโลเมตร ๔๔ ตามเส้นต้ังฉาก ๑,๒๔๐ เมตร

ด้านทิศตะวันออก: จากหลักเขตที' ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ผ่านถนนมลิวรรณ ตรงกิโลเมตร 

๔๔+๐๐๐ ถึงหลักเขตที' ๓ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนมลิวรรณตามแนว 

เส้นตั้งฉาก ๗๔๐ เมตร

ด้านทิศใต ้: จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ห่าง

จากศูนย์กลางถนนมลิวรรณ ตรงกิโลเมตร ๔๔+๘๐๐ ตามแนวเส้น ตั้งฉาก

๗๔๐ เมตร

ด้านทิศตะวันตก : จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบหลักเขตที ่๑

สำเ^าถูกต้อ^

(นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน) 
ผู้อำนวยการกองคลัง 



กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยราชการบริหารงาน 

ส่วนท้องถ่ิน พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน

55,787,500.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 57,711,745.00บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 

22,536,002.00 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 15,392,064.00 บาท งบลงทุน จำนวน 5,111,414.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน จำนวน 450,000.00 บาท และงบกลาง จำนวน 8,038,020.00 บาท

เทศบาลตำบลหนองเรือ มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

1) โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเรือ 1

ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละแห่ง  หน่วยงาน 

ภายใต้สังกัดดังกล'าวไม'เป็นหน่วยงานที'เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของ 

หน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไวิในงบการเงินฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

รายงานการเงินนี,๋จัดทำข่ีนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที  

กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0410.3/ว 731 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง 

แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ 

ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพ่ิมเดิม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับป ีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

และนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที ่มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที, 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น ที ่มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมล่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที ่23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 

0808.4/ว 1109 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น สำ^าถูกดอง//

(นางลังษ์คณา เท้งสูงเนิบ)
หมายเหต ุ3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัต ิ ผู้อำนวยการกองคลัง

ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก 

บัญช ีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินๆององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้



- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญช ี

ภาครัฐ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่3 เรื่อง นโยบายการบัญช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญช ี

และข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่

12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

13 เรื่อง สัญญาเช่า

14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในรายงาน

16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

หมายเหต ุ4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

และนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การ 

จัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตาม 

หนังสือกรมล่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที ่มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญช ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที ่28 สิงหาคม 2563 เช่น

- ผังบัญชีที่ใซ้ในการบันทึกบัญชี

- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ใ 0 ’ สาเนาถูกต้อง /

- การคำนวณค่าเสึอมราคาสินทรัพย ์ (เก /

- การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน)

- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น ผู้อำนวยการกองคลัง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทำให้ชีอเทศบาลตำบลหนองเรือต้องปรับปรุงงนการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังน้ี

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

(หน่วย:บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ตามที ่ ผลกระทบ ตามที่

รายงานไว้เดิม จากการถือปฏิบัต ิ ปรับปรุงใหม่

ณ 30 ก.ย. 2563 1 ต.ค.2563
สินทรัพย์

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

สินทรัพย์โครงสร้างทื้นสูๅน (สทุรู)



หนี้สิน

รายจ่ายค้างจ่าย (1,174,660.00)1,174,660.00

ส่วนของทุน 

เงินสะสม 

ทุนสำรองเงินสะสม
62,844,442.68

24,552,511.45

998,461.00

176,199.00

63,842,903.68

24,728,710.45

โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(หน่วย:บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน ตามที่ ผลกระทบ ตามที'

รายงานไว้เดิม จากการถือปฏิบัติ ปรับปรุงใหม่

ณ 30 ก.ย. 2563 1 ต.ค.2563

สินทรัพย์ - 1,133,877.34 1,133,877.34
หนี้สิน - - -
ส่วนของทุน 
รายได้สะสม - 1,133,877.34 1,133,877.34

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน

2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอาย ุณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต ่10,000 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

หมายเหต ุ5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้กับรายการที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประเด็นสำคัญท่ีควรกล่าวไว้ในการ 

เปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญช ีคือ เกณฑ์การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าในงบการเงิน การเปิดเผยนโยบายการ 
บัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ปฏิบัติกับรายการที่สำคัญเป็นเรื่องจ่าเป็น เพราะนโยบายการบัญชีมีผลกระทบ 

โดยตรงต่อการรับรู้องค์ประกอบต่าง ๆ ของงบการเงิน และการแสดงมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในงบการเงิน แม้ว่านโยบายการบัญชีส่วนใหญ่ในภาครัฐ ถูกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินปฏิบัติเป็นแบบเดียวกัน โดยไม่ไดให้ทางเลือกแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกใช้นโยบายการบัญช ี

ตามดุลยพินิจของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐให้ทางเลือก 

สำหรับการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันได้ การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเลือกใช ้
จึงยิ่งมีความสำคัญมาก

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคารประเภท 

ออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตรา 
ไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ ข สำเนาถูกต้อง

(นางลังษ์คณา เทีงสูงญ ิ
ผู้อำนวยการกองคลัง



5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อนำไปทดลองจ่ายในการดำเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืน หรือรอการส่งชดใช้ใบสำคัญ

รายได้ค้างรับ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐค้างหรือบุคคลภายนอกชำระค่าบริการ ทั้งท่ี 

ถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังไม,ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดข้ึนแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้น 

ปีงบประมาณ ได้แก่ รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงิน และรายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน

5.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลภายนอกเป็นหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เนื่องจากทำความเสียหายให้กับทรัพย์สิน ของทางราชการ

5.4 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจำระยะสั้น หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้ง 

ธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเอกชน โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 

1 ปี

5.5 เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากประจำระยะยาว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินท้ัง 

ธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเอกชน โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำท่ีมากกว่า 1 ปี

5.6 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติโดยทั่วไปมีมูลค่าไม่ 

สูง และไม,มีลักษณะคงทนถาวร จะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยคำนวณวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) เป็น 

วิธีการที่แสดงรายการวัสดุที่ซ้ือมาหรือได้มาเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ เป็นผลให้วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้น 

ปีงบประมาณเป็นวัสดุที่ซื้อมาหรือได้มาคร้ังหลังสุด

สินค้าเพื่อการบริจาค หมายถึง สินค้าสำเร็จรูปทีซื้อหรือได้มาเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้อื่น โดยไม่ม ี

ค่าตอบแทน

วัสดุที่มีไวีใช้เพื่อการแพทย์ หมายถึง วัสดุการแพทย์ต่างๆ ที่ใช้ในทางการแพทย ์นอกเหนือจากยาซ่ึง 

ใช้เพื่อการรักษาพยาบาล

วัสดุคงคลัง หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพจะใช้หมดเปลืองสิ้นไป ไม,คงสภาพเดิม ไม่คงทนถาวร ที่มีอายุ 

การใช้งานสั้น ตามสภาพไม,สามารถ ซ่อมแซมได้หรือเสี่ยงต่อการสูญหายได้ง่าย ซึ่งมีไวีใช ้ในการดำเนินงาน 

ตามปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขายซึ่งการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนดวยๅ^ขึ้า1อง/ 

ก่อนออกก่อน
(นางลังษคณา เทิงสูงเนิน)

5.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ผู้อำนวยการกองคลัง

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวดบัญชีก่อนสำหรับ 

'บริการทีจะได้รับปาะโยชนิในอนๅคต และจะใช้หมดไปในระยะเวลาอันสั้น

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หมายถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ส่วนราชการหักไว้เพื่อนำภาษี ส่งกรมสรรพากรแทน 

องค์กรปกครองส่านท้ฏง^น

ค่าปรับ หมายถึง ค่าปรับการผิดสัญญาที่ส่วนราชการหักไว้เพ่ือนำส่งเป็น เงินรายได้แผ่นดิน



ภาษีชื้อ หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มทีผู้ประกอบการจดทะเบียน ถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอ่ืนเรียก 

เก็บและหมายความรวมถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เสียเมื่อนำเข้าสินค้า ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ี 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เลียเนืองจากได้รับ โอนสินค้านำเข้า ที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที'ได้รับ 

ยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีได้นำส่งตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากร 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น ซึ่งจะเกิด ประโยชน์แก' 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เทศบาลตำบลหนองเรือ แสดงรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

และในปีงบประมาณ 2564 ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองเรือ ตามคู่มือการจัดทำ 

รายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน 

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0410.3/ว567 ลง 

วันที ่21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู,มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการ 

จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยแบ่งสินทรัพย์ 

ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1.สินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ที่มีราคาที'ซื้อหรือได้มามูลค่าต้ังแต ่10,000 บาท 

ขึ้นไป และยังไม'หมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและในส่วนของครุภัณฑ์ที'ซ้ือมาหรือได้มาตั้งแต ่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา ได้แสดงรายการในรายงานสำรวจสินทรัพย์ทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น(แบบ อปท.- สท.2) และแสดงรายการสรุปสินทรัพย์ภาพรวมในรายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์และ 

ค่าเลื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ อปท.- สท.1)

2.สินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ที่มีราคาท่ีซื้อหรือได้มามูลค่าตํ่ากว่า 10,000 บาท 

หรือสินทรัพย์หมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว หรือครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาก่อนปีงบประมาณ 2560 ได ้

แสดงในรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ อปท.- สท.3)

ร-วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา

เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้ประมาณการโดยใช้วิธีปันส,วนจำนวนที'คิดค่าเสื่อมราคาของ 

สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรง ซึ่งจะมีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาม ี

จำนวนคงที'ตลอดอายุการให้ประโยชน์ชองสินทรัพย ์ทั้งนี้สินทรัพย์ไม่มีการกำหนดราคาซาก แต่จะคงเหลือราคา 

ตามบัญชีไว้จำนวน 1 บาท ในปีลุดท้ายที่คำนวณค่าเลื่อมราคาเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบสา

ทดินทีอายุการให้ประโยชน์ไม่จำกัด จึงไม่จำเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา

4-การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
(นางลังษ์คณา เพิงสูงเนิน) 

ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเลื่อมราคาทรัพย์สินตามประกาศ 

เทศบาลตำบลหนองเรือ ณ จนัที ่28 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 

ตามระเบียบและเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฏีข้อมูลสินทรัพย์ที่สามารถแสดงราคาและมูล)ว่าเพื่อใช[นการ 

จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตานเกณจํI คงค้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี 

ภาคร้ฐตามทบัญญ้ตไวในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังชองรัฐ พ ศ 2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่มีใช ่

รฐวสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตานนาดรฐๅนการบัญชภีๅครัฐและนโยบายการบัญชี 

ภาครฐทีกระทรวงการคกังกัาหนต โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหนึ่งในหน่วยงานชองรัฐและมาตรา 84 



ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐและมาตรา 84 

บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐท,ีมี'ใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการ 

บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที'กำหนดไว้ในมาตรา 68 ภายในระยะเวลาสามบ ีนับแต่รันที่ 

พระราชบัญญัติน้ีใซับังคับ คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย ์

มีหน้าที่กำหนดอัตราคำเสื่อมราคาสินทรัพย์และกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ทีกำหนด โดยมี 

อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์ อายุการใช้งาน (ปี)

1. อาคารถาวร 30 ปี

2. อาคารชั่วคราว/โรงเรือน 15 ปี

3. สิ่งก่อสร้าง 15 ปี

4. ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 ปี

5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10ปี

6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 ปี

7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 ปี

8. ครุภัณฑ์การเกษตร 5 ปี

9. ครุภัณฑ์โรงงาน 2 ปี

10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 7 ปี

11. ครุภัณฑ์สำรวจ 5 ปี

12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 ปี

13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 ปี

14. ครุภัณฑ์การศึกษา 2 ปี

15. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 ปี

16. ครุภัณฑ์กีฬา 3 ปี

17. ครุภัณฑ์ดนตรี 5 ปี

18. ครุภัณฑ์อาวุธ 5 ปี

19. ครุภัณฑ์สนาม 5 สำเนาถูกต้อง /
20. ครุภัณฑ์อื่น 5ป ี X

สำหรับที่ดิน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา (นางลังพณา เท้งสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

5.9 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

ถนน หมายถึง ถนน และโครงข่ายการจราจรทางบกเพื่อใช้สำหรับ สาธารณประโยชน์

ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน หมายถึง ค่าเลื่อมราคาของถนนท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน

สะพาน หมายถึง สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานที่สร้างขึ้นเพ่ือเช่ือมต่อ โครงข่ายการจราจรทางบกใน 

การช้าทางเดินเท้าๆ'นาดโหณู่

ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของสะพานที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 



ค่าเส่ือมราคาสะสมเขื่อน หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของเขื่อนท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน

อ่างเก็บนํ้า หมายถึง สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานประเภทอ่างเก็บนํ้า ที'สร้างขึ้น เพื่อกักเก็บนํ้าไว ้

เพื่อการชลประทาน และเพื่อการอื่นนอกจากการ ชลประทาน

ประเภททรัพย์สิน อายุการใช้งาน (ปี)

ถนนคอนกรีต 10 ปี

ถนนลาดยาง 5 ปี

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 20 ปี

เขื่อนดิน 20 ปี

เขื่อนปูน 40ปี

อ่างเก็บนํ้า 20 ปี

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 5 ปี

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลิขสิทธิ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง ลิขสิทธิ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท้ึงระบบ ซอฟต์แวร ์

แอพพลิเคชั่น และฐานซัอมูลลิขสิทธิ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำนวณค่าตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง (Straight 

Line Amortization) ตลอดประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย ์ดังน้ี

อายุการใช้งาน/ปี

ประเภททรัพย์สิน อายุการใช้งาน (ปี)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2 ปี

5.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญช ีหมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์รอการโอน หมายถึง สินทรัพย์ถาวรทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาหรือ ได้มาโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจะโอนต่อไปให้แก,หน่วยงานอ่ืน อาจโอนไปทันทีเมื่อได้มาหรือถือไว้เป็นการดูแลสินทรัพ^^ท^ก*0ง 

ระยะเวลาเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อรอโอนต่อให้หน่วยงานอื่น เท่านั้น ขึ้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น (นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน) 
r 10 เส้ทผู้อำนวยการกองคลัง ว.1Z เจาหน v

เจ้าหน้ี หมายถึง เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ ที่ได้มีการจัดทำฏีกาไวิในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่

ไม่ได้ทำการเบิกจ่ายเงินให้แก,เจ้าหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5.13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที'เป็นรายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ได้รับสินค้าและ

บริการในรอบบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่หน่วยงานยังไม,ได้จ่ายเงินให้แก,เจ้าหนี้ รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายท่ียังไม,ได้จ่าย 

ให้กับสรรพากรรวมถึง ค่าจ้างเหมาบริการ ถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ยังไม่ได้จ่าย

5.14 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง หมายถึง เงินที่หน่วยงานได้รับ เหลือจ่ายและยังมิได้ส่งคืนเป็นรายได้ 

แผ่นดิน รอส่งคืนในปีลัดไป



5.15 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รับตัวเงินมาแล้ว แต ่ณ วันสิ้นงวด 

บัญช ีแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่ไดให้บริการหรือให้บริการยังไม'ครบตามจำนวนเงินที่ได้รับ

5.16 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือต้องจ่าย 

คืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามเวลาที่กำหนด

5.16.1 เงินรับฝาก-ระยะสั้น เงินรับฝากที'มีระยะเวลาส่งคืน ไม’เกิน 1 บ ีทีครบกำหนดจ่ายคืน 

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5.16.2 เงินรับฝาก-ระยะยาว เงินรับฝากท่ีมีระยะเวลาส่งคืนเกิน 1 บ ีเช่น เงินรับฝากโครงการ 

เศรษฐกิจชุมชน ที่ครบกำหนดจ่ายคืนหลังปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้น

5.17 เงินประกัน
เงินคํ้าประกันสัญญา หมายถึง หลักประกันเพื่อความมั่นคง เป็นได้ท้ังเงินสด หลักทรัพย ์หรือบุคคล 

เพื่อนำมาประกันสัญญาที่มีระยะเวลาการส่งคืนให้แก่ผู้มีสิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด เช่นเงินค้ําประกันสัญญาที่ 

ครบกำหนดจ่ายคืน

5.17.1 เงินประกัน-ระยะสั้น เงินประกันสัญญาทีครบกำหนดจ่ายคืนภายในบีงบประมาณ พ.ศ.

2565

5.17.2 เงินประกัน-ระยะยาว เงินประกันสัญญาที่มีระยะเวลาส่งคืนเกิน 1 ป ีเช่น เงินประกันสัญญา 

ที่ครบกำหนดจ่ายคืนหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้น

5.18 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่เทศบาลตำบลหนองเรือ จัดเก็บเอง จากรายได้ภาษี เช่น ภาษ ี

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากสินทรัพย ์เป็นต้น

5.19 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให ้หมายถึง รายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษ ี

สรรพสามิต ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงและ 

ค่าธรรมเนียมป่าไม้ ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีจัดสรรอ่ืน แสดงเป็นรายได้จากเงินงบประม#ทimเทเอง 
แสดงผลการตำเนินงานทางการเงิน ต^-^^

1. ™ „..1 "รa่_________ วิ.’' (นางลังษ์คณา เทีงสงเนิน)
5.20 รายได้ทรัฐบาลอุดหนุน เท ้ โ *2

_.ฯ^. บี_้__บี้...วิ V___ « .________ ,__________ 11^________ะน____
ราย เด้ทีรัฐบาลอุดหนุน เห ่หมายถง เงินอุดหนุนทีรัฐ เช่น รายได้เงินอุดหนุนพัวไปตามอานาจหนาที 

และภารกิจถ่ายโอนรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายได้ท่ีกอง 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให ้แสดงเป็นรายได้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

5.21 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น แสดงเป็นรายได้หน่วยงานภายใต้สังกัด



5.22 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เก่ียวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน 

ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

5.23 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที'จ่ายไปเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับสินค้าท่ีขายไม่ว่าจะเป็นการชื้อหรือผลิต 

เอง เป็นต้น รายการเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือค่าใช้จ่ายนั้นเกิดข้ึน

5.24 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทีรัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุน หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก,องค์กร 

หรือบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปล่ียนโดยตรง 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนน้ีอาจจ่ายตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ความ 

ช่วยเหลือแก่ผู้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยทั่วไป 

หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเม่ือ เป็นไปตามเกณฑ์ การรับรู้

5.25 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่าย 

อื่นเม่ือเกิดค่าใช้จ่ายนั้น
รำเบาถูกต้อง

(นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน) 
ผู้อำนวยการกองคลัง



หมายเหต ุ6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงิน

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหต ุ7 ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ

รวม
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ

ลูกหนี้ค่าภาษี

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)

รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้การค้าและบริการ - ลูกหนี้อื่น แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงปบระมาณ เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน

2564 93,869.19

(หน่วย:บาท)

31,655,247.17

31,655,247.17

(หน่วย:บาท)

160,299.64

160,299.64

90,390.00

3,479.19

1,479.67

92,389.52

252,689.16

หมายเหต ุ8 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจำ
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงคลัง

รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ

หมายเหต ุ10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

^ำ..ำ-
(นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิบ) 

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 11 เงินลงทุนระยะยาว

เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

รวมเงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย:บาท) 

54,957,006.19 

54,957,006.19

(หน่วย:บาท)

319,453.90

319,453.90

(หน่วย:บาท)

11,450.13

11,450.13

(หน่วย:บาท)

8,851,944.94

1,000.00

8,852,944.94



หมายเหต ุ12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

พ ัค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

ครุภัณฑ์
หัท ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ์(สุทธิ)

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

หมายเหตุ 13 สินทรัพยโครงสร้างพื้นฐาน

ถนน

หัท ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน

ถนน (สุทธิ)

รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หมายเหตุ 15 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน

รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

เงินรับฝากอื่น

เงินประกันสัญญา
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

หมายเหตุ 17 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาๆ

เงินประกันสัญญา

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

(หน่วย:บาท)

2,917,600.00

29,078,973.00 

(15,196,750.55) 

13,882,222.45

6,739,600.00 

(2,618,963.90) 

4,120,636.10 

20,920,458.55

(หน่วย:บาท) 

4,354,000.00

สำพแาถูกต้อง

(นางลังษีคณา เพิงสูงเนิน) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

4,354,000.00

4,354,000.00

(หน่วย:บาท)

8,843.91

24,457.72

33,301.63

(หน่วย:บาท)

114,450.00

114,450.00

(หน่วย:บาท)

716,750.72

172,834.00

889,584.72

(หน่วย:บาท)

65,886.00

65,886.00



หมายเหต ุ18 รายได้จัดเก็บเอง (หน่วย:บาท)

รายได้ภาษ ี 934,560.87

รายได้ค่าธรรมเนียม 330,853 00

รายได้ค่าปรับ 919,349.00

รายได้ใบอนุญาต 33 525 00

รายได้จากค่าเช่า 978 025 00

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล 722,981 47

รายได้จาการขายสินค้าและบริการ 1,114.00

รายไต้อื่น 198,307.02

รวมรายไดจัดเกบเอง 4,118,715.36

หมายเหตุ 19 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (หน่วย:บาท)

รายได้ภาษีรถยนต 555,029 70

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนๆ 14,746,336.23

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 2,324,482.78

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 110,527 82

รายได้ภาษีสรรพสามิต 3,497,633 32

รายได้ค่าภาคหลวงแร, 35,361 77

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 94,955 07

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 1,893,244.00

ภาซีจัดสรรอืนๆ 5,19920

รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 23,262,769.89

หมายเหตุ 20 รายไต้ที่รัฐบาลอุดหนุนให ้ สำเขาถูกต้อง / (หน่วย:บาท)
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน พ^-^^ 25,177,754.05

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค ์ (นางลูงษคณา เทงสูงเนน) 631,335.00
’ ผู้อำนวยการกองคลัง

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ” 26,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 25,835,289.05

หมายเหต ุ21 รายไต้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หน่วย:บาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้อื่น 8,080.75

รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8,080.75

รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 8 080 75



หมายเหตุ 22 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (หน่วย:บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 9,920,042.29

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,125,238.76

ค่าล่วงเวลา 19,920.00

เงินประจำตำแหน่ง 440,693.55
ค่าจ้าง 474,460.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3,895,700.00

เงินค่าครองขีพ 285,700.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร 97,550.00

เงินวิทยฐานะ 80,500.00

เงินสมทบ กบข. 20,637.00

เงินสมทบ กบท. 547,233.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 128,346.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,469.00

ค่าเช่าบ้าน 809,087.00
เงินเพิ่ม 96,000.00

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 18,951,576.60

หมายเหตุ 23 ค่าบำเหน็จบำนาญ (หน่วย:บาท)

บำนาญ 343,392.00
บำเหน็จบำนาญอื่น 13,728.00

รวมคำบำเหน็จบำนาญ

สำเ^าถูกต้อง

357,120.00

หมายเหตุ 24 ค่าตอบแทน (หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน) 489,011.00
ค่าตอบแทนอื่น ผู้อำนวยการกองคลัง 43,620.00

รวมค่าตอบแทน 532,631.00



รวมคำเลื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

หมายเหต ุ25 ค่าใช้สอย (หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายด้านการฟิกอบรม 390,118.80
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 50,548.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 1,398,963.62
1๘ o OJ Ji

ค่าแกสและนามันเชอเพลิง 402,585.00
ค่าจางเหมาบริการ 3,799,823.75
ค่าธรรมเนียม 405,766.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 50,670.00
ค่าเช่า 112,029.00
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 246,145.00
ค่าประชาสัมพันธ์ 131,215.00
ค่าใช้สอยอื่น 131,029.42
รวมค่าใช้สอย 7,118,893.59

หมายเหตุ 26 ค่าวัสดุ (หน่วย:บาท)

ค่าวัสดุใช้ไป 1,500,907.20
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพ่ือการแพทย์ใช้ไป 108,000.00
รวมค่าวัสดุ 1,608,907.20

หมายเหตุ 27 ค่าสาธารณูปโภค (หน่วย:บาท)

ค่าไฟฟ้า 610,848.16
ค่านํ้าประปาและบาดาล 162,103.12

ค่าโทรศัพท์ 29,784.75
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 123,176.62
ค่าบริการไปรษณีย์ 28,069.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 953,981.65

สำเนาถูกต้อง /
หมายเหตุ 28 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หน่วย:บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (นางลังษ์คณา เท้งสูงเนิน) 2,220,332.43

ครุภัณฑ์ ผู้อำนวยการกธงคลัง 850,721.85

3,071,054.28



หมายเหต ุ29 คำใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือโภชนาการ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม

รวมคำใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการดำเนินงาน

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

หมายเหต ุ30 ค่าใช้จ่ายอื่น

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่ายอื่น

สำเนาถูกต้อง

(นางลังษ์คณา เท้งสูง!,นิน) 
ผูอำนวยการกองคลัง

(หน่วย:บาท)

6,603,446.00

101,285.00

6,119,400.00

295,973.72

90,741.00

252,405.00

13,463,250.72

13,463,250.72

(หน่วย:บาท)

1,479.67

102,575.00

104,054.67


