
ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว

เรื่อง รายงานการรับ – จายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

………………………………………

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น

พ.ศ ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จนถึงปจจุบัน หมวด ๑๐ ขอ ๑๐๑ เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ประกาศรายงานการรับ – จายเงินประจําปงบประมาณที่สิ้นสุด ทั้งงบประมาณรายจาย

และเงินนอกงบประมาณไว โดยเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหประชาชนทราบ

ในเวลาอันสมควร นั้น

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทํารายงานการรับ – จาย

ดังกลาว เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินพรอมรายละเอียดประกอบ

งบที่แนบประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธงชัย ไมตรีแพน)

นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(หนวย:บาท)

สินทรัพย หมายเหตุ ป 2565 ป 2564

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4        18,842,846.07        16,503,103.44 

ลูกหนี้การคา 5                2,500.00                2,600.00 

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 6              12,935.05                3,782.55 

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 7              29,553.24                4,135.86 

วสัดุคงเหลือ 8              31,628.00              52,169.00 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 9                4,658.40                        -   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน       18,924,120.76       16,565,790.85 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 10          2,720,528.13          2,629,247.34 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 11        21,555,716.09        21,026,180.19 

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน - สุทธิ 12        20,487,350.43        15,922,774.78 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 13              34,608.35              69,216.73 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน       44,798,203.00       39,647,419.04 

รวมสินทรัพย       63,722,323.76       56,213,209.89 

     .............................................                  .................................................                       ...............................................

      (นางชิตใจ   เสียมหงษ)                        (พันจาตรีสมาน   ยิ่งยงค)                                 (นายธงชัย   ไมตรีแพน)

       ผูอํานวยการกองคลัง                          ปลัดเทศบาลตําบลปาติ้ว                                นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

                                            

               



เทศบาลตาํบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(หนวย:บาท)

หนี้สินและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน หมายเหตุ ป 2565 ป 2564

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหนี้อ่ืนระยะสั้น 14          130,691.01            22,366.75 

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน 15            13,600.00                      -   

สวนของเงินกูยมืระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 16        1,286,741.78        1,252,122.01 

เงินรับฝากระยะส้ัน 17          304,752.00          340,055.00 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน       1,735,784.79       1,614,543.76 

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ 16        2,651,202.83        3,947,334.15 

เงินรับฝากระยะยาว 18          208,165.00          141,692.00 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน       2,859,367.83       4,089,026.15 

รวมหน้ีสิน       4,595,152.62       5,703,569.91 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 20    59,127,168.14    50,509,639.98 

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน   59,127,168.14   50,509,639.98 

รวมหน้ีสินและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน   63,722,320.76   56,213,209.89 

     .............................................         .................................................           ...............................................

      (นางชิตใจ   เสียมหงษ)                (พันจาตรีสมาน   ยิ่งยงค)                    (นายธงชัย   ไมตรีแพน)

       ผูอํานวยการกองคลัง                  ปลัดเทศบาลตําบลปาติ้ว                   นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

                                            



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบแสดงผลการดําเนนิงานทางการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

(หนวย:บาท)

หมายเหตุ ป 2565 ป 2564

รายได

รายไดภาษีจัดสรร 21      19,754,139.73      18,071,548.13 

รายไดจากการขายสนิคาและบริการ 22        1,010,410.00          859,697.00 

รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครฐั 23      21,910,134.00      19,915,494.87 

รายไดจากการจัดเก็บภาษ ีคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 24        1,066,558.57          797,827.45 

รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด 25             7,660.30            12,380.75 

รายไดอ่ืน 26          208,787.48          126,269.92 

รวมรายได     43,957,690.08     39,783,218.12 

คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร 27      15,982,183.00      14,107,613.10 

คาบําเหน็จบํานาญ 28          631,230.00          629,820.00 

คาตอบแทน 29          240,586.00          456,758.50 

คาใชสอย 30        6,015,084.73        4,138,268.18 

คาวัสดุ 31        2,127,435.45        2,356,471.06 

คาสาธารณูปโภค 32        1,004,466.45        1,075,342.35 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 33        2,417,926.67        2,007,496.51 

คาใชจายจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 34        1,056,448.01          977,224.09 

คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 35        5,641,929.66        5,217,166.54 

คาใชจายอื่น 36          125,543.67          367,233.52 

รวมคาใชจาย     35,242,833.64     31,333,393.85 

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน      8,714,856.44       8,449,824.27 

ตนทุนทางการเงิน 37         103,989.12         129,986.40 

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ      8,610,867.32       8,319,837.87 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

     .............................................         .................................................           ...............................................

      (นางชิตใจ   เสียมหงษ)                (พันจาตรีสมาน   ยิ่งยงค)                    (นายธงชัย   ไมตรีแพน)

       ผูอํานวยการกองคลัง                  ปลัดเทศบาลตาํบลปาติ้ว                   นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

(หนวย:บาท)

รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม รวมสินทรัพยสุทธิ/

สวนทุน

เงินสะสม เงินทุนสํารองเงิน

สะสม

รายไดสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 - ตามท่ีรายงานไวเดิม   14,944,892.61    4,429,859.88  -    19,374,752.49 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี   18,049,285.52       335,769.00     4,406,972.57     22,792,027.09 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 - หลังการปรับปรุง   32,994,178.13    4,765,628.88    4,406,972.57    42,166,779.58 

การเปล่ียนในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2564

การเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหทุนเพิ่ม/ลด         22,336.41             686.12                   -            23,022.53 

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด     7,022,079.79     1,239,190.55         58,567.53       8,319,837.87 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564   40,038,594.33    6,005,505.55    4,465,540.10    50,509,639.98 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 - ตามท่ีรายงานไวเดิม   40,038,594.33    6,005,505.55    4,465,540.10    50,509,639.98 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 - หลังการปรับปรุง   40,038,594.33    6,005,505.55    4,465,540.10    50,509,639.98 

การเปล่ียนในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2565

การเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหทุนเพิ่ม/ลด           4,000.00           2,660.84             6,660.84 

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด     6,203,692.41     1,094,769.25     1,312,405.66       8,610,867.32 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565   46,246,286.74    7,100,274.80    5,780,606.60    59,127,168.14 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินน้ี

     .............................................                  .................................................                                      ...............................................
               

      (นางชิตใจ   เสียมหงษ)                        (พันจาตรีสมาน  ย่ิงยงค)                                                  นายธงชัย   ไมตรีแพน)

       ผูอํานวยการกองคลัง                         ปลัดเทศบาลตําบลปาต้ิว                                                 นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว
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เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 1 ขอมูลท่ัวไป

เทศบาลตําบลปาติ้ว มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง

มีหนาที่ความรับผิดชอบหลัก คือการบริการสาธารณะในดานการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การจัด

ใหมแีละบํารุงทางบกและทางน้ํา การรกัษาความสะอาดของถนน หรอืทางเดินและที่สาธารณะ การกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลการปองกันและระงับโรคติดตอ การใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง จัดใหราษฎรไดรับการศึกษา

อบรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ บํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น รวมทั้งหนาที่อ่ืนตามกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล

เทศบาลตําบลปาติ้ว ตั้งอยูที่ เลขที่ 419 หมู 4 ตําบลโพธิ์ ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

รหัสไปรษณีย 35150 เบอรโทรติดตอ 045-795360 เบอรโทรสาร 045-795360-2 มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลโคกนาโก อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

ทิศใต ติดกับ ตําบลศรีฐาน อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เทศบาลตาํบลปาติ้ว มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 5.72 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่การปกครองในเขตพ้ืนที่

ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร จํานวน 3 หมูบาน คือ หมู 4 (บานปาติ้ว) หมู 5 (บานโพธา) และหมู

12 (บานรมโพธิ์) แบงออกเปน 6 ชุมชนยอย ดังนี้

ชุมชน 1 ชุมชนบูรพาสัมพันธ

ชุมชน 2 ชุมชนปาติ้วพัฒนา

ชุมชน 3 ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา

ชุมชน 4 ชุมชนบานเหนือสามัคคี

ชุมชน 5 ชุมชนบานเหลาสามัคคี

ชุมชน 6 ชุมชนโพธาสุริยาลัย

(ชุมชน 1, 2 หมู 4 บานปาติ้ว ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร)

(ชุมชน 3, 4 หมู 12 บานรมโพธิ์ ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร)

(ชุมชน 5, 6 หมู 5 บานโพธา ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร)



2

กรอบกฎหมายหลักที่ เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน

38,165,540.00 บาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 38,542,170.00 บาท) โดยแยกเปน งบบุคลากร

จํานวน 14,824,612.00 บาท งบดําเนินงาน จํานวน 11,458,999.00 บาท งบลงทุนจํานวน 3,954,300.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 991,230.00 บาท และงบกลาง จํานวน 6,936,399.00 บาท

เทศบาลตาํบลปาติ้ว มหีนวยงานภายใตสังกัดจํานวน 2 แหง ประกอบดวย โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลปาติ้ว และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงิน

นอกงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรของแตละแหง หนวยงานภายใตสังกัดดงักลาวไมเปนหนวยงานที่เสนอรายงาน

และไมมีการจัดทํางบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหนวยงานภายใตสังกัดทุกแหงจึงไดนํามาแสดงรวมไวใน

รายงานการเงนิฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

รายงานการเงินนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่

กระทรวงการคลังกําหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

เรื่อง แนวทางการจัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายงานการเงนินี้จดัทําขึน้โดยใชเกณฑราคาทนุเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอื่นในนโยบายการ

บัญชี

รายงานการเงินนี้ไดรวมขอมูลบัญชีของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายใตสังกัด ตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนงัสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท

0808.4/ว 3956 ลงวนัที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว

1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1294

ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต ธนาณัติ เงินฝากประเภท

กระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย/เผื่อเรียก เงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน และเงินฝากกระทรวงการคลัง

โดยหนวยงานจะรับรูในราคาตามมูลคาที่ตราไวหรือมูลคาที่จะไดรับ

3.2 ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้คาสินคาและบริการ หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานมีสิทธิไดรับชําระจากบุคคลภายนอก

หรือหนวยงานอ่ืน ซึ่งเกิดจากการขายสินคาและบริการอันเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานปกติของหนวยงาน

หนวยงานจะรบัรูลูกหนี้จากการขายสินคาและบรกิารตามมูลคาสทุธทิี่จะไดรับ เชน คาธรรมเนียมเกบ็และขนมลูฝอย

คาน้ําประปา คาเชา คารักษาพยาบาล เปนตน โดยมีการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูสาํหรบัลกูหนี้สวนที่คาดวา

จะไมสามารถเรียกเก็บได

ลูกหนี้ทรพัยรับจํานาํ หมายถงึ ทรพัยหรอืสิ่งของที่สถานธนานบุาลรบัจํานําไว หนวยงานจะรบัรูดวย

มลูคาต่ํากวามลูคายุติธรรมตามเกณฑที่สํานกังานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนด โดยไมตั้งบญัชคีาเผือ่หนี้สงสัยจะสญู

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนวยงานตั้งประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซกัซอมแนวทางปฏบิัตใินการบันทกึบัญชี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคํานวณเปนรอยละของยอดลูกหนี้ ดังนี้

จํานวนคางชําระ (ป) รอยละที่ใชคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ปที่ 2 20

ปที่ 3 - 5 50

ปที่ 5 ขึ้นไป 100

ซึ่งการตัง้คาเผือ่หนี้สงสยัจะสญูจะตั้งคูกับหนี้สงสยัจะสญูเปนคาใชจาย ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบัญชี

3.3 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน

ลูกหนี้คาภาษี หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานมีสิทธิไดรับชําระจากผูที่มีหนาท่ีตองเสียภาษีประจําป

หนวยงานจะรับรูลูกหนี้คาภาษีตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยมีการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ

ลูกหนี้สวนที่คาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บได

รายไดเงินอุดหนุนคางรบั หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานจะไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐหรอื

หนวยงานอืน่ ที่นอกเหนอืจากคาสนิคาและบรกิารแตยงัไมไดรับเงนิ หนวยงานจะรับรูตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับ

3.4 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยมื หมายถึง ลูกหนี้ภายในหนวยงานกรณใีหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูที่ไดรับ

อนุมัติใหยืมเงินไปใชจายในการปฏบิัติงานโดยไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้เงินยืมจากเงินงบประมาณ หนวยงานจะรับรู

ลกูหนี้ตามราคาทุน โดยไมตั้งบญัชคีาเผือ่หนี้สงสยัจะสญู

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูที่

ไดรับอนุมัติใหยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัตงิานจากแหลงเงินสะสม อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรอืไมก็ได หนวยงานจะ

รับรูลูกหนีต้ามราคาทุน โดยไมตั้งบญัชคีาเผือ่หนี้สงสัยจะสญู
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เงินรอรับคืน หมายถึง เงินที่เบิกไปเกินจํานวนที่ตองจายจริง ซึ่งจะตองนําสงคืนหนวยงานภายหลัง

เงินจายลวงหนา หมายถึง เงนิที่หนวยงานจายลวงหนาใหแกคูสัญญา (ผูขายหรือผูรับจาง) ตามเงื่อนไข

ในสัญญา กอนที่คูสัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา

ลูกหนี้เงินมัดจําและเงินประกัน หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานจายไป เพ่ือเปนประกันในการ

ดําเนินการตามสัญญาใหไดมาซึ่งสิทธิและบรกิาร และจะไดรับคืนเมื่อการดาํเนินการตามเงื่อนไขสิ้นสดุลง หนวยงานจะ

รับรูตามราคาทุน

รายไดคางรับ หมายถึง รายไดของหนวยงาน ซึ่งเกิดรายไดข้ึนแลวแตยังไมไดรับชําระเงิน โดยจะ

รับรูตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับ เชน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยรับจํานํา เปนตน

ลูกหนี้ความรับผิดทางแพง หมายถึง บุคคลภายนอกที่เปนหนี้หนวยงาน เนื่องจากทําความเสียหาย

ใหกับทรัพยสินของทางราชการ แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับโดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด หมายถึง ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของหนวยงานคางชําระ

คาสินไหมทดแทนแกหนวยงาน ซึ่งเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับโดยไมตั้ง

บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.5 เงินใหกูยืมระยะสั้น

เงนิใหกูยมืเงนิทนุโครงการเศรษฐกิจชมุชน หมายถงึ จํานวนเงนิที่หนวยงานใหบุคคลภายนอกกูยมืจาก

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไมก็ได เงินใหกูแบงเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินให

กูยืมระยะยาว ที่มีกําหนดชําระคืนเกิน 1 ป หนวยงานจะรับรูเงินใหกูยืมเมื่อไดจายเงินใหกูยืมแกบุคคลภายนอก

ตามราคาทุน โดยไมตั้งบัญชคีาเผือ่หนีส้งสัยจะสญู

3.6 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น ไดแก เงินฝากประจํา โดยมีเงื่อนไขการฝากประจําที่มากกวา 3 เดือน แตไม

เกิน 1 ป นับตั้งแตวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หนวยงานจะรับรูในราคาตามมูลคาที่ตราไว

3.7 สินคาคงเหลือ

สินคาคงเหลอื หมายถึง สินทรัพยที่มีในลักษณะที่ถือไวเพื่อขาย หรือแจกจายตามลักษณะการดําเนินงาน

ปกติของหนวยงาน หนวยงานวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน

วตัถุดิบ หมายถึง สนิทรพัยที่มีไวเพื่อใชในกระบวนการผลติสินคา หนวยงานวดัมลูคาดวยราคาทุนตามวธิี

เขากอนออกกอน

ทรัพยหลุดจํานํา หมายถึง ทรัพยรับจํานําซึ่งอยูในครอบครองของสถานธนานุบาล ที่ยึดมาเพื่อเปน

การหักลางลูกหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว โดยสถานธนานุบาลมีวัตถุประสงคที่จะจําหนายในอนาคตอันใกล

หนวยงานรับรูดวยมูลคาต่ํากวามูลคายุติธรรมตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานบุาลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกําหนด

ยาและวัสดุที่มีไวใชเพื่อการแพทย หมายถึง ยา และวัสดุการแพทยตาง ๆ ที่ใชในทางการแพทย

เพื่อการรกัษาพยาบาล หนวยงานวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน

3.8 วัสดุคงเหลือ

วสัดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมไีวเพื่อใชในการดาํเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมมีลูคา

ไมสูง และไมมีลักษณะคงทนถาวร หนวยงานวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน
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3.9 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

คาใชจายจายลวงหนา หมายถึง คาใชจายที่หนวยงานจายเงินแลวแตมีบางสวนที่เปนคาใชจายของ

รอบระยะเวลาบัญชีถัดไปรวมอยูดวย เชน คาเชาจายลวงหนา คาเบี้ยประกันจายลวงหนา คาโฆษณาจายลวงหนา

เปนตน หนวยงานจะรับรูตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับ

สินทรพัยหมนุเวียนอื่น หมายถึง สนิทรพัยอื่น ๆ ที่นอกเหนอืจากที่กลาวขางตน ซึ่งจะเกิดประโยชน

แกหนวยงานในระยะเวลาไมเกิน 1 ป หนวยงานจะรับรูสินทรัพยอื่นตามมูลคาที่จะไดรับ

3.10 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาวประกอบดวย เงนิฝากเงนิทนุสงเสริมกิจการของหนวยงาน และเงินฝากประจําโดยมี

เงื่อนไขการฝากประจําที่มากกวา 1 ป นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หนวยงานจะรับรูดวย

มูลคาที่ตราไว และมูลคาที่จะไดรับ

3.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ที่ดิน หมายถึง ที่ดินทีห่นวยงานมีกรรมสิทธิ์แสดงมูลคาตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน

อาคาร หมายถึง อาคาร สิ่งปลูกสราง และสวนปรับปรุงอาคารที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์และไมมี

กรรมสิทธิ์แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน ที่มีราคาซื้อหรือไดมามูลคาตั้งแต

10,000 บาทขึ้นไป และยังไมหมดอายกุารใชงานอยางมปีระสิทธภิาพแสดงมลูคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน

หักคาเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ หมายถึง ครุภัณฑประเภทตางๆ รับรู เปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่ซื้อหรือไดมา

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนมา ท่ีมีมูลคาตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชี

ที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุนรวมตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพและ

สถานที่ที่พรอมใชงานไดตามประสงคของฝายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพยท่ีกอสรางข้ึนเองประกอบดวยตนทุน

คาวัสดุ คาแรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคา

ตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจะไดรับประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุน

ของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และตัดมูลคาของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี

สวนตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลา

บัญชีที่เกิดขึ้น

คาเสื่อมราคาสะสมบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดย

วิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0410.3/ว567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

เรื่อง คูมือการจัดทํารายงานสํารวจสินทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดทําบัญชี และรายงาน

การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้
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อาคารถาวร 30 ป

อาคารชั่วคราว / โรงเรือน 10 ป

สิ่งกอสรางใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปนสวนประกอบหลัก 15 ป

สิ่งปลูกสรางใชไมหรือวัสดุอื่นๆ เปนสวนประกอบหลัก 10 ป

ครุภัณฑสํานักงาน 5 ป

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 15 ป

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5 ป

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 7 ป

ครุภัณฑการเกษตร – เครื่องมือและอุปกรณ 3 ป

ครุภัณฑการเกษตร - เครื่องจักรกล 5 ป

ครุภัณฑกอสราง - เครื่องมือและอุปกรณ 3 ป

ครุภัณฑกอสราง - เครื่องจักรกล 5 ป

ครุภัณฑสํารวจ 6 ป

ครุภัณฑการแพทยและวิทยาศาสตร 5 ป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 ป

ครุภัณฑการศึกษา 2 ป

ครุภัณฑงานบานงานครัว 3 ป

ครุภัณฑกีฬา / กายภาพ 3 ป

ครุภัณฑดนตรีนาฎศิลป 3 ป

ครุภัณฑอาวุธ 8 ป

ครุภัณฑสนาม 3 ป

ครุภัณฑอื่น 5 ป

- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางกอสราง

3.12 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน คอืสินทรัพยที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางสวน ดังตอไปนี้

- เปนสวนหนึ่งของระบบหรือเครือขาย

- มีลักษณะเฉพาะและไมสามารถนําไปใชประโยชนทางอื่นได

- เคลื่อนที่ไมได และ มีขอจํากัดในการจําหนาย

หนวยงานแสดงรายการสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อม

ราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนโดยประมาณ (ดูตารางการกําหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพย ตามหนังสือ
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กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คูมือการจัดทํารายงานสํารวจสินทรัพยของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

การบญัชีภาครฐั และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2565 เรื่อง แนวทางการ

จัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสําหรับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) ดังนี้

ถนนคอนกรีต 20 ป

ถนนลาดยาง 10 ป

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ป

เขื่อนดิน 50 ป

เขื่อนปูน 50 ป

อางเก็บน้ํา 15 ป

- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานระหวางกอสราง

3.14 เจาหนี้ระยะส้ัน

เจาหนี้ระยะสั้น ประกอบดวย เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่นที่หนวยงานเปนหนี้แกบุคคลภายนอก

หรือหนวยงานอ่ืนที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจาง หรือหนี้ที่เกิดจากการดําเนินงานในงวดบัญชีปจจุบัน แตหนวยงาน

ยังไมไดชําระคาสินคาและบริการ โดยจะรับรูเจาหนี้เมื่อไดรับสินคาและบริการที่หนวยงานไดมีการตรวจรับ

เรียบรอยแลว คาใชจายคางจายที่เกิดขึ้นแลวในรอบระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน แตหนวยงานยังไมไดตรวจรับ เชน

คาสาธารณูปโภคคางจาย ดอกเบี้ยคางจาย คาจางและคาตอบแทนคางจาย เปนตน รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จายที่

ยังไมไดจายใหกับสรรพากร

3.15 เจาหนี้เงินโอนและรายการอดุหนุนระยะส้ัน

เงินรับฝากรอคืนแผนดนิ หมายถึง เงนิอุดหนุนที่หนวยงานไดรับจากหนวยงานภาครัฐและกําหนด

รายการใหใชจาย ซึ่งเหลือจายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน และสามารถนําเงินเหลือจายมาใชตอในรอบระยะเวลา

บัญชีถดัไปไดตามที่หนวยงานภาครัฐกําหนด หรอืตองสงคนืใหกับหนวยงานภาครัฐกรณทีี่หมดความจาํเปนในการ

ใชจาย

รายไดเงนิอดุหนุนคางรบัลวงหนา หมายถึง จํานวนเงนิทีห่นวยงานไดรับสนบัสนนุจากหนวยงานภาครฐั

หรอืหนวยงานอื่นกอนเกิดคาใชจาย หนวยงานจะทยอยรบัรูเปนรายไดเมื่อเกิดคาใชจาย

3.16 เงินกู

หนวยงานแสดงเจาหนี้เงนิกูที่ถึงกําหนดชาํระคืนภายในหนึง่รอบระยะเวลาบัญชเีปนสวนของเงนิกูยมื

ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป และรายการเงินกูท่ีถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

เปนเงนิกูยืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน
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3.17 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก หมายถึง เงินที่ไดรับโดยมีวัตถุประสงคใหใชจายในกิจการอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ

หรือรับไวเพ่ือจายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินใหกับผูมีสิทธิ หนวยงานจะรับรูตามมูลคาที่ไดรับ

เงินประกัน หมายถึง เงินที่ไดรับไวสําหรับประกันสินคา หรือผลงานซึ่งมีกําหนดระยะเวลาในการ

ประกัน เมื่อพนระยะเวลาประกันแลวหนวยงานจะจายคืนใหกับผูประกัน หนวยงานจะรับรูตามมูลคาที่ไดรับ

3.18 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มคีวามไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรอืจํานวนที่ตองจาย

ชําระ แตเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจะตองจายชําระภาระผูกพันนั้น

ในอนาคต และสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ เชน หนี้สินคาชดเชยความเสียหาย

หนวยงานจะรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนที่ประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่จะตองจาย ณ วันที่ในงบ

แสดงฐานะการเงินเพ่ือชําระภาระผูกพันนั้น

3.19 เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน เปนหนี้สินจากสัญญาเชาที่ทําใหเกิดความเสี่ยงและผลตอบแทน

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยใหแกผูเชา ไมวาในที่สุดการโอนสิทธิ์จะเกิดขึ้น

หรอืไม ซึ่งถอืเปนสญัญาเชาการเงนิ หนวยงานรับรูเปนสนิทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงนิและหนี้สินภายใตสัญญา

เชาการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิดวยจํานวนเงินมูลคายตุธิรรมของสนิทรพัยที่เชาหรอืมูลคาปจจุบนัของจาํนวน

เงนิขั้นต่ําที่ตองจายแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตองนาํมาแยกเปนคาใชจายทางการเงนิ

และสวนที่จะนําไปลดหนี้สินที่ยังไมไดชําระ คาใชจายทางการเงินตองปนสวนใหกับงวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญา

เชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบ้ียแตละงวดเปนอัตราคงท่ีสําหรบัยอดคงเหลอืของหนี้สินที่เหลืออยูแตละงวด หนวยงาน

คิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยเสื่อมสภาพที่เชาโดยสอดคลองกับวิธีการคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพย

เสื่อมสภาพซึ่งหนวยงานเปนเจาของโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ ทั้งนี้ หากไมมีความแนนอน

อยางสมเหตสุมผลที่หนวยงานจะเปนเจาของสนิทรพัยเมื่ออายสุัญญาเชาสิ้นสดุลง หนวยงานตองตดัคาเสื่อมราคา

ของสินทรัพยใหหมดภายในอายุสัญญาหรืออายุการใหประโยชนแลวแตอายุใดจะสั้นกวา

3.20 สัญญาเชาดําเนินงาน

หนวยงานรับรูจํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุ

สัญญาเชา นอกจากวาจะเกณฑอื่นที่เปนระบบซึ่งสะทอนถึงระยะเวลาที่ผูเชาไดรับประโยชนไดดีกวา

3.21 รายไดจากเงินงบประมาณ (เฉพาะหนวยรับงบตรง)

รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑ ดังนี้

(1) กรณีที่เบิกจายเงินเขาบัญชีของหนวยงานเพื่อนําไปจายตอใหแกผูมีสิทธิรับเงินตรงของ

หนวยงาน รับรูรายไดจากเงินงบประมาณเมื่อไดสงคําขอเบิกเงินจากคลัง

(2) กรณีที่เบิกหักผลักสงหรือเบิกจายตรงจากรัฐบาลใหแกผูมีสิทธิรับเงินของหนวยงานโดย

หนวยงานไมไดรับตัวเงิน รับรูรายไดจากเงนิงบประมาณเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากคลัง
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3.22 รายไดภาษจีัดสรร

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให หมายถึง ภาษีท่ีรัฐจัดสรรให เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีคาธรรมเนียมรถยนต คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน

คาภาคหลวงแร คาปโตรเลียม เปนตน ภาษีที่รัฐแบงให คือ ภาษีมูลคาเพิ่มที่รัฐจัดสรรเพ่ิมเติมใหแกหนวยงาน

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะแสดงมูลคา

ตามที่ไดรับ

3.23 รายไดจากการขายสินคาและบริการ

รายไดจากการขายสินคาและบริการ หนวยงานจะรับรูรายไดเมื่อไดรับเงิน และเมื่อสามารถวัด

มูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ

3.24 รายไดจากการอุดหนนุจากหนวยงานภาครัฐ

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให หมายถึง เงินอุดหนนุทุกประเภท ที่รัฐจัดสรรหรอืหนวยงานอื่นอุดหนุนให

เชน รายไดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน รายไดเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกําหนด

วตัถปุระสงค รายไดเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ รายไดเงนิอุดหนุนเพื่อเปนเงินรางวลัสาํหรบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ที่มกีารบริหารจดัการที่ดี และรายไดเงินอุดหนนุจากหนวยงานอื่น หนวยงานจะรับรูรายไดพรอมกับรบัรูคาใชจาย

เมื่อไดรับสินคาและบริการที่หนวยงานไดมีการตรวจรับเรียบรอยแลว

3.25 รายไดจากการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

รายไดจากการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาตรับรูตามเกณฑ ดังนี้

(1) รายไดคาภาษี ในชวงจัดเก็บภาษีหนวยงานจะรับรูรายไดเมื่อไดรับเงิน และเมื่อเกินกําหนด

ชําระจะรับรูลูกหนี้คาภาษีคูกับรายไดคาภาษีที่ยังไมไดรับ

(2) รายไดคาธรรมเนียม รายไดคาปรับ รายไดคาใบอนุญาต และรายไดอ่ืน หนวยงานจะรับรู

เมื่อไดรบัเงิน

3.26 รายไดจากการอุดหนนุและบรจิาค

รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค เปนสวนหนึ่งของรายการโอนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ฉบับที่ 23 เรื่อง รายไดจากการไมแลกเปลี่ยน คือ การโอนทรัพยากรจากหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง

โดยไมไดใหสิ่งตอบแทนที่มีมูลคาใกลเคียงกันเปนการแลกเปลี่ยน และไมใชรายไดทางภาษี

รายไดจากการอุดหนนุและบริจาคที่มีเงื่อนไขของสินทรัพยที่โอนรับรูเปนรายไดรอการรบัรู เมื่อไดรับเงนิ

และทยอยรับรูเปนรายไดเมื่อไดทําตามเงื่อนไขที่กําหนด สําหรับรายไดจากการอุดหนุนและบริจาคที่ไมมีเงื่อนไข

ของสินทรัพยที่โอน ไมวาจะมีขอจํากัดของสินทรัพยที่โอนหรือไม รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับสินทรัพยรับโอน

ที่เปนไปตามเกณฑการรับรูสินทรัพย

- ขอจํากัดของสินทรัพยที่โอน ไมรวมถึงขอกําหนดใหตองคืนสินทรัพยที่รับโอนหรือประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการบริการอื่นที่ตองคืนใหแกผูโอน ถาไมใชสินทรัพยตามที่ระบุไว ดังนั้น

เมื่อเริ่มมสีิทธคิวบคมุสินทรัพยภายใตขอจํากัด ผูรับโอนไมไดมีภาระผกูพันในปจจุบันที่จะตองโอนประโยชนเชงิเศรษฐกิจ

หรือศกัยภาพในการบริการใหแกบุคคลที่สาม เมื่อผูรบัโอนทําผิดขอจํากัด ผูโอนหรือฝายอืน่อาจมทีางเลอืกในการใช

บทลงโทษตอผูรับโอน ดังนั้น เมื่อหนวยงานไดรับสินทรัพยตามขอจํากัดจึงรับรูรายไดทันที
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- เง่ือนไขของสินทรัพยท่ีโอน กําหนดใหหนวยงานจะตองใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ

ศักยภาพในการบริการของสินทรัพยตามที่ระบุไว หรือตองคืนประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ

ในการบริการใหแกผูโอนกรณทีี่ผิดเงื่อนไขนั้น ดงันั้น หนวยงานผูรับโอนสนิทรพัยจึงมภีาระผกูพนัในปจจุบันที่ตอง

สงมอบประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการแกบุคคลที่สามเมื่อเริ่มมีสิทธิควบคุม

สินทรัพยที่อยูภายใตเงื่อนไข ทั้งนี้เปนเพราะผูรับโอนไมสามารถหลีกเลี่ยงกระแสไหลออกของทรัพยากร เนื่องจาก

มีขอกําหนดใหใชประโยชนจากสินทรัพยในการสงมอบสนิคาหรือบรกิารใหแกบคุคลที่สาม หรือไมเชนนั้นตองสงคนื

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการใหแกผูโอน ดังนั้น เมื่อผูรับโอนเริ่มรับรูสินทรัพย

ตามเงื่อนไข จึงเกิดหนี้สินขึ้นดวย

3.27 รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด

รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด หมายถึง รายไดของกิจการเฉพาะการ

และหนวยงานภายใตสังกัดที่อยูในการบรหิารของหนวยงาน เชน สถานธนานุบาล โรงผลิตน้ําประปา และประปา

หมูบาน กิจการสถานีขนสง กิจการทาเรือ โรงพยาบาล หนวยบริการสาธารณสุข โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และกิจการอื่น เปนตน



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หนวย:บาท)

2565 2564

เงินฝากสถาบันการเงิน        18,830,846.07        16,503,103.44 1101030101.001

1101030102.002

เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงนิ

เงินฝากธนาคารออมทรัพย1101030102.001

1101030102.003

เงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน

เงินฝากธนาคารออมทรัพย
เงินฝากกระทรวงการคลัง              12,000.00  - 1101020501.001 เงินฝากกระทรวงการคลัง

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด                 18,842,846.07       16,503,103.44 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 5 ลูกหน้ีการคา รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

ลูกหนี้คาสินคาและบริการ          2,500.00           2,600.00 1102050102.001 ลูกหนี้คาสิ้นคาและบริการ-บุคคลภายนอก

รวมลูกหน้ีการคา(สุทธิ)        2,500.00         2,600.00 

ลูกหน้ีการคา ณ วันส้ินป แยกตามอายุ ดังนี้

(หนวย/บาท)

          ลูกหนี้การคา ยังไมถึงกําหนด เกินกําหนดชําระ เกินกําหนดชําระ รวม

ชําระ ไมเกิน 30 วัน เกินกวา 30 วัน

2565 -        2,500.00  -                                 2,500.00 

2564 -        2,600.00  -                                 2,600.00 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 6 ลูกหน้ีเงินโอนและรายการอดุหนุนระยะส้ัน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

ลูกหนี้ภาษี        12,935.05           3,782.55 1102050194.003 ลูกหนี-้ภาษีปาย

1102050194.004 ลูกหนี-้ภาษีที่ดินและสื่งปลูกสราง

รวมลูกหน้ีเงินโอน       12,935.05         3,782.55 

รวมลูกหน้ีเงินโอนและรายการเงินอดุหนุนระยะส้ัน       12,935.05         3,782.55 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 7 ลูกหน้ีอื่นระยะส้ัน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

รายไดคางรบั       29,553.24          4,135.86 1102050106.001

1102050107.001

รายไดคางรับ-หนวยงานภาครฐั

รายไดคางรับ-บุคคลภายนอกรวม      29,553.24         4,135.86 

รวมลูกหน้ีอื่นระยะส้ัน      29,553.24         4,135.86 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 8 วัสดุคงเหลือ รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

วัสดุคงคลัง            31,628.00        52,169.00 1105010105.001 วัสดุคงคลัง

รวมวัสดุคงเหลือ           31,628.00       52,169.00 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 9 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

คาใชจายจายลวงหนา              4,658.40                     -   1106010103.001 คาใชจายจายลวงหนา

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน             4,658.40                    -   



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

เงินสมทบกองทุนสงเสรมิกิจการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
     2,720,528.13       2,629,247.34 1203020199.002 เงินฝากเงินทุนกิจการเทศบาล

รวมเงินลงทุนระยะยาว     2,720,528.13      2,629,247.34 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

ท่ีดิน         55,000.00        55,000.00 1204010101.001 ที่ดิน

อาคารและสิ่งปลูกสราง      26,732,367.26     25,310,723.26 1205010101.001 อาคารเพื่อการพักอาศัย

1205020101.001 อาคารสํานักงาน

1205030101.001 อาคารเพื่อประโยชนอื่น

1205040101.001 สิ่งปลูกสราง

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสราง (7,722,968.30) (6,983,999.70) 1205010103.001 คาเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย

1205020103.001 คาเสื่อมราคาสะสมอาคารสํานักงาน

1205030103.001 คาเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชนอื่น

1205030103.001 คาเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง (สุทธิ)     19,009,398.96   18,326,723.56 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

ครุภัณฑ        4,433,709.00      4,107,584.00 1206010101.001 ครุภัณฑสํานักงาน

1206020101.001 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1206030101.001 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1206040101.001 ครุภัณฑโฒษณาและเผยแพร

1206050101.001 ครุภัณฑการเกษตร

1206060101.001 ครุภัณฑโรงงาน

1206070101.001 ครุภัณฑกอสราง

1206090101.001 ครุภัณฑวิทยาศาตรการแพทย

1206100101.001 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1206120101.001 ครุภัณฑงานบานงานครัว

1206130101.001 ครุภัณฑกีฬา

1206160101.001 ครุภัณฑอื่น

หัก คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ (1,942,391.87) (1,463,127.37) 1206010103.001 คาเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑสํานักงาน

1206020103.001 คาเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1206030103.001 คาเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1206040103.001 คาเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑโฒษณาและเผยแพร



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

1206050103.001 คาเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑการเกษตร

1206060103.001 คาเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑโรงงาน

1206070103.001 คาเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑกอสราง

1206090103.001 คาเสื่อมราคาครุภัณฑวิทยาศาตรการแพทย

1206100103.001 คาเสื่อมราคาครุภัณฑคอมพิวเตอร

1206120103.001 คาเสื่อมราคาครุภัณฑงานบานงานครัว

1206130103.001 คาเสื่อมราคาครุภัณฑกีฬา

1206160103.001 คาเสื่อมราคาครุภัณฑอื่น

ครุภัณฑ (สุทธิ)      2,491,317.13     2,644,456.63 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)     21,555,716.09   21,026,180.19 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว   จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 12 สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

ถนน        21,781,200.00          16,169,200.00 1208010101.001 ถนน

หัก คาเส่ือมราคาสะสม - ถนน (3,633,470.02) (2,622,506.83) 1208010103.001 คาเส่ือมราคาสะสมถนน

ถนน (สุทธิ)       18,147,729.98         13,546,693.17 

สะพาน 1208020101.001 สะพาน

หัก คาเส่ือมราคาสะสม - สะพาน (1,251.06)                         -   1208020103.001 คาเส่ือมราคาสะสมสะพาน

สะพาน  (สุทธิ) (1,251.06)                         -   

สนิทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน          3,115,500.00            3,000,500.00 1208050101.001 สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน

หัก คาเส่ือมราคาสะสม - สนิทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน (774,628.49) (624,418.39) 1208050103.001 คาเส่ือมราคาสะสมสนิทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่น

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน (สุทธิ)         2,340,871.51          2,376,081.61 

รวมสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ)       20,487,350.43         15,922,774.78 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว   จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 13 อสังหาเพ่ือการลงทุน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

อาคารและส่ิงปลูกสราง-ที่มีไวใหเชา          1,384,335.00            1,384,335.00 1208010101.001 อาคารส่ิงปลูกสราง-ที่มีไวใหเชา

หัก คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสราง-ที่มีไวใหเชา (1,349,726.65) (1,315,118.27) 1212010102.001 คาเส่ือมราคาสะสมอาคารสิ่งปลูกสราง-ที่มีไวใหเชา

รวมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน(สุทธิ)             34,608.35               69,216.73 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว   จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 14 เจาหน้ีอ่ืนระยะส้ัน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

คาสาธารณูปโภคคางจาย           83,971.80            4,809.17 2102040101.001 คาสาธารณูปโภคคางจาย

ภาษีหัก ณ ที่จาย           10,639.21          17,557.58 2102040103.001

2102040104.001

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.คาใชจายคางจายอื่น           36,080.00                    -   2102040199.001 คาใชจายคางจายอื่น-บุคคลภายนอก

รวมเจาหน้ีระยะส้ัน         130,691.01         22,366.75 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว   จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 15  เจาหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

รายไดเงินอุดหนุนรับลวงหนา         13,600.00                     -   2103010102.001 รายไดเงนิอุดหนุนรับลวงหนา

รวมเจาหน้ีเงินโอนและรายการอดุหนนุระยะส้ัน        13,600.00                    -   



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว   จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ  16 เงินกูยืมระยะยาว รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

เงินกูเงินทุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    3,937,944.61    5,199,456.16 2206010202.004 เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล-ระยะยาว

รวมเงินกูระยะยาว   3,937,944.61   5,199,456.16 

หัก สวนเงนิกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (1,286,741.78) (1,252,122.01)

รวมเงินกูระยะยาว (สุทธิ) 2,651,202.83 3,947,334.15

เงินูยืมระยะยาวคงคาง วันท่ี 30 กันยายน 2565 แยกตามอายุหน้ีท่ีจะครบกําหนดชําระดังน้ี

ไมเกิน 1 ป เกิน 1 ป                              รวม

เงินกูกองทุน อัตราดอกเบ้ีย 1-5 ป 5-10 ป 10 ป ขึ้นไป

   เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 2% /ป -    3,937,944.61 - 3,937,944.61

   รวมเงินกูกองทุน -    3,937,944.61 - 3,937,944.61

รวมเจาหน้ีเงินกูระยะยาว -    3,937,944.61 - 3,937,944.61



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว   จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ  17 เงินรับฝากระยะส้ัน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

เงินประกันสัญญา       304,752.00      340,055.00 2112010101.001 เงินประกันสัญญา - ระยะส้ัน

รวมเงินรับฝากระยะส้ัน      304,752.00     340,055.00 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว   จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 18 เงินรับฝากระยะยาว รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

เงินประกันสัญญา      208,165.00       141,692.00 2208010101.001 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

รวมเงินรับฝากระยะยาว     208,165.00      141,692.00 



เทศบาลตาํบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว   จังหวัดยโสธร

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 19 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน

(หนวย : บาท)

สัญญาท่ียังไมไดรับรู 2565 2564

ที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสราง    1,973,900.00      784,000.00 

รวม   1,973,900.00     784,000.00 

ภาระผูกพันขางตนเกิดจากมูลคาตามสัญญาจางกอสราง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดช้ือจัดจางและบริการอ่ืนๆ

ณ 30 กันยายน 2565 และ 2564 หนวยงานมีภาระผูกผันที่เกิดจากสัญญาจัดชื้อจัดจางพัสดุและบริการอื่น ๆ

จําแนกตามระยะเวลาของสญัญาไดดังนี้

(หนวย : บาท)

2565 2564

ไมเกิน 1 ป        54,080.00 -

รวม        54,080.00  - 

- ภาระผูกพันกันเงินไมกอหน้ี

(หนวย : บาท)

2565 2564

ภาระผูกผนักันเงินไมกอหนี้       873,000.00    2,309,730.00 

รวม      873,000.00   2,309,730.00 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อาํเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 20 รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

เงินสะสม       46,246,286.74        40,038,594.33 3102010101.001 เงินสะสม

เงินทุนสํารองเงินสะสม        7,100,274.80          6,005,505.55 3102010101.002 เงินทุนสํารองเงินสะสม

รายไดสะสม        5,780,606.60          4,465,540.10 3102010101.003 รายไดสะสม

รวมรายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม      59,127,168.14       50,509,639.98 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 21 รายไดภาษีจัดสรร รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

รายไดภาษี

รายไดภาษีรถยนต          332,867.66          246,355.53 4402010101.001 รายไดภาษีรถยนต

รายไดภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ      14,952,190.30     13,301,588.63 4402010102.001 รายไดภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ

รายไดภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ        1,378,595.64       1,254,919.25 4402010104.001 รายไดภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ

รายไดภาษีธุรกิจเฉพาะ            27,352.18           29,717.67 4402010105.001 รายไดภาษีธุรกิจเฉพาะ

รายไดภาษีสรรพสามิต        2,245,644.45       2,452,611.44 4402010106.001 รายไดภาษีสรรพสามิต

รายไดคาธรรมเนียม

รายไดคาภาคหลวงแร            20,109.77           15,088.58 4402010110.001 รายไดคาภาคหลวงแร

รายไดคาภาคหลวงปโตรเลียม            21,299.73           13,537.03 4402010111.001 รายไดคาภาคหลวงปโตรเลียม

รายไดคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
         776,080.00          757,730.00 4402010113.001

รายไดคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน

รวมรายไดภาษีจัดสรร     19,754,139.73     18,071,548.13 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 22 รายไดจากการขายสินคาและบริการ รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

รายไดจาการขายสินคาและบริการ                    150.00                   687.00 4401000204.001 รายไดคารับรองสําเนาและถายเอกสาร

รายไดจากคาเชา            1,010,260.00             859,010.00 4401060102.002 รายไดคาเชาหรือบริการ

รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ          1,010,410.00            859,697.00 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 23 รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

รายไดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน          17,630,134.00         17,180,994.87 4403010101.001 รายไดเงนิอุดหนุน (ที่ไมใชหนวยรับงบตรง)

รายไดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ            4,240,000.00           2,734,500.00 4403010104.001 รายไดเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ (ที่ไมใชหนวยรับงบตรง)

รายไดเงินอุดหนุนจากหนวยงานอื่น                40,000.00                         -   4403010105.001 รายไดเงนิอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืน

รวมรายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ         21,910,134.00        19,915,494.87 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 24 รายไดจากการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

รายไดภาษี              902,838.17       503,383.35 4401010101.001 รายไดภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รายไดอากร                27,110.00         33,252.00 4401020101.001 รายไดอากรฆาสัตว

รายไดคาธรรมเนียม              122,690.40       227,752.60 4401030101.001 รายไดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการฆาสัตว

รายไดคาปรบั                 7,140.00         18,410.50 4401040101.001 รายไดคาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ

รายไดใบอนุญาต                 6,780.00         15,029.00 4401050101.001 รายไดคาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

รวมรายไดจากการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม 

คาปรับ และใบอนุญาต
         1,066,558.57      797,827.45 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อาํเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 25  รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

รายไดของโรงเรียน และศนูยพัฒนาเด็กเล็ก

           รายไดอ่ืน             7,660.30           12,380.75 4404050105.001 รายไดดอกเบ้ียเงนิฝากที่สถาบันการเงิน

รวมรายไดของโรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            7,660.30          12,380.75 

รวมรายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด            7,660.30          12,380.75 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 26 รายไดอ่ืน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน          93,237.68          61,008.25 4401070101.001 รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

รายไดอ่ืน        115,549.80          65,261.67 4401100305.001 รายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน

4401100310.001 รายไดคาขายเอกสารจัดซื้อจัดจาง

รวมรายไดอื่น       208,787.48       126,269.92 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 27 คาใชจายบุคลากร รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

เงนิเดือน (ฝายประจํา)         7,503,211.00        5,530,030.16 5101010101.001

5101010109.001

เงนิเดือน

เงนิตอบแทนพิเศษของผูไดรับเงนิเต็มข้ันเงนิเดือน (ฝายการเมือง)         2,624,640.00        2,127,606.94 5101010199.001 เงนิเดือน (ฝายการเมือง)

เงนิประจําตําแหนง           291,000.00          266,500.00 5101010103.001 เงนิประจําตําแหนง

คาจาง                       -            529,558.00 5101010113.001 คาจาง

เงนิตอบแทนพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         3,812,460.00        4,287,070.00 5101010199.002 เงนิคาตอบแทนพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงนิคาครองชีพ           307,752.00          310,872.00 5104040108.001 เงนิคาครองชีพ

โบนัส           827,046.00          737,264.00 5101010102.001 โบนัส

เงนิชวยการศกึษาบุตร             52,280.00            64,000.00 5101030101.001 เงนิชวยการศึกษาบุตร

เงนิวิทยฐานะ             84,000.00                      -   5101010111.001 เงนิวิทยฐานะ

เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม           143,893.00          119,912.00 5101020106.001 เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม

เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน              7,426.00             7,800.00 5101020199.002 เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน

คาเชาบาน           216,400.00          127,000.00 5101020108.001 คาเชาบาน

เงนิเพ่ิม           112,075.00                      -   5101020114..001 เงนิเพ่ิม

รวมคาใชจายบุคลากร      15,982,183.00     14,107,613.10 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 28 คาบําเหน็จบํานาญ รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

บํานาญปกติ    631,230.00       629,820.00 5101040102.001 บํานาญปกติ

รวมคาบําเหน็จบํานาญ   631,230.00      629,820.00 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 29 คาตอบแทน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน    233,774.00      398,658.50 5104040102.001 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

คาตอบแทนอาสาสมัคร                -            8,400.00 5104040105.001 คาตอบแทนอาสาสมัคร

คาตอบแทนอ่ืน       6,812.00        49,700.00 5104040199.001 คาตอบแทนอื่น

รวมคาตอบแทน   240,586.00     456,758.50 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 30 คาใชสอย รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

คาใชจายดานการฝกอบรม        367,640.00           30,940.00 5102010199.001 คาใชจายดานการฝกอบรม - ในประเทศ

คาใชจายเดินทาง        112,981.25         131,142.00 5103010199.001 คาใชจายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ

คาซอมแซมและบํารุงรักษา      1,792,449.46         115,948.04 5104010107.001 คาซอมแซมและบํารุงรักษา

คาจางเหมาบรกิาร      2,808,231.00       3,105,395.14 5104010112.001 คาจางเหมาบริการ - บุคคลภายนอก

คาจางเหมาบรกิาร        493,479.00         377,430.00 5104010113.002 คาจางเหมาบริการ -หนวยงานภาครฐั

คาธรรมเนียม              190.95               280.57 5104010114.001 คาธรรมเนียม

คาใชจายในการประชุม           1,812.00                     -   5104030207.001 คาใชจายในการประชุม

คาเชา        108,800.00         108,052.20 5104030212.001 คาเชาเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก

คาประชาสัมพันธ          74,125.00           76,559.00 5104030219.001 คาประชาสัมพันธ

คาใชสอยอื่น        255,376.07         192,521.23 5104030203.001

5104030208.001

คาเบ้ียประกันภัย

คารับรองและพิธีการ

รวมคาใชสอย     6,015,084.73      4,138,268.18 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 31 คาวัสดุ รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

คาวัสดุใชไป      1,569,216.45       1,591,761.06 5104010104.001 คาวัสดุใชไป

คาแก็สและน้ํามันเชื้อเพลิง        459,730.00          462,040.00 5104010110.001 คาเช้ือเพลิง

คาจัดหาสินทรัพยมูลคาต่ํากวาเกณฑ          98,489.00          302,670.00 5104030206.001 คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ

รวมคาวัสดุ     2,127,435.45      2,356,471.06 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ  32 คาสาธารณูปโภค รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

คาไฟฟา        698,454.52         768,027.52 5104020101.001 คาไฟฟา

คาน้ําประปาและบาดาล        156,120.94         186,264.62 5104020103.001 คาน้ําประปาและน้ําบาดาล

คาโทรศัพท         91,507.99           44,714.39 5104020105.001 คาโทรศัพท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         56,410.88           67,015.06 5104020106.001 คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

คาบริการไปรษณยี           1,972.12            9,320.76 5104020107.001 คาบริการไปรษณีย

รวมคาสาธารณูปโภค    1,004,466.45      1,075,342.35 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 33 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

อาคารและส่ิงปลูกสราง         738,968.60         676,037.28 5105010101.001

5105010103.001

คาเส่ือมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย

คาเส่ือมราคา - อาคารสํานักงานครุภัณฑ         481,925.34         453,891.46 5105010109.001

5105010111.001

คาเส่ือมราคา - ครุภัณฑสาํนักงาน

คาเส่ือมราคา - ยานพาหนะและขนสงสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน       1,162,424.35         842,959.39 5105010143.001

5105010144.001

5105010145.001

5105010146.001

5105010147.001

5105010197.001

คาเส่ือมราคา - ถนน

คาเส่ือมราคา - สะพาน

คาเส่ือมราคา - เข่ือน

คาเส่ือมราคา - อางเก็บน้ํา

คาเส่ือมราคา - สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานอื่น

คาเส่ือมราคา - สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานไมระบุ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน           34,608.38          34,608.38 515010152.001 อสงัหาริมทรพัยเพ่ือการลงทุน

รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย      2,417,926.67     2,007,496.51 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 34 คาใชจายจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

คาใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน

คาใชจายอุดหนุน - หนวยงานภาครฐั    1,034,448.01      944,683.09 5107010101.001 คาใชจายอุดหนุน - หนวยงานภาครัฐ

คาใชจายอุดหนุน - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน        22,000.00        32,541.00 5107010103.001 คาใชจายอุดหนุน - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวมคาใชจายเงินอดุหนุนเพ่ือดําเนินงาน   1,056,448.01     977,224.09 

รวมคาใชจายจากการอดุหนุนจากหนวยงานภาครัฐ   1,056,448.01     977,224.09 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 35 คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

คาใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน

คาใชจายอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน - ภาคครัวเรือน         390,230.00 5107010104.001 คาใชจายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - ภาคครัวเรือน

คาใชจายชวยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล           80,000.00 5107010113.001 คาใชจายชวยเหลอืตามมาตรการของรัฐบาล

คาใชจายสวัสดิการของรัฐบาล       4,106,200.00       4,028,900.00 5107010114.001 คาใชจายสวัสดิการของรัฐบาล

คาใชจายอุดหนุนเพ่ือโภชนาการ         845,499.66       1,016,766.54 5107010115.001 คาใชจายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

คาใชจายอุดหนุนเพ่ือการศึกษา                     -             51,500.00 5107010116.001 คาใชจายอุดหนุนเพื่อการศึกษา

คาใชจายอุดหนุนเพ่ือการบริการสังคม         190,000.00  - 5107010117.001

5107010117.002

คาใชจายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม

คาใชจายดานสาธารณสุขตามอํานาจหนาที่ขององคกรคาใชจายอุเหนุนเพ่ือการดําเนินงานอื่น           90,000.00  - 5107010199.001 คาใชจายอุเหนุนเพ่ือการดําเนินงานอื่น

รวมคาใชจายเงินอดุหนุนเพ่ือดําเนินงาน      5,621,929.66      5,177,166.54 

คาใชจายอเุหนุนเพ่ือการลงทุน

คาใชจายอุเหนุนเพ่ือการลงทุน-ธุรกิจภาคเอกชน                     -             40,000.00 5107020104.001 คาใชจายอุเหนุนเพ่ือการลงทุน-ธุรกิจภาคเอกชน

คาใชจายอุเหนุนเพ่ือการลงทุน-องคหรไมหวังผลกําไร           20,000.00                     -   5107020105.001 คาใชจายอุเหนุนเพ่ือการลงทุน-องคหรไมหวังผลกําไร

รวมคาใชจายอเุหนุนเพ่ือการลงทุน          20,000.00          40,000.00 

รวมคาใชจายจากการอดุหนุนอื่นและบริจาค      5,641,929.66      5,217,166.54 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 36 คาใชจายอ่ืน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

คาจําหนายสินทรพัย                79,750.00 5203010102.001 คาจําหนาย - อสงัหาริมทรพัยเพื่อการลงทุน

คาใชจายจากการจําหนาย/โอนสินทรพัย                 3,000.00 5211010101.001

5211010102.001

โอนสินทรัพยใหหนวยงานของรัฐ

บริจาคสินทรัพยใหหนวยงานภายนอกคาใชจายอื่น         125,543.67              284,483.52 5212010199.001

5212010199.002

5212010199.003

5212010199.004

5212010199.005

5212010199.006

5212010199.007

5212010199.999

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

คาใชจายสําหรบัผูปวยยากไร

คาอาหารสําหรับสัตว

คาบํารุงสมาคมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คาภาษีที่จายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

กฎหมาย

คาใชจายฝายอํานวยการ

คาใชจายอื่น

รวมคาใชจายอื่น        125,543.67             367,233.52 



เทศบาลตําบลปาต้ิว  อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 37 ตนทุนทางการเงิน รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

(หนวย:บาท)

2565 2564

ดอกเบ้ียจาย         103,989.12              129,986.40 5203010102.001 ดอกเบ้ียจาย-ในประเทศ(เงนิกูระยะยาว)

รวมคาใชจายอื่น        103,989.12             129,986.40 



หมายเหตุ 38 การจัดประเภทรายการใหม

ตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงินป 2565 มีการจัดประเภทใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทและการแสดงรายการ

ในงบการเงินป 2565

กอนจัด

ประเภทใหม
เพ่ิม/ลด

 หลังจัด

ประเภทใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การคา -               2,500.00            2,500.00 

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน -             12,935.05          12,935.05 

ลูกหนี้อ่ืนระยะสั้น -             29,553.24          29,553.24 

สินคาและวัสดุคงเหลอื            31,628.00 (31,628.00)                     -  

วัสดุคงเหลือ             31,628.00          31,628.00 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนระยะยาว                      -          2,720,528.13      2,720,528.13 

รวม            31,628.00         2,828,772.42      2,797,144.42 

หน้ีสินและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหนี้อ่ืนระยะสั้น                      -             130,691.01         130,691.01 

รายไดรับลวงหนา            13,600.00 

คาใชจายคางจาย          130,691.01                       -                       -   

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน             13,600.00          13,600.00 

เงินรับฝากระยะสั้น  -            304,752.00         304,752.00 

เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะสั้น          304,752.00 (304,752.00)                     -   

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว        2,651,202.83 (2,651,202.83)                     -  

เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ         2,651,202.83      2,651,202.83 

เงินรับฝากระยะยาว            208,168.00         208,168.00 

เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะยาว          208,168.00 (208,168.00)

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

เงินสะสม      46,246,286.74 (46,246,286.74)



หมายเหตุ 38 การจัดประเภทรายการใหม

ตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงินป 2565 มีการจัดประเภทใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทและการแสดงรายการ

ในงบการเงินป 2565

กอนจัด

ประเภทใหม
เพ่ิม/ลด

 หลังจัด

ประเภทใหม 

เงินทุนสํารองเงินสะสม        7,100,274.80 (7,100,274.80)

รายไดสะสม        5,780,606.60 (5,780,606.60)

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม        59,127,168.14     59,127,168.14 

รวม      62,435,581.98                       -       62,435,581.98 

งบแสดงผลการดําเนนิงานทางการเงิน

รายได

รายไดจัดเก็บเอง        2,285,756.05 (2,285,756.05)

รายไดจาการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต         1,066,558.57      1,066,558.57 

รายไดจากการขายสินคาและบริการ         1,010,410.00      1,010,410.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให      19,754,139.73 (19,754,139.73)

รายไดภาษีจัดสรร        19,754,139.73     19,754,139.73 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให      21,910,134.00 (21,910,134.00)

รายไดเงนิอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ        21,910,134.00     21,910,134.00 

รายไดของกิจการเฉพาะการของหนวยงาน             7,660.13 (7,660.13)

รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด               7,660.13            7,660.13 

รายไดอ่ืน            208,787.48         208,787.48 

รวม      43,957,689.91                       -       43,957,689.91 

คาใชจาย

คาใชสอย        6,573,303.73 (558,219.00)      6,015,084.73 

คาวัสดุ        1,569,216.45            558,219.00      2,127,435.45 

คาใชจายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค        6,698,377.67 (1,076,448.01)      5,621,929.66 

คาใชจายอุดหนุนหนวยงานภาครัฐ         1,076,448.01      1,076,448.01 

     14,840,897.85                       -       14,840,897.85 



หมายเหต ุ39 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบปราณ พ.ศ. 2565

รายการ งบสุทธหิลัง เงินกันไวเบิก ใบสั่งซื้อ

เบิกจาย

 

โอน เหลื่อมป สัญญา คงเหลือ

เปลี่ยนแปลง (การสํารองเงิน)

งบกลาง 12,317,205.00 10,692,969.35 1,624,235.65

งานบริหารทั่วไป 9,917,712.00 509,000.00 7,077,157.43 1,666,554.57

งานบริหารงานคลัง 2,402,769.00 130,000.00 1,753,056.55 519,712.45

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 40,000.00 20,455.00 19,545.00

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 170,000.00 19,000.00 151,000.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 4,906,044.00 320,000.00 4,074,325.00 536,719.00

งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 3,167,727.00 3,132,182.22 120,544.78

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 809,317.00 50,000.00 272,227.00 387,090.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 780,000.00 16,000.00 992,287.00 11,713.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 840,988.00 50,000.00 715,712.00 75,276.00

งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 404,000.00 265,200.00 138,800.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,639,135.00 60,000.00 934,902.20 559,232.80

งานไฟฟาและประปา 194,652.00 190,437.85 4,214.15

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 260,000.00 59,980.00 200,020.00

งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 240,000.00 128,390.00 111,610.00

งานกีฬาและนันทนาการ 80,000.00 80,000.00 0.00

งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น 80,000.00 50,000.00 15,000.00

งานกอสราง 3,083,000.00 3,535,705.89 47,294.11

งานสงเสรมิการเกษตร 330,000.00 10,000.00 167,340.00 152,660.00

งานกิจการประปา 1,449,362.00 35,000.00 1,065,367.00 363,995.00

รวมท้ังหมด 43,111,911.00 1,180,000.00 - 35,226,694.49 6,705,216.51

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-00337/65     จํานวน  4,500  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-00339/65     จํานวน  4,500  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-00342/65     จํานวน  7,000  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-00333/65     จํานวน  20,000  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-00347/65     จํานวน 239,000  บาท



รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ งบสุทธหิลัง เงินกันไวเบิก ใบสั่งซื้อ  

โอน เหลื่อมป สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

เปลี่ยนแปลง (การสํารองเงิน)

งบกลาง 11,797,392.00 10,546,003.00 1,513,586.00

งานบริหารทั่วไป 10,878,234.00 1,034,000.00 7,976,806.83 1,605,230.17

งานบริหารงานคลัง 2,261,210.00 130,000.00 1,614,506.00 516,704.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 40,000.00 22,637.00 17,363.00

งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย 160,000.00 0.00 160,000.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 4,804,322.00 317,000.00 3,882,453.00 604,869.00

งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 3,109,077.00 2,987,832.08 121,244.92

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 239,700.00 15,000.00 159,420.00 65,280.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 740,000.00 16,000.00 703,860.00 20,140.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 803,881.00 50,000.00 689,735.00 64,146.00

งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 350,000.00 219,500.00 130,500.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,499,925.00 90,000.00 1,261,894.00 148,031.00

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 60,000.00 59,865.00 135.00

งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 370,000.00 214,550.00 155,450.00

งานกีฬาและนันทนาการ 80,000.00 0.00 80,000.00

งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น 80,000.00 0.00 20,000.00

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 3,000,000.00 1,494,000.00 1,294,000.00 212,000.00

งานสงเสรมิการเกษตร 325,000.00 10,000.00 123,885.00 191,115.00

งานกิจการประปา 1,522,362.00 30,000.00 1,024,671.92 527,690.08

รวมท้ังหมด 42,121,103.00 3,186,000.00 32,781,618.83 6,153,484.17

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-0254/64     จํานวน  249,000  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-0255/64     จํานวน  199,000  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-0259/64     จํานวน  199,000  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-0280/64     จํานวน  299,000  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-0258/64     จํานวน  299,000  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-0256/64     จํานวน  249,000  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-0296/64     จํานวน  664,000  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-0301/64     จํานวน  20,000  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-0289/64     จํานวน  4,500  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-0292/64     จํานวน  4,500  บาท

               ภาระผูกพันขางตนตามเลขที่ขอซื้อขอจาง/เลขที่ขอตกลง/สัญญา ที ่CNTR-0294/64     จํานวน  7,000  บาท


