องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าอ้อม อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

23,896,878.96

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

7

656,126.33

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

8

63,682.32

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

24,616,687.61

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยาว

9

200,000.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

10

3,967,067.24

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ

11

21,014,286.53

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

25,181,353.77
49,798,041.38

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

12

18,902.08

รายได้รับล่วงหน้า

13

493,000.00

เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

14

395,796.66

รวมหนี้สินหมุนเวียน

907,698.74

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนึ้สิน

15

1,229,380.77
1,229,380.77
2,137,079.51

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
เงินสะสม

37,520,112.84

เงินทุนสารองเงินสะสม

9,029,877.00

รายได้สะสม

1,110,972.03

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

47,660,961.87

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

49,798,041.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
(นางสาวรัชณี เนืองศรี)
ผู้อานวยการกองคลัง

(นายเฉลิม โพธิ์ไพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนา

(นายทวี บุญชิต)

องค์การบริหารส่วนต่าบลน้่าอ้อม อ่าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน
ส่าหรับปีสิ้นสุด วันที 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

รายได้
รายได้จัดเก็บเอง

17

1,351,914.77

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

18

18,906,720.56

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

19

18,533,941.93

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด -

20

2,559.65

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมรายได้

38,795,136.91

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

21

13,571,645.54

ค่าตอบแทน

22

330,910.00

ค่าใช้สอย

23

1,731,914.71

ค่าวัสดุ

24

1,320,793.68

ค่าสาธารณูปโภค

25

905,745.31

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

26

2,009,014.85

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

27

11,818,065.38

ค่าใช้จ่ายอื่น

28

344,401.50

รวมค่าใช้จ่าย

32,032,490.97

รวมรายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

6,762,645.94

ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

6,762,645.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของรายงานการเงินนี้

(นางสาวรัชณี เนืองศรี)

(นายเฉลิม โพธิ์ไพร)

(นายทวี บุญชิต)

(นางสาวรัชณี เนืองศรี)
ผู้อานวยการกองคลัง

(นายเฉลิม โพธิ์ไพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนา

(นายทวี บุญชิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาอ้อม

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย/บาท)
เงินสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - หลังการปรับปรุง

เงินทุนสารองเงินสะสม

8,150,283.30

7,752,280.18

8,150,283.30

รายได้สะสม

7,752,280.18

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
15,902,563.48

963,803.06

963,803.06

963,803.06

16,866,366.54

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสาหรับปี 2564
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน
การจ่ายจากส่วนของทุน
ปรับปรุงระหว่างปี
รายได้สูง/(ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

28,914.00
-

-

-

-

-

28,914.00
-

23,717,760.12

285,275.27

24,003,035.39

5,623,155.42

992,321.55

147,168.97

6,762,645.94

37,520,112.84

9,029,877.00

1,110,972.03

47,660,961.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวรัชณี เนืองศรี)
ผู้อานวยการกองคลัง

(นายเฉลิม โพธิ์ไพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนา
อ้อม

(นายทวี บุญชิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาอ้อม

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

เงินฝากกระทรวงการคลัง

493,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

23,403,878.96
23,896,878.96

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

(หน่วย : บาท)

เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

344,000.00

รายได้ค้างรับ

22,053.33

รวม

366,053.33

ลูกหนี้สนิ ค้าและบริการ

441,460.00

ลูกหนี้ค่าภาษี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

13,014.50
(164,401.50)

รวมลูกหนี้ค่าบริการและลูกหนี้ภาษี (สุทธิ)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

290,073.00
656,126.33

เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ปีงบประมาณ

ยังไม่ถึงกาหนด

เกินกาหนดชาระ

เกินกาหนดชาระ

ชาระ

ไม่เกิน 30 วัน

เกินกว่า 30 วัน

ปี 2564

-

-

344,000.00

รวม
344,000.00

ลูกหนี้สินค้าและบริการ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ปีงบประมาณ

ยังไม่ถึงกาหนด

เกินกาหนดชาระ

เกินกาหนดชาระ

ชาระ

ไม่เกิน 30 วัน

เกินกว่า 30 วัน

รวม

ปี 2564

108,610.00

108,610.00

ปี 2563

55,530.00

55,530.00

ปี 2562

49,575.00

49,575.00

ปี 2561

75,405.00

75,405.00

ปี 2560

133,569.00

133,569.00

18,771.00

18,771.00

ปี 2559

-

-

441,460.00

ลูกหนี้ลูกหนี้ค่าภาษี ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ปีงบประมาณ

ยังไม่ถึงกาหนด

เกินกาหนดชาระ

เกินกาหนดชาระ

ชาระ

ไม่เกิน 30 วัน

เกินกว่า 30 วัน

รวม

ปี 2564

2,514.50

2,514.50

ปี 2563

10,500.00

10,500.00
13,014.50

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าอ้อม อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส้าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 8 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

วัสดุคงคลัง

63,682.32

รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ

63,682.32

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
หัก ส่วนที่จะครบกาหนดภายใน 1 ปี
รวมลูกหนี้ระยะยาว
หมายเหตุ 10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน

(หน่วย : บาท)
380,000.00
(180,000.00)
200,000.00
(หน่วย : บาท)
-

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

(2,424,998.88)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ

2,948,465.12

ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์

1,310,850.00

ครุภัณฑ์ - สุทธิ
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

1,018,602.12
3,967,067.24

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

5,373,464.00

(292,247.88)

(หน่วย : บาท)

ถนน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน

12,447,700.00

ถนน (สุทธิ)

11,513,807.12

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น

23,249,065.01
(13,748,585.60)

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

9,500,479.41
21,014,286.53

หมายเหตุ 12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

(933,892.88)

(หน่วย : บาท)
7,192.54

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

11,709.54
18,902.08

หมายเหตุ 13 รายได้รับล่วงหน้า

(หน่วย : บาท)

รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า
รวมรายได้รับล่วงหน้า

493,000.00
493,000.00

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าอ้อม อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส้าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ 14 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

เงินรับฝากจากการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่

2,751.66

เงินรับฝากอื่น

14,795.00

เงินประกันสัญญา
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

378,250.00
395,796.66

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

(หน่วย : บาท)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,163,935.77

เงินประกันสัญญา
รวมเงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะยาว

65,445.00
1,229,380.77

หมายเหตุ 16 ภาระผูกพัน

(หน่วย : บาท)

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

753,000.00

โดยภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์
รายการซึ่งได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อหนี้ผกู พัน) จานวน 753,000.00 บาท
- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ
หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ จาแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้
ไม่เกิน 1 ปี
กรณีก่อหนี้ผกู พัน แยกเป็นค่าใช้สอย 26,000 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,050,000 บาท
รวมภาระผูกพัน
หมายเหตุ 17 รายได้จัดเก็บเอง

1,706,500.00
2,459,500.00
(หน่วย : บาท)

รายได้ภาษี

405,355.94

รายได้อากร

9,456.00

รายได้ค่าธรรมเนียม

21,732.58

รายได้ค่าปรับ

41,328.00

รายได้ใบอนุญาต

22,609.00

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

97,202.18

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้จัดเก็บเอง

744,780.00
9,451.07
1,351,914.77

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าอ้อม อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส้าหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 18 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ภาษีรถยนต์

(หน่วย : บาท)
252,393.63

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กาหนดแผนฯ

9,906,319.89

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ

2,618,022.04

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ

29,062.38

รายได้ภาษีสรรพสามิต

5,172,947.66

รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

22,022.00

รายได้ค่าภาคหลวงแร่

45,108.02

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

28,324.44

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน

830,773.00

รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นาบาดาล

1,020.00

ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

727.50
18,906,720.56

หมายเหตุ 19 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกาหนดวัตถุประสงค์
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
หมายเหตุ 20 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(หน่วย : บาท)
17,732,104.93
374,937.00
426,900.00
18,533,941.93
(หน่วย : บาท)

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
รายได้อื่น

2,559.65

รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,559.65
2,559.65

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าอ้อม อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส้าหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย : บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,697,372.96

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,984,200.00

เงินประจาตาแหน่ง

271,983.87

ค่าจ้าง

282,300.00

ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,037,578.59

เงินค่าครองชีพ

225,285.50

ค่ารักษาพยาบาล

631,252.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

86,004.00

เงินวิทยฐานะ

59,500.00

เงินสมทบ กสจ.

8,469.00

เงินสมทบ กบท.

381,224.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

100,469.75

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าเช่าบ้าน
เงินเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
หมายเหตุ 22 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
รวมค่าตอบแทน
หมายเหตุ 23 ค่าใช้สอย

6,989.00
325,200.00
68,000.00
405,816.87
13,571,645.54
(หน่วย : บาท)
330,910.00
330,910.00
(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

142,740.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

157,116.00

ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

588,174.68

ค่าแก๊สและน้ามันเชื้อเพลิง

96,370.00

ค่าจ้างเหมาบริการ

647,373.58

ค่าธรรมเนียม

6,660.00

ค่าเช่า

16,720.45

ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์

46,110.00

ค่าประชาสัมพันธ์

11,270.00

ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย

19,380.00
1,731,914.71

องค์การบริหารส่วนตาบลนาอ้อม อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ 24 ค่าวัสดุ

(หน่วย : บาท)

ค่าวัสดุใช้ไป
รวมค่าวัสดุ

1,320,793.68
1,320,793.68

หมายเหตุ 25 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย : บาท)

ค่าไฟฟ้า

740,622.22

ค่าโทรศัพท์

66,299.96

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

94,560.13

ค่าไปรษณีย์
รวมค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุ 26 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

4,263.00
905,745.31
(หน่วย : บาท)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

149,691.83

ครุภัณฑ์

154,125.94

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

1,705,197.08
2,009,014.85

หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน - ภาคครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

2,565,592.54
2,650.00
19,500.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

8,157,700.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

559,570.38

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา

209,179.44

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม

303,873.02

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

11,818,065.38
11,818,065.38

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย : บาท)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

164,401.50

ค่าใช้จ่ายอื่น

180,000.00

รวมค่าใช้จ่ายอื่น

344,401.50

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2547 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นระดับตำบลได้มี
บทบาท มีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองหรือที่เรียกว่าการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยมีการ
กระจายอำนาจในรูป แบบการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นรูปแบบการปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดเป็นหน่วยงานที่ได้ รับการถ่ายโอนงานและงบประมาณจากส่วนราชการอื่นทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม จะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่
กฎหมายกำหนดไว้พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ 68
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นต่าง ๆ ดัง ต่อไปนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ตำบลจานใหญ่

อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศใต้

ติดต่อกับ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเวียงเหนือ

อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

ตำบลสังเม็ก

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 หมวด 2 ว่าด้วยการกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 และมาตรา
17 และมาตรา 18 ได้กำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ โดยจัดแบ่งกรอบการให้บริการ
สาธารณะออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริห ารส่ วนตำบลน้ ำอ้อม ได้ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 37,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 36,000,000 บาท) โดยแยกเป็น

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบกลาง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

12,211,506
8,443,183
4,346,500
2,068,096
9,930,712

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขนาวนาราม
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะยูง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขื่อง
ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละ
แห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และมีการจัดทำงบการเงินแยกจากกัน รายการบัญชี
ของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่ง จึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
รายงานการเงิน นี ้จ ัด ทำขึ ้น ตามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ และนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ ที ่
กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง
แนวทางการจัด ทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ
ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ เป็นครั้งแรก
รายงานการเงิน นี้ได้รวมข้อมูล บัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือ
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/
ว 3956 ลงวันที่ 23 ธัน วาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัติ
ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจั ดทำทะเบี ยนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบั ญชี ภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้
- หลักการและนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ และนโยบายการบัญชีภ าครัฐ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ซักซ้อ มแนวทางปฏิบัติในการ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น
- ผังบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
(หน่วย:บาท)
ตามที่
ผลกระทบ
ตามที่
รายงานไว้เดิม
จากการถือปฏิบัติ
ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 ก.ย. 2563
1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
377,000.00
(377,000.00)
เงินรายรับ
ทรัพย์สินทีเ่ กิดจากเงินกู้

ที่ดิน อาคาร และครุภัณฑ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์อื่น (สุทธิ)
หนี้สิน
รายจ่ายค้างจ่าย
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ
ส่วนของทุน
เงินสะสม
ทุนสำรองเงินสะสม

-

2,253,986.10

8,150,283.30
7,752,280.18

3,662,128.06
8,729,105.38

(2,253,986.10 )

13,930,121.62
338,097.92

3,662,128.06
8,729,105.38

-

22,080,404.92
8,090,378.10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเขื่อง

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
รายได้สะสม

ตามที่
รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย. 2563
-

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ
183,805.46
183,805.46

(หน่วย:บาท)
ตามที่
ปรับปรุงใหม่
1 ต.ค. 2563
183,805.46
183,805.46

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะยูง

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
รายได้สะสม

ตามที่
รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย. 2563
-

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ
303,272.22
303,272.22

(หน่วย:บาท)
ตามที่
ปรับปรุงใหม่
1 ต.ค. 2563
303,272.22
303,272.22

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขนาวนาราม

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน

ตามที่
รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย. 2563
-

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ
476,725.38
-

(หน่วย:บาท)
ตามที่
ปรับปรุงใหม่
1 ต.ค. 2563
476,725.38
-

รายได้สะสม

-

476,725.38

476,725.38

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตรา
ไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ
5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ
ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชำระจากบุคคล
ภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งเกิดจากภาษีหรือบริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติของหน่วยงาน
หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการประเมินภาษีและบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยมีการประมาณการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นจาการพิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจำนวนลูกหนี้ที่เก็บเงิน
ไม่ได้ และสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน โดยคำนวณตามอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวด
แยกตามกลุ่มของอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระ/ยอดลูกหนี้คงค้างทั้งสิ้น

5.3 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่อยู่ในลักษณะของวัสดุที่มีไว้เพื่อการแจกจ่ายในการบริการ
ตามลักษณะการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร หน่วยงาน
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
5.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กำหนดไว้ เช่น ค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้า ทั้งนี้หากรายการใดมีสาระสำคัญให้แยกแสดงต่างหาก
5.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หน่วยงานแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

หน่วยงานรับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้น
ไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัยพ์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่
ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยต้นทุนค่า
วัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์ที่
แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากจากกัน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี
ของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซ่อมบำรุง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
- ค่าเสื่อมราคาสะสมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ โดยประมาณ (ดู ต ารางการกำหนดอายุ ก ารใช้ ง านและอั ต ราค่ า เสื่ อ ม ตามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ)
อาคารถาวร
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน
- สิ่งก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็น
ส่วนประกอบหลัก
- สิ่งก่อสร้างที่ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบหลัก

35 ปี
15 ปี
20 ปี

ครุภัณฑ์สำนักงาน
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน 15-20 ปี)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักรกล
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักรกล
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์

10
10
15
10

ปี
ปี
ปี
ปี

8
4
8
5
8
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

10 ปี

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกล

8
8
10
5
5
5
4
4
8
5
5

ครุภัณฑ์สำรวจ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์กีฬา
ครุภัณฑ์ดนตรี
ครุภัณฑ์อาวุธ
ครุภัณฑ์สนาม
ครุภัณฑ์อื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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ปี
ปี
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ปี
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5.6 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้
1. เป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเครือข่าย
2. เป็นลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
3. เคลื่อนที่ไม่ได้
4. มีข้อจำกัดในการจำหน่าย
หน่วยงานแสดงรายการสินทรัยพ์โครงสร้างพื้นฐานตามราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อม
ราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณ (ดูตารางการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค0410.3/ว567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ)
ถนนคอนกรีต
ถนนลาดยาง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เขื่อนดิน
เขื่อนปูน
อ่างเก็บน้ำ
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
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5.7 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา และหน่วยงานยัง
ไม่ได้จ่ายเงิน ถือเป็นหนี้สินของหน่วยงานในรอบบัญชีปีปัจจุบันและจะตัองบันทึกบัญชีโดย เดบิต ค่าใช้จ่าย และ
เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
5.8 รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้า คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับล่วงหน้าเป็นค่าสินทรัพย์ หรือบริการที่หน่วยงานยังไม่
ได้ส่งมอบสินทรัพย์ หรือบริการให้ในขณะนั้นแต่จะส่งมอบให้ในอนาคต รายได้รับล่วงหน้าจึงเป็นหนี้สิน หรือภาระ
ผูกพันของหน่วยงานที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์หรือให้บริการในอนาคต ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ เมื่อได้ส่งมอบสินทรัพย์
หรือให้บริการดังกล่าวแล้วหน่วยงานจะรับรู้รายได้รับล่วงหน้าเมื่อได้รับเงินและให้หน่วยงานแสดงรายได้รับล่วงหน้า
เป็นหนี้สินหมุนเวียน ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดของรายได้รับล่วงหน้าแต่ละประเภทไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.9 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง คือจำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับ หรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระผูกพันที่
จะต้องนำส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน เช่น รายได้ภาษี รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ รายได้จาก การขาย
สินทรัพย์และบริการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังตามจำนวนเงินที่จัดเก็บแล้วแต่ยังส่งคลัง
ไม่ทันภายในปี เมื่อหน่วยงานปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดิน นำส่งคลัง ณ วันที่จัดทำรายงาน
และให้แสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผย
รายได้แผ่นดินที่หน่วยงานได้รับทั้งหมดในระหว่างปีงบประมาณ หักด้วยจำนวนรายได้ที่นำส่งคลังแล้วจนถึงวันที่
จัดทำรายงาน และจำนวนรายได้แผ่นดิน ที่รอนำส่งคลังไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.10 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น หมายถึง เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา ที่มีระยะเวลาส่งคืน ไม่เกิน
1 ปี เช่น เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้น
5.11 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้นยาว หมายถึง เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา ที่มีระยะเวลาส่งคืน
เกิน 1 ปี เช่น เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน,เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืน หลังปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นต้น
5.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้หากรายการใด
มีสาระสำคัญให้แยกแสดงต่างหาก

5.13 รายได้จัดเก็บเอง
รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บ จากรายได้ภาษีอากร และที่ไม่ใช่ภาษีอากรภายใต้กฎหมายที่
กำหนด โดยรายได้จากภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้แก่ ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี
ได้แก่ รายได้จากค่าธรรมเนียม รายได้จากทรัพย์สิน แสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนิน
งานทางการเงิน
5.14 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีรัฐจัดสรร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สุราและสรรพาสามิต ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าภาคหลวง แร่
และปิโตรเลียม ฯลฯ และภาษีที่รัฐแบ่งให้ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ อปท. ตาม พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ แสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทาง
การเงิน
5.15 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภท ที่รัฐจัดสรรหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ เช่น
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน,รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ ,
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แสดงเป็นรายได้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
5.16 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก เช่น
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร,รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น แสดงเป็นรายได้หน่วยงานภายใต้สังกัด
5.17 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง
บำเหน็จบำนาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้น เกิดขึ้น และ
ให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ประเภทต่าง ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.18 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ค่าวัสดุค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือผลิตเอง เป็นต้น รายการเหล่านี้จะรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นและให้แสดงรายการดังกล่าวไว้ ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของ
หน่วยงาน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประเภทต่าง ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.19 ทุน

ทุนของหน่วยงานเกิดขึ้นเมื่อเริ่มตั้งหน่วยงาน หรือเมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง โดยหน่วย
งานจะต้องสำรวจสินทรัพย์และหนี้เพื่อตั้งยอดบัญชีด้วยจำนวนผลต่างระหว่างสินทรัพย์ และหนี้สินในบัญชีทุน
5.20 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าไช้จ่ายสะสมจะแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานที่สะสมมาใน
แต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งหน่วยงานจะนำมาบันทึกเพิ่มหรือลดส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ จัดทำรายงาน

