
หมายเหตุ ปี 2564

6 30,382,996.92
7 124,736.82
8 9,162,668.66
9 474,452.50

40,144,854.90

เงินลงทุนระยะยาว 10 6,115,305.52
11 36,622,531.24
12 8,827,081.96
13 5,473,763.88

57,038,682.60
97,183,537.50

14 99,990.85
15 793,000.00
16 968,193.43

1,861,184.28

17 549,342.00
549,342.00

2,410,526.28

76,563,128.53
14,341,561.12
3,868,321.57

94,773,011.22
97,183,537.50

    (นางวารินทร์   นาคสูงเนิน)                    (นายพงษ์พันธ์   สัจจาคุณ)                            (นายมาโนช  มะลิขาว)
         ผู้อ านวยการกองคลัง                   ปลัดเทศบาลต าบลขามทะเลสอ                     นายกเทศมนตรีต าบลขามทะเลสอ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะส้ัน
สินค้าและวัสดุคงเหลือ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หน้ีสิน
หน้ีสินหมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

เงินสะสม
เงินทุนส ารองเงินสะสม
รายได้สะสม

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน
รวมหน้ีสิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสินหมุนเวียน
เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน
รายได้รับล่วงหน้า



 



หมาย
เหตุ

เงินสะสม เงินทุนส ารอง
เงินสะสม

รายได้สะสม รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

36,962,735.69 13,338,468.32 898,022.77 51,199,226.78
- - - -

การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 41,179,656.34 622,894.50 - 41,802,550.84
78,142,392.03 13,961,362.82 898,022.77 93,001,777.62

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับปี 2564
25,962.84 - - 25,962.84

- - - -
(3,759,683.35) - 2,893,398.23 (866,285.12)
2,154,457.01 380,198.30 76,900.57 2,611,555.88

76,563,128.53 14,341,561.12 3,868,321.57 94,773,011.22

    (นางวารินทร์   นาคสูงเนิน)                              (นายพงษ์พันธ์   สัจจาคุณ)                                        (นายมาโนช  มะลิขาว)
        ผู้อ านวยการกองคลัง                               ปลัดเทศบาลต าบลขามทะเลสอ                                นายกเทศมนตรีต าบลขามทะเลสอ

ปรับปรุงระหว่างปี
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน  2564

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน  2563  - ตามท่ีรายงานไว้
การปรับปรุงส่วนของทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1  ตุลาคม 2563  หลังการปรับปรุง 

การจ่ายจากส่วนของทุน

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย:บาท)



หมายเหตุ ปี 2564

19 2,945,789.72
20 22,951,634.43
21 22,233,470.31
22 5,170.57

48,136,065.03

23 16,858,157.56
24 204,422.40
25 322,252.00
26 8,985,298.58
27 1,117,948.15
28 1,196,140.54
29 5,291,309.04
30 11,391,733.98
31 146,538.65

45,513,800.90

2,622,264.13
32 10,708.25

2,611,555.88

    (นางวารินทร์   นาคสูงเนิน)            (นายพงษ์พันธ์   สัจจาคุณ)                          (นายมาโนช  มะลิขาว)
       ผู้อ านวยการกองคลัง             ปลัดเทศบาลต าบลขามทะเลสอ                 นายกเทศมนตรีต าบลขามทะเลสอ

          

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

รายได้

รายได้จัดเก็บเอง

ค่าใช้จ่าย

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานใต้สังกัด

รวมรายได้

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ าเหน็จบ านาญ

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอ่ืน

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ



รวม

ปี 2564 ปี 2564

793,000.00 793,000.00
28,468,573.58 29,589,996.92
29,261,573.58 30,382,996.92

เงินฝากสถาบันการเงิน 1,121,423.34
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,121,423.34

เงินฝากกระทรวงการคลัง -

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย:บาท)

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก
ปี 2564



เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)



รวม

ปี 2564

13,399.65
13,399.65
3,567.52

30,366.82
3,567.52

37,501.86
50,901.51รวมลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 124,736.82 22.14

รวม 16,900.00 14.76
ลูกหน้ีเงินมัดจ ำและเงินประกัน 16,900.00 -

รวม 84,337.84 7.38
รำยได้ค้ำงรับ 84,337.84 7.38

ปี 2564ปี 2564

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ 7 ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ (หน่วย:บาท)

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

ลูกหน้ีค่ำภำษี 23,498.98 -
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 23,498.98 14.76





ปี 2564

612,046.50
612,046.50รวมเงินลงทุนระยะส้ัน - 612,046.50

ปี 2564

รวม

เงินฝากประจ า - 612,046.50

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก
ปี 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะส้ัน



รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ 134,850.19 5,490.00 140,340.19
วัสดุคงคลัง 134,850.19 5,490.00 140,340.19

รวมงบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก
ปี 2564 ปี 2564 ปี 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ



ปี 2564

-
-รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4,800.00 4,800.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,800.00 4,800.00

ปี 2564 ปี 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม



ปี 2564

-
1,025,800.00
(686,031.00)
339,769.00

67,900.00
(23,976.31)
43,923.69

383,692.69

หมายเหตุ 11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 3,817,592.17
ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 2,259,378.94
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ (2,138,511.06)
ครุภัณฑ์ 4,397,890.00

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (สุทธิ) 1,558,213.23
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูก (3,143,132.14)
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 4,701,345.37

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่ีดิน -

ปี 2564



รวม

ปี 2564

-
5,727,145.37

(3,829,163.14)
1,897,982.23
4,465,790.00

(2,162,487.37)
2,303,302.63
4,201,284.86

(หน่วย:บาท)

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน



รวม

ปี 2564 ปี 2564 ปี 2564

42,134,514.17 - 42,134,514.17
(22,105,301.41) - (22,105,301.41)
20,029,212.76 - 20,029,212.76
16,395,187.00 - 16,395,187.00

(12,480,097.75) - (12,480,097.75)
3,915,089.25 - 3,915,089.25

23,944,302.01 - 23,944,302.01

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (หน่วย:บาท)

รวมสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ)

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - สินทรัพย์
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน (สุทธิ)

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-ถนน
ถนน (สุทธิ)

ถนน

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก



(หน่วย:บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564



รวม

ปี 2564 ปี 2564 ปี 2564

6,458.20 - 6,458.20
7,630.91 331.84 7,962.75
7,500.00 - 7,500.00

21,589.11 331.84 21,920.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(หน่วย:บาท)



รวม

ปี 2564 ปี 2564 ปี 2564

3,940.00 - 3,940.00
3,940.00 - 3,940.00

(หน่วย:บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

รวมรายได้รับล่วงหน้า
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า

หมายเหตุ 14 รายได้รับล่วงหน้า

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก



รวม

ปี 2564 ปี 2564 ปี 2564

23,550.00 - 23,550.00
35,370.00 - 35,370.00
58,920.00 - 58,920.00

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน

เงินรับฝากอ่ืน
เงินประกันสัญญา

หมายเหตุ 15  เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก



รวม

ปี 2564 ปี 2564 ปี 2564

973,358.40 - 973,358.40
973,358.40 - 973,358.40

หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

(หน่วย:บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

งบท่ัวไป



ปี 2564

316,029.15
361,811.14
16,702.00
760.00

78,425.37
2,759.52

776,487.18
รายได้อ่ืน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ใบอนุญาต
รายได้ดอกเบ้ียหรือเงินปันผล

รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าปรับ

รายได้ภาษี

หมายเหตุ 17 รายได้จัดเก็บเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)



ปี 2564

545,770.13
8,306,433.45
1,922,094.37

62,500.16
3,558,055.13

30,600.72
86,105.74

1,186,870.00
15,698,429.70รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

รายได้ค่าภาคหลวงแร่

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ
รายได้ภาษีสรรพสามิต

รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ
รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

รายได้ภาษีรถยนต์

หมายเหตุ 18 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (หน่วย:บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564





ปี 2564

13,392,880.21
38,976.00
48,300.00

13,480,156.21
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐก าหนดวัตถุประสงค์
รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน

หมายเหตุ 19 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ (หน่วย:บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564



รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดของ
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   รายได้อ่ืน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 20 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ปี 2564

613.97
613.97

613.97

(หน่วย:บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564



ปี 2564

288,300.00
-
-
-

175,200.00
-

2,350.00
42,000.00

-
4,818.00

348.80
-
-

513,016.80รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 9,991,614.20 10,504,631.00
เงินเพ่ิม 38,500.00 38,500.00
ค่าเช่าบ้าน 301,100.00 301,100.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 52,363.00 57,181.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,420.20 3,769.00

เงินสมทบ กบท. 308,956.00 308,956.00
เงินวิทยฐานะ - 42,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร 49,000.00 51,350.00

เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง 1,494,240.00 1,669,440.00
เงินค่าครองชีพ 151,180.00 151,180.00

เงินประจ าต าแหน่ง 284,500.00 284,500.00
ค่าจ้าง 242,400.00 242,400.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,567,300.00 1,567,300.00

ปี 2564 ปี 2564

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,498,655.00 5,786,955.00

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

รวม



(หน่วย:บาท)

10,504,631.00
38,500.00

301,100.00

57,181.00
3,769.00

308,956.00
42,000.00
51,350.00

1,669,440.00
151,180.00

284,500.00
242,400.00

1,567,300.00

ปี 2564

5,786,955.00

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

รวม



ปี 2564 ปี 2564

104,700.00 -
104,700.00 -

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 104,700.00
รวมค่าตอบแทน 104,700.00

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

รวม

ปี 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย:บาท)

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 22 ค่าตอบแทน



รวม

ปี 2564 ปี 2564 ปี 2564
208,484.60 - 208,484.60
22,300.00 - 22,300.00

1,743,784.82 28,700.00 1,772,484.82
262,587.30 - 262,587.30
1,889,923.35 56,000.00 1,945,923.35
3,650.00 - 3,650.00
2,400.00 - 2,400.00

124,820.00 15,600.00 140,420.00
66,584.00 432.00 67,016.00
52,952.00 - 52,952.00

4,377,486.07 100,732.00 4,478,218.07
ค่าใช้สอยอ่ืน
รวมค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่่ากว่าเกณฑ์
ค่าเช่า

ค่าประชาสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าแก็สและน่้ามันเช้ือเพลิง
ค่าซ่อมแซมและบ่ารุงรักษา

ค่าจ้างเหมาบริการ

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(หน่วย:บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 23 ค่าใช้สอย



ปี 2564 ปี 2564

359,230.31 3,994.00
359,230.31 3,994.00รวมค่าวัสดุ 363,224.31

ปี 2564

ค่าวัสดุใช้ไป 363,224.31

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย:บาท)

รวม

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 24 ค่าวัสดุ

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



ปี 2564 ปี 2564

242,634.15 49,092.00
512,362.04 15,255.48
3,366,907.15 -
4,121,903.34 64,347.48รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 4,186,250.82

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 291,726.15

ปี 2564

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 3,366,907.15
ครุภัณฑ์ 527,617.52

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 26 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



(หน่วย:บาท)

4,186,250.82

291,726.15

ปี 2564

3,366,907.15
527,617.52

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564



ปี 2564 ปี 2564

242,634.15 49,092.00
512,362.04 15,255.48
3,366,907.15 -
4,121,903.34 64,347.48รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 4,186,250.82

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 291,726.15

ปี 2564

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 3,366,907.15
ครุภัณฑ์ 527,617.52

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย:บาท)

รวม

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 26 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก



ปี 2564

-
-
-
-
-

100,101.28
37,407.00

-
-

137,508.28

-
-

137,508.28

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค  ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับโควิด - 19 ดังน้ี
       - ค่าใช้จ่ายสถานท่ีกักกัน  จ านวน  134,833.00  บาท  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เป็นต้น

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 9,091,142.44
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน 101,200.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการลงทุน - รัฐวิสาหกิจท่ีไม่ใช่สถาบัน 101,200.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานอ่ืน 90,600.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน 8,989,941.50

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการศึกษา -
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการบริการสังคม 203,674.40

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 7,269,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือโภชนาการ -

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 9,700.00
เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลก าไร 48,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน - ภาคครัวเรือน 155,648.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 1,212,419.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค

ปี 2564

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก



ปี 2564

1,212,419.10
155,648.00
48,000.00
9,700.00

7,269,900.00
100,101.28
37,407.00

203,674.40
90,600.00

9,127,449.78

101,200.94
101,200.94

9,228,650.72

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค  ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับโควิด - 19 ดังน้ี
       - ค่าใช้จ่ายสถานท่ีกักกัน  จ านวน  134,833.00  บาท  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

รวม



(หน่วย:บาท)

รวม

ปี 2564 ปี 2564 ปี 2564
52,080.00 - 52,080.00
200,000.00 - 200,000.00
252,080.00 - 252,080.00รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ค่าใช้จ่ายอ่ืน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุมภวาปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายอ่ืน

งบท่ัวไป หน่วยงานใต้สังกัดประเภท 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



 
 

เทศบาลต าบลขามทะเลสอสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

 
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  เดิมเป็นส่วนหนึ่งของต าบลขามทะเลสอ  กิ่งอ าเภอขามทะเลสอ ต่อมาได้มี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22  มีนาคม 2506  เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลขามทะเลสอ  กิ่งอ าเภอขามทะเล
สอ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดตั้งสุขาภิบาลขามทะเลสอขึ้น  เพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงท้องถิ่นให้
เจริญยิ่งขึ้น  มีพื้นที่  5.18  ตารางกิโลเมตร  ต่อมาปี พ.ศ.2542  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลขามทะเล
สอ  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542 ได้ประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา  เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25  พฤษภาคม 
2542  เป็นต้นไป  เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  เป็นพื้นที่ชุมชนที่ผังเมืองรวมได้ก าหนดให้เป็นเขตท่ีอยู่อาศัยมีนัก
ธุรกิจเข้ามาประกอบธุรกิจสร้างบ้านจัดสรร  และที่ดินจัดสรรหลายโครงการ  โดยที่ตั้งของเทศบาลอยู่ในอ าเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  มีระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  22  กิโลเมตร 
 เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  ตั้งอยู่ที ่378  หมู่ที่ 7  ถนนโคกกรวด – โนนไทย  ส านักงานเทศบาลต าบล
ขามทะเลสาอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 30280 
 เทศบาลต าบลขามทะเลสอได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  
48,500,000 บาท  โดยแยกเป็น งบบุคลากร จ านวน 17,722,900 บาท งบด าเนินงาน จ านวน 15,370,500 บาท 
งบลงทุน จ านวน                                                                                                                      
4,870,400 บาท งบเงินอุดหนุน  จ านวน 2,810,000 บาท รายจ่ายอื่น จ านวน - บาท และงบกลาง จ านวน 
7,726,200 บาท   
 เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดท างบการเงิน
แยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้น ามาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้  
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน  
 รายงานการเง ินนี ้จ ัดท าขึ ้นตามมาตรฐานการบ ัญช ีภาคร ัฐและนโยบายการบ ัญชีภาคร ัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
เรื ่องแนวทางการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี 
การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 การจัดท ารายงานการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก 



 
 

 รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 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 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 
1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่น ามาถือปฏิบัติ 
 ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  แปพ าภได้จัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้ 
 - หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด 
 - 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 เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  ได้จัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น  
 - ผังบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
 - วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 - การค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 



 
 

 - การค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 - สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ท าให้เทศบาลต าบลขามทะเลสอต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

                   (หน่วย:บาท) 
 
         ตามที ่  ผลกระทบ  ตามที ่
     รายงานไว้เดิม        จากการถือปฏิบัติ        ปรับปรุงใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน           ณ 30 ก.ย. 2563            1 ต.ค. 2563 
 
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ 14,443,500.00 (14,443,500.00) - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)        -  36,622,531.24 - 

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ)      -    8,827,081.96 - 

สินทรัพย์อื่น (สุทธิ)      - - - 
 

       -                              -  

 

หนี้สิน 

 
  

รายจ่ายค้างจ่าย 4,152,630.00 (4,152,630.00)          - 

    

ส่วนของทุน    

เงินสะสม 36,962,735.69        (10,913,764.50) 26,048,971.19 

เงินทุนส ารองเงินสะสม 13,338,468.32      622,894.50 13,961,362.82 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 



 
 

 
           (หน่วย:บาท) 
 
         ตามที ่  ผลกระทบ  ตามที ่
     รายงานไว้เดิม        จากการถือปฏิบัติ        ปรับปรุงใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน           ณ 30 ก.ย. 2563            1 ต.ค. 2563 

 
สินทรัพย์       - 2,893,398.23 2,893,398.23 

หนี้สิน       -        -        - 

ส่วนของทุน   898,022.77 2,893,398.23 3,791,421.00 

 
ส าหรับสินทรัพย์ที่น ามาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ 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 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าท่ีจะได้รับ 

  
5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 
  ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง จ านวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้รวมถึงบุคคลภายนอก เพ่ือน าไปทดรองใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับช าระคืนหรือรอการส่งชดใช้ใบส าคัญ 

  รายได้ค้างรับ หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกค้างช าระค่าบริการ ทั้ง
ที่ถึงก าหนดช าระแล้วหรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

5.3 เงินลงทุน 
  เงินลงทุน หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจ าที่มีก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน แสดง

มูลค่าด้วยราคาทุน เงินลงทุนจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว ดังนี้ 
  เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุด

รอบระยะเวลาการรายงาน 
  เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุด

รอบระยะเวลาการรายงาน 

5.4 วัสดุคงเหลือ 
  วัสดุคงเหลือ หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพจะใช้หมดเปลืองสิ้นไป ไม่คงสภาพเดิมไม่คงทนถาวร 

มีอายุการใช้งานสั้น ตามสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือเสี่ยงต่อการสูญหายได้ง่าย ซึ่งมีไว้ใช้ในการด าเนินงาน
ตามปกติโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือขาย  แสดงมูลค่าตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

 
5.5 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะสั้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ตาม
มูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการที่คาดว่าจะได้รับ 

5.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ที่ดิน แสดงมูลค่าด้วยราคาทุน 

  อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ส าหรับรายการอุปกรณ์ 
รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ าต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป 



 
 

  ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ
และสถานที่ที่พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วย
ต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ 
 
 
หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
  ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่า
ตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพ่ิมขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่
เกิดข้ึนในการซ่อม บ ารุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดขึ้น 

  ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ (ดูตารางการก าหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว567 ลงวันที่  21  ธันวาคม  2561  เรื่อง คู่มือการ
จัดท ารายงานส ารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ)  ดังนี้ 

  อาคารถาวร                15-40  ป ี
  อาคารชั่วคราว/โรงเรือน                 8-18  ป ี
  สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก          15-25  ป ี
  สิ่งปลูกสร้างใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก             5-25  ป ี
  ครุภัณฑ์ส านักงาน                 3-15  ป ี
  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง                5-30  ป ี
  ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ       5-10  ป ี
          ยกเว้นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า                                                    15-10  ป ี
  ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่      5-10  ป ี
  ครุภัณฑก์ารเกษตร                 

- เครื่องมือและอุปกรณ ์      2-5  ป ี
- เครื่องจักรกล       3-10   ป ี

   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                  
- เครื่องมือและอุปกรณ ์      2-5   ป ี
- เครื่องจักรกล       3-10  ป ี

  ครุภัณฑ์โรงงาน 
- เครื่องมือและอุปกรณ ์      2-5  ป ี
- เครื่องจักรกล       3-10  ป ี



 
 

  ครุภัณฑ์ส ารวจ        5-10  ป ี
  ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์              5-15  ป ี
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       3-5  ป ี
  ครุภัณฑ์การศึกษา       2-5  ป ี
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       2-5  ป ี
  ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ       2-5  ป ี
  ครุภัณฑ์ดนตรีนาฏศิลป์       2-5  ป ี
   ครุภัณฑ์สนาม        5-10  ป ี
  ครุภัณฑ์อ่ืน        2-5  ป ี
 
หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
          สินทรัพย์ไม่มีตัวตัว         2-20 ปี 
  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
  กรณีที่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น  การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนที่เหลือ

จากการก าหนดอายุการใช้งานครั้งแรก 

5.7 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน คือ สินทรัพย์ที่แสดงลัษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้  
    - เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย 
    - มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางอ่ืนได้ 
    - เคลื่อนที่ไม่ได้ และ 
    - มีข้อจ ากัดในการจ าหน่าย 
  หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา

สะสม ค่าเสื่อมราคาบันทึกค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใช้ประโยชน์โดยประมาณ  (ดูตารางการก าหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่  21  ธันวาคม  2561  เรื่อง  คู่มือการจัดท ารายงานส ารวจ
สินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ)  ดังนี้ 

  ถนนพ้ืนคอนกรีต                 10-20 ปี             
  ถนนพ้ืนลาดยาง         3-10 ปี 
  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก      20-50 ปี 
  เขื่อนดิน         20-50 ปี 
  เขื่อนปูน         50-80 ปี 
  อ่างเก็บน้ า        30-80 ปี 
  กรณีที่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น  การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนที่เหลือ

จากการก าหนดอายุการใช้งานครั้งแรก 



 
 

 5.8 เจ้าหนี้ 
         เจ้าหนี้  หมายถึง  เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ  ที่ได้มีการจัดท าฎีกาไว้ในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว 

แต่ไดม่ได้ท าการเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน  
 5.9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

         ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจ าเดือน กันยายน 2564  ที่ได้รับสินค้า
และบริการในรอบบัญชีปัจจุบันแล้ว  แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ รวมถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับ
สรรพากรรวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ยังไม่ได้จ่าย 
 5.10 รายได้รับล่วงหน้า 

         รายไดร้ับล่วงหน้า  หมายถึง รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รับตัวเงินมาแล้ว  แต่ ณ วัน
สิ้นงวดบัญชี  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ให้บริการหรือให้บริการยังไม่ครบตามจ านวนเงินที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
      

หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ)  
  

5.11 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 
         เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะสั้น  หมายถึง  เงินนอกงบประมาณท่ีหน่วยงานต้อง

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หรือต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามเวลาที่ก าหนด    
 

 5.12 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 
        เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะยาว  หมายถึง  เงินรับฝากและเงินปรกันสัญญาที่มี

ระยะเวลาส่งคืน  เกิน  1  ปี  เงินประกันสัญญาที่ครบก าหนดจ่ายคืนหลังปีงบประมาณ  2565  
 

 5.13  รายได้จัดเก็บเอง 
  รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง จากรายได้ภาษีอากร 
เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย รายได้ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน เป็นต้น 

 

5.14  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
         รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีรัฐจัดสรร เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ภาษี สุราและสรรพาสามิต ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ค่าภาคหลวง แร่และปิโตรเลียม ฯลฯ และภาษีที่รัฐแบ่งให้ คือ ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่รัฐจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ อปท. 
ตาม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจ  

 

 5.15 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 



 
 

        รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภท ที่รัฐจัดสรรหรือหน่วยงานอ่ืนอุดหนุน
ให้ เช่นรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน,รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐก าหนด
วัตถุประสงค์ ,รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

 

           5.16 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 

         รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร,รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น  

 

 5.17 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามรอบระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่าย และวัดมูลค่าได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
                                 (หน่วย:บาท) 
            ปี 2564  
เงินฝากกระทรวงการคลัง                 793,000.00  
เงินฝากสถาบันการเงิน             29,589,996.92  
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                              30,382,996.92  
     
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (สาขาสามแยกปักธงชัย) เลขที่บัญชี 37460002230 จ านวน 
2,388,542.12 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (สาขาสามแยกปักธงชัย) เลขที่บัญชี 3741128694 จ านวน 
16,886,952.10 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาขามทะเลสอ) เลขที่
บัญชี 3952704216 จ านวน 8,773,202.61 บาท 



 
 

เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธนาคารอิสลาม (สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา) เลขที่บัญชี 0301091811 
จ านวน 419,876.75 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหน่วยงานใต้สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (สาขาสามแยกปักธงชัย) เลขที่บัญชี 3740489952 (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามทะเลสอ) จ านวน 1,121,423.34 บาท  
  
หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ        

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

รายได้ค้างรับ                                                84,337.84  
ลูกหนี้ค่าภาษ ี                  23,498.98 
ลูกหนี้เงินมัดจ าและเงินประกัน       16,900.00 
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ             124,736.82 
   
หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น      

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

เงินฝากประจ า                    9,162,668.66  
รวมเงินลงทุนระยะสั้น                                                   9,162,668.66  
 
เงินฝากประจ า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาขามทะเลสอ) เลขที่บัญชี 3954120577 
จ านวน  4,363,205.28  บาท 
เงินฝากประจ า ธนาคารออมสิน (สาขาโคกกรวด) เลขที่บัญชี 064311360002864 จ านวน  1,799,463.38  บาท 
เงินฝากประจ าธนาคารอิสลาม(สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา)เลขที่บัญชี0302004777จ านวน 3,000,000.00
บาท 
 
 
 
 
หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ      

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

วัสดุคงคลัง                           474,452.50  
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ                                  474,452.50  
 



 
 

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว     
                                                   (หน่วย:บาท)   

                                                                                      ปี 2564 
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          6,115,305.52  
รวมเงินลงทุนระยะยาว                                           6,115,305.52  
  
หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์    

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

ที่ดิน                                                                       12,333,000.00 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง             29,482,078.00 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง                  (10,918,102.87) 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)                                       18,563,975.13 
ครุภัณฑ ์               6,929,960.00 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์            (3,951,302.12) 
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)              2,978,657.88 
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)                33,875,633.01 
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หน่วยงานใต้สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง              4,290,000.00 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง                   (1,543,101.77) 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)                                         2,746,898.23 
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)                 2,746,898.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 12 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน     



 
 

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

ถนน               14,887,713.50  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน            (6,807,232.03)  
ถนน (สุทธิ)               8,080,481.47 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น               3,052,100.00  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น         (2,305,499.51)  
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน (สุทธิ)                                        746,600.49  
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ)                                      8,827,081.96 
    
หมายเหตุ 13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน      

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง                6,335,000.00 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง               (861,236.12) 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน               5,473,763.88 
    
หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                     71,245.17 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย          27,912.35 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น             833.33 
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                    99,990.85 
 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  จ านวน 71,245.17  บาท 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง – ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน  18,761.02 บาท 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง – ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก จ านวน 9,151.33 บาท 
 
หมายเหตุ 15 รายได้รับล่วงหน้า     

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                  793,000.00  
รวมรายได้รับล่วงหน้า                                             793,000.00 
   



 
 

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
 
 
 
 
หมายเหตุ 16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น     

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

เงินรับฝากอ่ืน                   944,193.43  
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                           24,000.00  
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น                       968,193.43  
เงินรับฝากอ่ืน – ระยะสั้น  ค่าน้ าประปาตลาดเทศบาล  จ านวน    9,497.46  บาท 
เงินรับฝากอ่ืน – ระยะสั้น  ค่าไฟฟ้าตลาดเทศบาล   จ านวน 797,735.97  บาท 
เงินรับฝากอ่ืน – ระยะสั้น  โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาลใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  ประจ าปีงบประมาณ  2564       จ านวน   24,960.00  บาท 
เงินรับฝากอ่ืน – ระยะสั้น  เงินประกันตลาด  จ านวน   30,000.00  บาท 
เงินรับฝากอ่ืน – ระยะสั้น  เงินประกันห้องแถว  จ านวน   72,000.00  บาท 
เงินรับฝากอ่ืน – ระยะสั้น  มิเตอร์ น้ า ไฟ    จ านวน   10,000.00  บาท 
  
หมายเหตุ 17 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว     

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

เงินรับฝากอ่ืน                  14,400.00  
เงินประกันสัญญา                534,942.00  
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว             549,342.00 
เงินรับฝากอ่ืน ระยะยาว  เงินประกันห้องแถว จ านวน  14,400.00 บาท 
  
หมายเหตุ 18 ภาระผูกพัน (ไม่รวมที่ตั้งหนี้ หรือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไปแล้ว)    
-  ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
                                                                                                  (หน่วย:บาท)  
   สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้                                                                           ปี 2564 
   ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง              1,837,640.00 
      รวม                                                                                      1,837,640.00 
ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากกมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์ 
 



 
 

-ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ 
 ณ วันที่ 30 กันยาน 2564 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ จ านวน
ตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้ 
                                                                                                  (หน่วย:บาท)  
   สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้                                                                           ปี 2564 
   ไม่เกิน 1 ปี                 1,875,600.00 
   รวม                                                                                          1,875,600.00 
 
 
 
 
หมายเหตุ 19 รายได้จัดเก็บเอง   

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

รายได้ภาษ ี                            461,623.69  
รายได้ค่าธรรมเนียม        568,280.20  
รายได้ค่าปรับ         170,225.50    
รายได้ใบอนุญาต            4,168.00  
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                 291,900.33  
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ          1,930.00 
รายได้อ่ืน          448,912.00  
รวมรายได้จัดเก็บเอง               2,945,789.72  
 
หมายเหตุ 20 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

รายได้ภาษีรถยนต์        514,546.81  
รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ          14,203,536.33  
รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ            2,027,694.75  
รายได้ภาษีธรุกิจเฉพาะ        107,585.17  
รายได้ภาษีสรรพสสามิต               3,372,086.06  
รายได้ค่าภาคหลวงแร่          51,155.64  
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตเลียม         18,620.67  
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน          2,656,409.00  
รวมรายได้รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้           22,951,634.43 



 
 

             
หมายเหตุ 21 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน          22,110,494.31  
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐก าหนดวัตถุประสงค์      122,976.00  
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้             22,233,470.31  
 
             
หมายเหตุ 22 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     รายได้อ่ืน            5,170.57  
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนยัพัฒนาเด็กเล็ก        5,170.57  
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กร     5,170.57  
 
หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายบุคลากร     

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              10,572,685.94  
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                     2,105,935.44  
ค่าล่วงเวลา                                                          33,750.00  
เงินประจ าต าแหน่ง                                                        336,000.00  
ค่าจ้าง                                                          248,160.00  
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               966,520.00  
เงินค่าครองชีพ                                                                     72,710.00 
โบนัส                                                           893,912.80  
เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                          47,557.25  
เงินสมทบ กบท.                                                                   680,577.00  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                33,083.00  
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                  2,640.00  
ค่าเช่าบ้าน                                                                    119,000.00  
เงินเพ่ิม                                                                                89,740.00  
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                   16,202,271.43 



 
 

 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรหน่วยงานใต้สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
 

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                  253,136.13 
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              360,000.00 
เงินวิทยฐานะ           31,500.00 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               11,250.00 
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                      655,886.13 
 
หมายเหตุ 24 ค่าบ าเหน็จบ านาญ     

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

บ านาญ                  204,422.40  
รวมค่าบ าเหน็จบ านาญ                                                            204,422.40  
 
หมายเหตุ 25 ค่าตอบแทน     

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน               303,172.00  
ค่าตอบแทนอ่ืน                            19,080.00  
รวมค่าตอบแทน                                                             322,252.00  
หมายเหตุ 26 ค่าใช้สอย     

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม        652,830.00  
ค่าใช้จ่ายเดินทาง            32,135.00  
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา                 685,952.11  
ค่าแก็สและน้ ามันเชื้อเพลิง        570,348.94  
ค่าจ้างเหมาบริการ                6,103,904.53  
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์        221,225.00  
ค่าประชาสัมพันธ์            65,643.00  
ค่าใช้สอยอ่ืน                      96,460.00  
รวมค่าใช้สอย                 8,428,498.58  



 
 

  
เทศบาลต าบลขามทะเลสอได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโควิด-19 ดังนี้ 
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์  จ านวนเงิน 28,375.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดอุณหภูมิ  หน้ากากอนามัย  เครื่องพ่นยา
แบบแบตเตอรี่  สบู่เหลว น้ ายา เป็นต้น 
 
ค่าใช้สอยหน่วยงานใต้สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

(หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

ค่าจ้างเหมาบริการ         556,800.00 
รวมค่าใช้สอย                                                       556,800.00 
 
หมายเหตุ 27 ค่าวัสดุ     

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

ค่าวัสดุใช้ไป         945,930.15  
ค่ายาใช้ไป           32,100.00  
ค่าวัสดุที่มีไว้เพ่ือการแพทย์ใช้ไป       139,918.00  
รวมค่าวัสดุ                1,117,948.15 
  
หมายเหตุ 28 ค่าสาธารณูปโภค     

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

ค่าไฟฟ้า          753,471.95  

ค่าน้ าประปาและบาดาล        121,432.04  

ค่าโทรศัพท์           16,548.62  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม        263,615.90  

ค่าบริการไปรษณีย์          19,479.00  

รวมค่าสาธารณูปโภค               1,174,547.51 

ค่าสาธารณูปโภคหน่วยงานใต้สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
 (หน่วย:บาท)   

                                                                                      ปี 2564 
ค่าน้ าประปาและบาดาล          11,321.03  

ค่าโทรศัพท์           10,272.00  

รวมค่าสาธารณูปโภค                   21,593.03 



 
 

 

หมายเหตุ 29 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย     

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง               1,154,928.54  

ครุภัณฑ์                 1,171,024.66  

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน              2,607,689.17 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน       211,166.67 

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย            5,144,809.04 

 

ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจ าหน่ายหน่วยงานใต้สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
(หน่วย:บาท)   

                                                                                      ปี 2564 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง                 146,500.00  

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย               146,500.00 

  

หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค      
                                                        (หน่วย:บาท) 
                                                                                       ปี 2564 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน – หน่วยงานภาครัฐ              4,065,333.68  

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล         5,500.00  

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล               6,342,400.00 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการบริการสังคม                          134,000.00  

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด าเนินงาน           10,547,233.68  

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค           10,547,233.68  

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาคหน่วยงานใต้สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 



 
 

                                                            (หน่วย:บาท) 
                                                                                           ปี 2564 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือโภชนาการ                651,400.30  

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการศึกษา       193,100.00  

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด าเนินงาน              844,500.30  

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค              844,500.30 

  

หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายอ่ืน    

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย                  5,180.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น                          141,358.65  

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน                146,538.65 

 

หมายเหตุ 32 ต้นทุนทางการเงิน    

                                                   (หน่วย:บาท)   
                                                                                      ปี 2564 

ดอกเบี้ยจ่าย                  10,708.25 

รวมต้นทุนทางการเงิน                10,708.25 
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