










 
 

เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลต าบลกระจับ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก คือ มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีหน้าที่ท าการดูแลเขตเทศบาลตามมาตรา 50 และจัดท ากิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล
ตามมาตรา 51 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
 เทศบาลต าบลกระจับ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมสายเก่า (สามแยกกระจับ – หนองโพ) เลขที่ 49 หมู่ที่ 9  
ต าบลหนองอ้อ  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี เดิม มีฐานะเป็น“สุขาภิบาลกระจับ”  จัดตั้งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2506  (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 80 ตอนท่ี 114 หน้า 
2626  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506) และต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะจาก “สุขาภิบาลกระจับ” เป็น “เทศบาล
ต าบลกระจับ” ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล  เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา มีทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) 
และทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนทรงพล) ตัดผ่านโดยมีลักษณะพื้นท่ีต้ังฉากกับถนนดังกล่าวจากศูนย์กลางถนน 
ข้างละ 500 เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 65 กิโลเมตร ปัจจุบันส านักงานเทศบาลต้ังอยู่ท่ีบนเนื้อ
ท่ี 1 ไร่ 1 งาน 94  ตารางวา 
 เทศบาลต าบลกระจับเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลกระจับได้รับการยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบลกระจับ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 
2542 ตั ้งแต่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 เทศบาลต าบลกระจับ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่ว นท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2552 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลกระจับ  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืชและ 
ท านา มีพื้นที่จ านวน 9.1 ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) และทางหลวง
หมายเลข 323 (ถนนทรงพล) ตัดผ่าน โดยมีลักษณะพื้นท่ีตั้งฉากกับถนนดังกล่าวจากศูนย์กลางถนนข้างละ 500 
เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  65  กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ        ติดต่อ   ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ    ต าบลสระกระเทียม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ทิศใต้           ติดต่อ    ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
               ต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
       และต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 
 



 
 

ทิศตะวันตก   ติดต่อ    ต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
                              ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 กรอบกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 
 เทศบาลต าบลกระจับ ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
70,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  67,107,200  บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร จ านวน 
21,661,150 บาท งบด าเนินงาน จ านวน 18,069,740 บาท งบลงทุน จ านวน 5,834,850 บาท งบเงินอุดหนุน  
จ านวน 1,608,000 บาท และงบกลาง จ านวน 19,933,460 บาท   
 เทศบาลต าบลกระจับ  มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
๒ แห่ง และกิจการประปา ๑ แห่ง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดท า 
งบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้น ามาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี ้ 
 
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท ารายงานการเงิน  

รายงานการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 731 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท ารายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 การจัดท ารายงานการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้
แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก 
 รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 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/ 
ว1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่น ามาถือปฏิบัติ 

ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลต าบลกระจับ ได้จัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การ
จัดท าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ดังนี้ 



 
 

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปล่ียน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช่า 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในรายงาน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปล่ียน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 - นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
  
หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลต าบลกระจับได้จัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี 
การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึก
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เช่น  
 - ผังบัญชีท่ีใช้ในการบันทึกบัญชี 
 - วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 - การค านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 
 - การค านวณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 - สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ท าให้เทศบาลต าบลกระจับต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้ 
 

เทศบาลต าบลกระจับ 
   (หน่วย : บาท) 
 
 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ตามท่ี 
รายงานไว้เดิม 

ณ 30 ก.ย.2563 

ผลกระทบ 
จากการถือปฏิบัติ 

ตามท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

ณ 1 ต.ค.2563 
สินทรัพย์    
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 5,345,000.00 (5,345,000.00) - 
ทรัพย์สินท่ีเกิดจากเงินกู้      12,600,000.00 (12,600,000.00)                      - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) - 37,496,633.54 37,496,633.54 
    
หนี้สิน    
รายจ่ายค้างจ่าย  12,146,015.00 (12,146,015.00) - 
รายได้รอการรับรู้  - 650,193.75                 650,193.75                   
    
ส่วนของทุน    
เงินสะสม 76,869,095.44           29,255,552.54 106,094,647.98 
ทุนส ารองเงินสะสม 24,596,594.60 1,821,902.25 26,418,496.85 

   
โรงผลิตน ้าประปา โรงผลิตน ้าด่ืมและประปาหมู่บ้าน 

   (หน่วย : บาท) 
 
 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ตามท่ี 
รายงานไว้เดิม 

ณ 30 ก.ย.2563 

ผลกระทบ 
จากการถือปฏิบัติ 

ตามท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

ณ 1 ต.ค.2563 
ส่วนของทุน    
ทุนด าเนินการ 13,375,5514.57 4,779,166.24 18,154,717.81 

              
             
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (หน่วย : บาท) 
 
 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ตามท่ี 
รายงานไว้เดิม 

ณ 30 ก.ย.2563 

ผลกระทบ 
จากการถือปฏิบัติ 

ตามท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

ณ 1 ต.ค.2563 
ส่วนของทุน    
รายได้สะสม 69,678.86 6,067,948.98 6,137,627.84 

 
ส าหรับสินทรัพย์ท่ีน ามาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ท่ีดิน 
2. สินทรัพย์ถาวรท่ียังไม่หมดอายุ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าต้ังแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป 
3. ครุภัณฑ์ท่ีได้มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าต้ังแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป 
 
หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ และเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผ่ือเรียก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้ 

 
 5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 

     รายได้ค้างรับ หมายถึง จ านวนเงินท่ีหน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกค้างช าระค่าบริการ ท้ังท่ีถึง
ช าระแล้วหรือยังไม่ถึงก าหนดช าระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันส้ินปีงบประมาณ 

     ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับช าระจากบุคคลภายนอก 
หรือหน่วยงานอื่นซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกติของหน่วยงาน 

     ลูกหนี้ค่าภาษี หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับช าระจากผู้ที่มีหน้าที่ที ่ต้องช าระภาษี
ประจ าปี หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ค่าภาษีมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับโดยการประกาศค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้
ส่วนท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ 
 

5.3 เงินลงทุนระยะสั้น 
     เงินฝากประจ า-ระยะสั้น หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจ าที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้ง

ธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเอกชน โดยมี เงื่อนไขการฝากประจ าท่ีมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 
      
5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ 
     วัสดุคงคลัง หมายถึง สินทรัพย์ท่ีหน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด าเนินงามตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลค่าไม่

สูงและไม่มีลักษณะคงทนถวร เช่น วัสดุส านักงาน ซึ่งการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน  
 



 
 

5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
     ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะสั้น เทศบาลจะรับรู้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตามมูลค่า
ของสินทรัพย์หรือบริการท่ีคาดว่าจะได้รับ 

      
5.6 เงินลงทุนระยะยาว 
      เงินฝากประจ า – ระยะยาว 
     เงินฝากประจ า – ระยะยาว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจ าท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินท้ัง

ธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเอกชน โดยมี เงื่อนไขการฝากประจ าท่ีมากกว่า 1 ปี  
      เงินลงทุนระยะยาว – อื่น  
      เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล หมายถึง จ านวนเงินที่เทศบาลและเมืองพัทยาส่งเงินทุน

ส่งเสริม กิจการเทศบาล ซึ่งมีระยะเวลาในการให้ประโยชน์แก่เทศบาลและเมืองพัทยามากกว่า 1 ปี 
 

 5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
     เทศบาลต าบลกระจับ แสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

และในปีงบประมาณ 2564 ได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ของเทศบาลต าบลกระจับ ตามคู่มือการจัดท า
รายงานส ารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่องคู่มือการจัดท ารายงานส ารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการ
จัดท าบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยแบ่งสินทรัพย์
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

      1. สินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีราคาที่ซื้อหรือได้มามูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป และยังไม่หมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและในส่วนของครุภัณฑ์ที ่ซื ้อมาหรือได้มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ได้แสดงรายการในรายงานส ารวจสินทรัพย์ทางบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แบบ อปท.-สท.2) และแสดงรายการสรุปสินทรัพย์ภาพรวมในรายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์
และค่าเส่ือมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ อปท.-สท.1) 

      2. สินทรัพย์ประเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีมีราคาที่ซื้อหรือได้มามูลค่าต ่ากว่า 10,000 บาท 
หรือสินทรัพย์หมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว หรือครุภัณฑ์ท่ีซื้อหรือได้มาก่อนปีงบประมาณ 2560 
ได้แสดงในรายงานส ารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ อปท.-สท.3)  

      วิธีการค านวณค่าเส่ือมราคา 
     เทศบาลต าบลกระจับได้ประมาณการโดยใช้วิธีปันส่วนจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์อย่าง

มีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรง ซึ่งจะมีผลท าให้ค่าเสื ่อมราคามีจ านวนคงที่
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทั้งนี้สินทรัพย์ไม่มีการค านวณราคาซากแต่จะคงเหลือราคาตามบัญชีไว้
จ านวน 1 บาท ในปีสุดท้ายท่ีค านวณค่าเส่ือมราคาเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ ส าหรับท่ีดินมีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่จ ากัด จึงไม่จ าเป็นต้องคิดค่าเส่ือมราคา 



 
 

      การก าหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ 
      เทศบาลต าบลกระจับ ได้ก าหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื ่อมราคาของสินทรัพย์เพื่อใช้เป็น

หลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานส ารวจสินทรัพย์เพื่อจัดท าบัญชีและรายงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ตามประกาศเทศบาลต าบลกระจับ เรื่อง การก าหนดอายุการใช้
งานและอัตราค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ของเทศบาลต าบลกระจับ ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 โดยมีอายุการใช้งาน
และอัตราค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ ดังนี้ 
 ประเภท         อายุการใช้งาน/ปี 
 อาคารถาวร        40    
     อาคารช่ัวคราว       15 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน         8 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    - รถจักรยานยนต์     10 
   - รถยนต์,รถบรรทุกขยะ,รถดับเพลิง   20  
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        8 
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        8 
   ครุภัณฑ์การเกษตร  
    - เครื่องมือและอุปกรณ์       5 
   - เครื่องจักรกล      10 
   ครุภัณฑ์โรงงาน 
   - เครื่องมือและอุปกรณ์       5 
   - เครื่องจักรกล      10 
   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
    - เครื่องมือและอุปกรณ์       5 
   -  เครื่องจักรกล      10 
 ครุภัณฑ์ส ารวจ       10 
   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์     12 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         5 
   ครุภัณฑ์การศึกษา         5 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        5 
   ครุภัณฑ์กีฬา         5 
   ครุภัณฑ์ดนตรี             5 
   ครุภัณฑ์อาวุธ       10 
   ครุภัณฑ์สนาม         5 
   ครุภัณฑ์อื่น        10 
 



 
 

5.8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 
      สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที ่แสดงลักษณะเฉพาะและไม่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ทางอื่นได้เคลื่อนที่ไม่ได้และมีข้อจ ากัดในการจ าหน่าย หน่วยงานแสดงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากราคา
ทุน หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 

      ถนน หมายถึง ถนนและโครงข่ายการจราจรทางบกเพื่อใช้ส าหรับสาธารณประโยชน์  
      ค่าเส่ือมราคาสะสมถนน หมายถึง ค่าเส่ือมราคาของถนนท่ีสะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน 
      ค่าเสื่อมราคาสะสมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแดสงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค านวณโดยวิธี

เส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 
เรื่องคู่มือการจัดท ารายงานส ารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดท าบัญชี และรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

       ประเภท           อายุการใช้งาน/ปี 
      ถนนคอนกรีต       15 
      ถนนลาดยาง         8 

โครงสร้างพื้นฐานอื่น ก าหนดอายุตามประเภทท่ีมีลักษณะการก่อสร้างและใช้งานเดียวกัน 
 
 5.9  เจ้าหนี้ระยะสั้น 

       เจ้าหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก และเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก ที่มีการจัดท าฎีกา
แล้ว แต่เจ้าหนี้ไม่มารับเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน        
   

5.10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
       ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ จ านวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้

จ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระท าในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิดจากข้อก าหนดของกฎหมาย 
ข้อตกลงในสัญญา หรือจากบริการท่ีได้รับแล้ว เช่น ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
 

5.11 รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
       รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง หมายถึง เงินที่หน่วยงานได้รับ เหลือจ่ายและยังมิได้ส่งคืนเป็นเงิน

รายได้แผ่นดิน รอส่งคืนในปีถัดไป       
 
5.12 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 
       เงินรับฝาก คือ จ านวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืนหรือจ่ายต่อ เงินนอก

งบประมาณที่ได้รับไว้ตามข้อก าหนด เงินประกันสัญญา หรือเงินอื่นใดที่มีระยะเวลาคืน ไม่เกิน 1 ปี คือครบ
ก าหนดจ่ายคืนภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 



 
 

5.13 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 
       เงินรับฝาก คือ จ านวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืนหรือจ่ายต่อ เงินนอก

งบประมาณท่ีได้รับไว้ตามข้อก าหนด เงินประกันสัญญา หรือเงินอื่นใดท่ีมีระยะเวลาคืน เกิน 1 ปี คือครบก าหนด
จ่ายคืนหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
5.14 รายได้จัดเก็บเอง 
       รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ท่ีจัดเก็บจากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ซึ่ง

เทศบาลมีอ านาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนท้ังหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามท่ีมีกฎหมายก าหนด รวมถึง
รายได้ดอกเบ้ีย เงินปันผล รายได้จากทรัพย์สินและรายได้เบ็ดเตล็ดด้วย 

        
5.15 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
       รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง รายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื ่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  และกฎหมายอื่นที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเล่ือน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมท่ีดิน เป็นต้น        
 

5.16 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
       รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปที่รัฐก าหนดวัตถุประสงค์ 
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายได้ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ เช่น 
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น        

 
5.17 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 
       รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และรายได้ของกิจการประปา เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น แสดง
เป็นรายได้หน่วยงานภายใต้สังกัด      

 
5.18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
       ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี ่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน 

ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้น
เกิดขึ้น      

 
 



 
 

5.19 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
     ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าท่ีขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือผลิต
เอง เป็นต้น รายการเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  

 
5.20 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 
       ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายท่ีรัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุน หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กร 

หรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปลี่ยนโดยตรง 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ่ายตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่ อวัตถุประสงค์ ในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยท่ัวไป
หน่วยงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ การรับรู้ค่าใช้จ่าย  

  
5.21 ค่าใช้จ่ายอื่น 
       ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่าย

อื่นเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั้น      
 



หมายเหตุ 6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)

เงินฝากสถาบันการเงิน 44,222,567.49           

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,222,567.49          

หมายเหตุ 7 ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

(หน่วย:บาท)
รายได้ค้างรับ 232,902.21

รวม 232,902.21

ลูกหน้ีค่าสินค้าและบริการ 103,638.00

ลูกหน้ีค่าภาษี 5,434.75

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 109,072.75

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 341,974.96

ลูกหน้ีการค้าและบริการ - ลูกหน้ีอ่ืน แยกตามอายุหน้ี ดังน้ี

ปีงบประมาณ ยังไม่ถึงก าหนดช าระ

ปี 2564 103,638.00

ลูกหน้ีค่าภาษี แยกตามอายุหน้ี ดังน้ี

ปีงบประมาณ ยังไม่ถึงก าหนดช าระ

ปี 2564 5,434.75

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะส้ัน

(หน่วย:บาท)

เงินฝากประจ า 57,824,828.26           

รวม เงินลงทุนระยะส้ัน 57,824,828.26          

เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564



1) เงินฝากประจ า-ระยะส้ัน ประกอบด้วย

   1.1 เงินฝากบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขท่ีบัญชี 243-4-10060-7 

        จ านวน 23,071,864.63 บาท

   1.2 เงินฝากบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขท่ีบัญชี 310000541670

        จ านวน 49,539.26 บาท

   1.3 เงินฝากบัญชีธนาคารออมสิน เลขท่ีบัญชี 300018423131 จ านวน 5,425,862.29 บาท

   1.4 เงินฝากบัญชีธนาคารออมสิน เลขท่ีบัญชี 300028917429 จ านวน 8,689,365.05 บาท

   1.5 เงินฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 716-2-23098-7 จ านวน 4,901,906.61 บาท

   1.6 เงินฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 706-2-23137-1 จ านวน 15,666,290.42 บาท

หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

(หน่วย:บาท)

วัสดุคงคลัง 139,031.47               

รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ 139,031.47              

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,250.00                   

รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2,250.00                 

1) เงินกองทุนเงินสดแทนจ่ายล่วงหน้า จ านวน 2,250 บาท

หมายเหตุ 11 เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย:บาท)

เงินฝากประจ า 7,631,421.33

เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 11,093,694.82

รวม เงินลงทุนระยะยาว 18,725,116.15

1) เงินฝากประจ า-ระยะยาว ประกอบด้วย

   1.1 เงินฝากบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขท่ีบัญชี 310000521670 

        จ านวน 7,631,421.33 บาท



หมายเหตุ 12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย:บาท)

ท่ีดิน 12,340,550.00

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 35,805,426.93

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (13,258,565.27)

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (สุทธิ) 22,546,861.66

ครุภัณฑ์ 20,355,736.51

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ (8,836,525.12)

ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 11,519,211.39

รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 46,406,623.05

หมายเหตุ 13  สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน

(หน่วย:บาท)

ถนน 41,085,000.00

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-ถนน (32,034,655.72)

ถนน (สุทธิ) 9,050,344.28

รวม สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ) 9,050,344.28

หมายเหตุ 14  เจ้าหน้ีระยะส้ัน

(หน่วย:บาท)

เจ้าหน้ีการค้า 117,670.53

เจ้าหน้ีอ่ืน 7,222.50

รวม เจ้าหน้ีระยะส้ัน 124,893.03

หมายเหตุ 15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย:บาท)

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 231,739.06

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 44,555.75

รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 276,294.81



หมายเหตุ 16 รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง

(หน่วย:บาท)

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน 4,238.00

รวม รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 4,238.00

หมายเหตุ 17 เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน

(หน่วย:บาท)

เงินรับฝากอ่ืน 131,760.00               

เงินประกันสัญญา 373,093.00               

รวม เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน 504,853.00              

หมายเหตุ 18  เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

(หน่วย:บาท)

เงินประกันสัญญา 204,306.30

เงินประกันสัญญาอ่ืน 126,900.00

รวม เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 331,206.30

หมายเหตุ 19 รายได้จัดเก็บเอง

(หน่วย:บาท)

รายได้ภาษี 3,107,670.49

รายได้ค่าธรรมเนียม 1,173,640.00

รายได้ค่าปรับ 144,750.00

รายได้ใบอนุญาต 36,755.00

รายได้ดอกเบ้ียหรือเงินปันผล 781,038.29

รายได้อ่ืน 73,206.00

รวม รายได้จัดเก็บเอง 5,317,059.78



หมายเหตุ 20 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

(หน่วย:บาท)

รายได้ภาษีรถยนต์ 634,322.24

รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 17,579,051.88

รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 4,118,623.59

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 173,527.18

รายได้ภาษีสรรพสามิต 6,274,508.31

รายได้ค่าภาคหลวงแร่ 84,335.76

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 34,645.00

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 2,950,694.00

รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 31,849,707.96

หมายเหตุ 21 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้

(หน่วย:บาท)

รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน 35,048,472.76

รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐก าหนดวัตถุประสงค์ 77,784.00

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,327,700.00

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน 458,045.00

รวม รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 40,912,001.76

หมายเหตุ 22 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

(หน่วย:บาท)

รายได้ของโรงผลิตน้ าประปา โรงผลิตน้ าด่ืมและประปาหมู่บ้าน

   รายได้จากการด าเนินงาน 3,246,624.00             

   รายได้อ่ืน 86,005.88                 

รวมรายได้ของโรงผลิตน้ าประปา โรงผลิตน้ าด่ืมและประปาหมู่บ้าน 3,332,629.88             

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   รายได้อ่ืน 1,101.50                   

รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,101.50                   

รวม รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 3,333,731.38           



หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย:บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 13,192,750.00           

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,204,369.06             

เงินประจ าต าแหน่ง 478,326.00               

ค่าจ้าง 732,120.00               

เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4,739,080.00             

เงินค่าครองชีพ 324,960.00               

เงินช่วยการศึกษาบุตร 119,110.00               

เงินวิทยฐานะ 42,000.00                 

เงินสมทบ กบท. 260,637.00               

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 154,103.00               

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,854.00                   

เงินเพ่ิม 297,600.00               

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 22,551,909.06          

หมายเหตุ 24 ค่าบ าเหน็จบ านาญ

(หน่วย:บาท)

บ านาญ 1,140,948.00

บ าเหน็จรายเดือนส าหรับการเบิกเงินบ าเหน็จลูกจ้าง 306,960.00

รวมค่าบ าเหน็จบ านาญ 1,447,908.00

หมายเหตุ 25 ค่าตอบแทน

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 683,516.34               

ค่าตอบแทนอ่ืน 4,058.50                   

รวม ค่าตอบแทน 687,574.84              



หมายเหตุ 26 ค่าใช้สอย

(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 163,200.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 32,213.28

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,594,426.61

ค่าแก็สและน้ ามันเช้ือเพลิง 622,041.20

ค่าจ้างเหมาบริการ 14,776,383.21

ค่าธรรมเนียม 4,800.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 9,709.00

ค่าเช่า 49,815.00

ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 477,554.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 200,992.30

ค่าใช้สอยอ่ืน 85,285.00

รวม ค่าใช้สอย 18,016,419.60

หมายเหตุ 27  ค่าวัสดุ

(หน่วย:บาท)

ค่าวัสดุใช้ไป 3,564,337.19             

รวม ค่าวัสดุ 3,564,337.19           

หมายเหตุ 28 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย:บาท)

ค่าไฟฟ้า 2,767,345.69             

ค่าโทรศัพท์ 97,047.93                 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 73,872.80                 

ค่าบริการไปรษณีย์ 60,778.00                 

รวม ค่าสาธารณูปโภค 2,999,044.42           



หมายเหตุ 29 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

(หน่วย:บาท)

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,157,623.24

ครุภัณฑ์ 2,481,878.14

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 1,909,440.32

รวม ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 5,548,941.70

หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค

(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 2,370,771.22             

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน - ภาคครัวเรือน 87,209.00                 

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 120,400.00               

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 11,581,700.00           

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือโภชนาการ 307,476.30               

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการศึกษา 189,000.00               

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการบริการสังคม 646,950.00               

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน 15,303,506.52           

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 15,303,506.52          

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ  covid-19 ดังน้ี

1) ค่าอาหารส าหรับผู้ป่วยโควิด - 19 จ านวนเงิน 647,700 บาท

2) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวนเงิน 20,087 บาท

3) ถุงยังชีพผู้ประสบภัยโควิด-19 จ านวนเงิน 120,400 บาท

4) ค่าวัสดุ จ านวนเงิน 29,671 บาท

5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เจล,ชุด PPE ฯลฯ จ านวนเงิน 344,630 บาท

หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายอ่ืน

(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 7,182.50

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 81,475.53

รวม ค่าใช้จ่ายอ่ืน 88,658.03
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