
เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน 
ความเห็น

สำน ักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ินได ้ตรวจสอบรายงานการเง ินขององค ์การบร ิหาร 
ส่วนตำบลปอพาน (หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีส้ินสุด 
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ และผลการดำเนินงานสำหรับปีส้ินสุดวับเดียวกัน 
โดยถ ูกต ้องตามท ี,ควรในสาระสำค ัญ ตามมาตรฐานการบ ัญ ช ีภาคร ัฐและนโยบายการบ ัญ ช ีภาคร ัฐ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ 
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินและสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน  ๆซ่ึงเป็น'โปตาม'หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
และข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ ๒ 
เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิม 
ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน 
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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มาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติ 
กับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และไต้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา 
ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและน่าเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง 
ตามที,ควรตามมาตรฐานการบ ัญช ีภาครัฐและนโยบายการบ ัญช ีภาครัฐท ี่กระทรวงการคล ังกำหนด 
และรับผิดขอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงิน 
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดขอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน 
ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์ 
การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลท่ีจะเลิกหน่วยงาน 
หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปไต้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไต้ความเชื่อมั่น 
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ไต้ 
เป ็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
และมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ไต้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ไต้ 
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกิจของผู้ใข้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไดใช้ดุลยพินิจและการสังเกต 
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง 

* ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และไต้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเลี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต 
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



๓

* ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ 
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

* ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใข้และความสมเหตุสมผล 
ของประมาณการทางบัญชีและการเปีดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

* สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง 
ของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามิความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเนินเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน 
ในการดำเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำคัญ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์!นอนาคตอาจเนินเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

* ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 
หรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือสารกับผู้บริหารในเร่ืองต่างๆ ที่สำคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขต 
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง 
ที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวขวัญลักษณ์ ฉิมทับ)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

(9ใ. พ̂ II
(นางสาวจิรภิญญา พรจำศิลนิ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินขำนาญการพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗ มีนาคม ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำ๓ อนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย ะ บาท)
หมายเหตุ 2564

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 27,716,277.03
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 7 859,018.59
เงินลงทุนระยะส้ัน 8 6,418,023.66
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 9 46,443.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10 4,394.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 35,044,156.79

สิบทรัพย์ไม่หมุบเวียน
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 10,841,120.10
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ 12 50,444,428.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุบเวียน 61,285,548.17

รวมสิบทรัพย์ 96,329,704.96
หน้ีสิน

หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13 93,116.83
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 14 840.00
เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน 15 630,225.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน 724,181.83

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 16 2,002,479.11
รวมหน้ีสินไม,หมุนเวียน 2,002,479.11

รวมหน้ีสิน 2,726,660.94
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินสะสม 74,279,882.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม 15,875,501.52
รายได้สะสม 3,447,660.34

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 93,603,044.02
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 96,329,704.96 าโเ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของรายงานการเงินน้ี เ̂

0*,
(นางสาวนงนุช อ่ิมเรือง) 

หัวหน้าสำนักปลัด 
รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนัวลอย โยธะบุ'รี) (นางบัวลอย โยธะบุรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รอฟลัดองค์การปริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การปริหารส่วนตำบลปอพาน ปฏิบัติหน้าที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน บายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน



องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำ๓ อนาเชือก จังหวัดมหาลารคาม 
งบแสดงผลการตำเนิบงาบทางการเงิน 

สำหรับปีสินสุดวับที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย ะ บาท)
หมายเหตุ 2564

รายได้
รายได้จัดเก็บเอง 17 500,318.64
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 18 21,444,754.31
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 19 52,368,186.94
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 20 3,354.24

รวมรายได้ 74,316,614.13
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 21 17,197,071.98
ค่าบำเหน็จบำนาญ 22 142,464.00
ค่าตอบแทน 23 597,680.00
ค่าใช้สอย 24 6,654,089.04
ค่าวัสดุ 25 1,003,270.55
ค่าสาธารณูปโภค 26 357,310.24
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 27 3,351,010.61
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 28 15,871,439.55
ค่าใช้จ่ายอื่น 29 347,724.00

รวมค่าใช้จ่าย 45,522,059.97
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 28,794,554.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ V

(นางสาวนงนุช อ่ิมเรือง) 
หัวหน้าสำนักปลัด 
รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางบัวลอย โยธะบุ'รี) (นางบัวลอย โยธะบุ'รี)
รองปลัดองค์การบรีหารส่วนตำบล รอฟลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การปริหารส่วนตำบลปอพาน ปฏิบัติหน้าที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน



องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาบ อำเภอนาเขือก จังหวัดมหาสารคาม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

สำหรับปีสิบสุดวับที่ 30 กับยายบ 2564

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของรายงานการเงินนี้

หมายเหตุ เงินสะสม เงินทุนสำรอง รายได้สะสม รวมสินทรัพย์
เงินสะสม สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลีอ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม 12,610,482.26 9,709,348.37 - 22,319,830.63
การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 39,497,692.35 1,906,800.15 1,019,216.17 42,423,708.67
ยอดคงเหลีอ (น วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 หลังการปรับปๅ[ง 52,108,174.61 11,616,148.52 1,019,216.17 64,743,539.30
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุบสำหรับปี 2564
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน 76,565.56 - - 76,565.56
ปรับปรุงระหว่างปี (2,041,191.67) - 2,029,576.67 (11,615.00)
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 24,136,333.66 4,259,353.00 398,867.50 28,794,554.16
ยอดคงเหลอ ณ วับท่ี 30 กันยายน 2564 74,279,882.16 15,875,501.52 3,447,660.34 93,603,044.02 01

V

(นางสาวนงบุช อิมเรือง) (นางบัวลอย โยธะบุ'รี) (นางบัวลอย โยธะบุรี)
หวหนาสานกปลด รักษาราซการแทน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราซการแทน รองปลัดองคการบริหารส่วนตำบล รักษาราซการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ปฏิบ้ติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
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องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำ๓ อนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

สารบัญ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เรื่อง
ข้อมูลทั่วไป...................................................................................................................
เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน..........................................................................................
มาตรฐานการบัญชืภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบ้ต.ิ.............
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี.............................................................................
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ....................................................................................
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด............................................................................
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ.............................................................................
เงินลงทุนระยะสั้น........................................................................................................
สินค้าและวัสดุคงเหลือ................................................................................................
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น................................................................................................
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ................................................................................
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ..............................................................................
ค ่าไข้จ่ายค้างจ่าย..........................................................................................................
รายไค้แผ่นดินรอนำส่งคลัง..........................................................................................
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น............................................................................
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว...........................................................................
รายไค้จัดเก็บเอง...........................................................................................................
รายไค้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้...............................................................................
รายไค้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้...........................................................................................
รายไค้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด..........................................
ค่าใช้จ่ายบุคลากร........................................................................................................
ค่าบำเหน็จบำนาญ.......................................................................................................
ค่าตอบแทน..................................................................................................................
ค่าใช้สอย.......................................................................................................................
ค่าวัสดุ...........................................................................................................................
ค่าสาธารณูปโภค..........................................................................................................
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย.................................................................................
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค...................................................................
ค่าใช้จ่ายอื่น.................................................................................................................
ภาระผูกพัน..................................................................................................................
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องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับงวดปีสันสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส ่วนตำบลปอพาน (หน่วยงาน) ได ้ร ับการจ ัดต ั้งจากสภาตำบลปอพานตามประกาศ 

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมือวันที่ 16 ธันวาคม 2539 มืฐานะเป็นนิติบุคคลและ 
เป็นรา6ชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก รักษา 
ความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พ ิการ ค ุ้มครองดูแลและบำรุงร ักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม บำรุงร ักษาศิลปะ จารีตประเพณ ี 
ภูมิป้ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ 
หรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น ภายใต้กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก่ไชเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก่ไขเพ ิ่มเติม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก่ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณชอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ท ีท ำการองค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ลป อพ าน  ต ั้งอ ย ู่ 99 หมู่ที' 14 ตำบลปอพาน อำเภ อ น าเช ือ ก  
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ในความรับชอบโดยประมาณ 87.04 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 16 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพานมีหน่วยงานภายใต้สังกัด จำนวน 4 หน่วย คือ 1)ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านปอพาน 2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาหนองโน 3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดรหนองสระ 4)ศูนย์พ ัฒนาเด ็กเล ็ก 
วัดบ้านเหล่าค้อ มีหน้าที่ ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณี และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม 
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู

หน่วยงานภายใต้สังกัดรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ไม,เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม,มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีชองหน่วยงานภายใต้สังกัดได้นำมา 
แสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้

แหล่งที่มาของรายได้ ประกอบด้วย รายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ รายได้ที่รัฐบาล 
อุดหนุนให้ รายได้จากหน่วยงานภายใต้สังกัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 46,620,000.00 บาท โดยแยก
รายการ ดังนี้

งบบุคลากร จำนวน 17,313,640.00 บาท
งบดำเนินงาน จำนวน 6,913,600.00 บาท
งบลงทุน จำนวน 5,865,200.00 บาท
เงินอุดหนุน จำนวน 2,846,100.00 บาท
งบกลาง จำนวน 13,656,460.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 25,000.00 บาท /ที่
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ร า ย งาบ ก าร เง ิน น ี้จ ัด ท ำข ึ๋น ต าม ม าต รฐ าน ก ารบ ัญ ช ีภ าค ร ัฐ แ ล ะน โยบ ายก ารบ ัญ ช ีภ าค ร ัฐ ท ี 
กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที' กค 0 4 1 0 .ร/ว 731 ลงวันที, 13 สิงหาคม 2564 
เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ 
ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้!ขเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ได้ 
แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ 
นโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานใต้สังกัด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ที' มท 0 8 0 8 .4/ว 2608 ลงวันที' 28 สิงหาคม 25 63  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 
08 0 8 .4/ว 3020 ลงวันที' 29 ก ันยายน 2563  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที' มท 0 8 0 8 .4/ว 3956 
ลงวันที' 23 ธันวาคม 2563  และหนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที' มท 0 8 0 8 .4/ว  1109 ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงานใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (^เ601โ๐ก'เ0 แ003เ /\ฟ๓ เท!5บล!^6  
/\(ะ(ะ๐นกปก5 5^516๓ : 6-17^ร) ในการบันทึกระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ระบบข้อมูลรายรับ ระบบข้อมูลรายจ่าย 
เว้นแต่หน่วยงานภายใต้สังกัดจะแยกทำบัญชีต่างหากและเมื่อสิ้นงวดจะจัดทำงบทดลองจัดส่งให้หน่วยงานเพื่อจัดทำงบ 
การเงินรวม

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปีดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่น่ามาถือปฏิบัติ
หน่วยงานได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทน 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที' 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ 
ข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เร่ือง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เร่ือง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เร่ือง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เร่ือง รายได้จากรายการไม,แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เร่ือง สิ^ทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เร่ือง เงินลงทุน 4

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน



หน่วยงานได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทน 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 
0808.4/ว 2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เซ่น ผังบัญชีที,ใช้ในการบันทึกบัญชี วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และ 
สินทรัพย์ไม,มีตัวตนการคำนวณค่าเสือมราคาสินทรัพย์ การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สินค้าคงเหลือ และวัสดุ 
คงเหลือ เป็นต้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชี 
ภาครัฐ ทำให้ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซ่ึงมีผลกระทบ ดังน้ี

หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
(หน่วย:บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์

ตามที่รายงานไว้เดิม 
ณ 30 ก.ย. 2563

ผลกระทบจากการ 
ถือปฏิบัติ

ตามที่ปรับปรุงใหม ่
1 ต.ค. 2563

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 7,755,000.00 (7,755,000.00) -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  สุทธิ 
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ 
หน้ีสิน

10,577,198.36
25,870,293.14

10,577,198.36
25,870,293.14

รายจ่ายค้างจ่าย 
ส่วนของทุน

12,712,001.00 (12,712,001.00)

เงินสะสม 12,610,482.26 39,497,692.35 52,108,174.61
ทุนสำรองเงินสะสม 9,709,348.37 1,906,800.15 11,616,148.52

งบแสดงฐานะการเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพาน

ตามที่รายงานไว้เติม ผลกระทบจากการ 
ณ 30 ก.ย. 2563 ถือปฏิบัติ

(หน่วย:บาท) 
ตามที่ปรับปรุงใหม ่

1 ต.ค. 2563

สินทรัพย์ - 347,187.63 347,187.63
หน้ีสิน - 266.40 266.40

346,921.23^’ส่วนของทุบ - 346,921.23
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งบแสดงฐานะการเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาหนองโน

ตามที่รายงานไว้เดิม ผลกระทบจากการ
ณ 30 ก.ย. 2563 ถือปฏิบ้ต

(หน่วย:บาท) 
ตามที่ปรับปรุงใหม ่

1 ต.ค. 2563

สินทรัพย์ 
หน้ีสิน 
ส่วนของทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

208.715.85 208,715.85
112.00 112.00

208.603.85 208,603.85

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเหล่าค้อ

ตามที่รายงานไว้เดิม ผลกระทบจากการ
ณ 30 ก.ย. 2563 ถือปฏิบ้ติ

(หน่วย:บาท) 
ตามที่ปรับปรุงใหม่ 

1 ต.ค. 2563

สินทรัพย์ 
ส่วนของทุน

208.510.14 208,510.14
208.510.14 208,510.14

งบแสดงฐานะการเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเหล่าค้อ

ตามที่รายงานไว้เดิม ผลกระทบจากการ
ณ 30 ก.ย. 2563 ถือปฏิบ้ติ

(หน่วย:บาท) 
ตามทีปรับปรุงใหม่ 

1 ต.ค. 2563

สินทรัพย์ 
หน้ีสิน 
ส่วนของทุน

255.300.95 255,300.95
120.00 120.00

255.180.95 255,180.95

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
1. ท่ีดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม,หมดอายุ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ข้ึนไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นด้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ข้ึน'ไป ( '/ ^
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5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และธนาณัติ เงินฝากสถาบัน 

การเงินประเภทออมทรัพย์/ผ่ือเรียก รับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ
5.2 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ

ลูกหน้ีเงินยืม หมายถึง ลูกหน้ีที,เกิดจากการให้ข้าราซการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่ายใน 
การปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เซ่น ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม รับรู้ตามมูลค่าท่ีจะได้รับโดยไม่ 
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายได้ค้างรับ เป็นรายได้อื่นของหน่วยงานที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมืได้รับเงิน บันทึกตามมูลค่าที่คาดว่าจะ 
ได้รับ เซ่น ดอกเบี้ยค้างรัน รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

5.3 เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืม หมายถึง เงินที่ให้บุคคลภายนอกกู้ยืมโดยมีสัญญากู้ยืมเป็นหลักฐาน มีการคิดดอกเบี้ย หรือ 

เบี้ยปรับ รับรู้ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เซ่น เงินให้กู้ยืม - เงินทุบโครงการเศรษฐกิจชุมซน
5.4 เงินลงทุน

เงินลงทุน หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน หรือสินทรัพย์ 
อื่นที่ถือไว้เพื่อรับผลตอบแทน รับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที'จะได้รับ มีการจัดประเภทเป็นเงินลงทุน 
ระยะสั้นหรือเงินลงทุนระยาว ดังน้ี

1) เงินลงทุนระยะส้ัน หมายถึง เงินลงทุนท่ีต้ังใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนไม่ 
เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน

2) เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนท่ีต้ังใจจะถือไว้เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนเกิน 
1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน

5.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซ่ึงมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปน้ี

- อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุท่ีมีไว้เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
- อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุท่ีมีไว้เพ่ือการนำไปใช้หรือแจกจ่ายในการให้บริการ
- ถือไว้เพื่อการขายหรือแจกจ่ายตามลักษณะการดำเนินงานตามปกติ
- อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อขายหรือการแจกจ่าย

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตามวิธีเช้าก่อนออกก่อน/ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก/เฉพาะเจาะจง หรือ 
มูลค่าสิทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ยกเว้นสินค้าคงเหลือท่ีได้มาจากรายการท่ีไม่มีการแลกเปล่ียน วัดราคาทุนด้วย 
มูลค่ายุติธรรมของสินค้า ณ วันท่ีได้รับสินค้าบ้ัน และสินค้าคงเหลือสำหรับรายการท่ีถือไว้เพ่ือการแจกจ่ายท่ีไม่มีค่าตอบแทน 
หรือค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย การใช้ไปในกระบวบการผลิตสินค้าคงเหลือเพ่ือการแจกจ่ายท่ีไม่มีค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทน 
เพียงเล็กน้อย วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือค่าทุบเปลี่ยนแทนปัจจุบัน แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า

5.6 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลค่าไม่สูง 

และไม่มีลักษณะคงทนถาวร และบันทึกเป็นวัสดุใช้ไปเมื่อซื้อตามมูลค่าที,ได้มา ณ วันส้ินง1วดจะทำการตรวจนับวัสดุ 
คงเหลือเพื่อปรับปรุงเป็นวัสดุคงคลัง แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเช้าก่อนออกก่อน (คค ว ^ ? ^

หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ
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5.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที'หน่วยงานจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับ 

ประโยชน์หรือผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะสั้น ร ับร ู้ตามม ูลค ่าส ินทรัพยหรือบร ิการท ี่ 
คาดว่าจะได้รับ

5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงราคาทุนเฉพาะที่ดินที่มีกรรมสิทธํ่ สำหรับที่ดินราชพัสดุ สิทธิการใช้ประโยชน์ที่หน่วยงาน 

ครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้ถือกรรมสิทธึ๋จะไม่แสดงข้อมูล
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง/สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธี้ 

และไม,มีกรรมสิทธิ๋แต่หน่วยงานครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ไนการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก 
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจะบันทีกราคาทุนเมื่อมีการตรวจรับงาน

อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสม 

ข้ึนไป
หน่วยงาบรับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าชั้นตํ่าต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาท

ค่าเส ื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง 
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรือง อายุการใช ้งานและ 
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อาคารถาวร 20 ปี
อาคารช่ัวคราว/โรงเรือน 8 ปี
สิงปลูกสร้าง

ใช้คอนกรืตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 10 ปี
ใช้ไม้หรือวัสดุอ่ืน  ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก 5 ปี

ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 - 12 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 - 30 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 10 ปี

ยกเว้น เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า 1 5 -2 0 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 - 10 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร 2 - 10 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน 2 - 1 0 จ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2 - 1 0 ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ 5 - 10 ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ 5 - 15 จ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา 2 - 5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 - 5 ปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ 2 - 5 ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป้ 2 - 5 ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ 5 - 10 ปี
ครุภัณฑ์สนาม 2 - 5 ปี
ครุภัณฑ์อ่ืน 2 - 15 ปี

ไม,มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับ ที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง1
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5.9 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์เครงสร้างพื้นฐาน คือ สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้

- เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคลื่อนที่ไมได้ และ
- มีฃ้อจำกัดในการจำหน่าย

แสดงรายการตาม ราคาท ุน ห ักค ่าเส ือม ส ะส ม  ค ่าเส ือมราคาบ ัน ท ึกค ่าใช ้จำยใน งบ แส ดงผล 
การดำเนินงานทางการเงิน

ค่าเส ื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง 
ตามอายุการให ้ประโยชน์โดยประมาณ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เร ื่อง อายุการใช ้งานและ 
ค่าเลื่อมราคาของสินทรัพย์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ดังนี้

ถนนคอนกรีต 1 0 - 2 0 ปี
ถนนลาดยาง 3 - 10 จ
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 20 - 50 ปี
เข่ือนดิน 20 - 50 ปี
เข่ือนปูน 50 - 80 ปี
อ่างเก็บน้ํา 30 - 80 ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 3 - 80 ปี

ไม่มีการคิดค่าเลื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์เครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน 
ยังไม,รายการทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์ไม,มีตัวตน ที่ได้รับจากการบริจาคจะ 
บันทึกบัญชีในราคาทุนตามประเภทของรายการคู1กับรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการบริจาคเท่ากับ 
ค่าเลื่อมราคาประจำปีตลอดอายุการใช้งาน

5.11 สินทรัพย์ไม,หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น นอกจากสินทรัพย์ถาวรและค่าใช้จ่ายรอ

การตัดบัญชี
5.12 เจ ้าหน ี้/ใบสำคัญค้างจ่าย

บันทึกรับรู้เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ เมือหน่วยงานได้ตรวจรับสินค้า บริการและสินทรัพย์ 
จากผู้ขายแล้วแต่ยังไม,มิได้จ่ายเงินและสามารถระบุมูลค่าสินค้า บริการและสินทรัพย์ได้ซัดเจน

5.13 ค ่าใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย
บ ัน ท ึก ร ับ ร ู้ค ่า ใช ้จ ่า ย ท ี่เก ิด ข ึ้น แ ล ้ว ใน ร อ บ ร ะ ย ะ เว ล า 'บ ัญ ช ีป ัจ จ ุบ ัน แ ต ่ย ัง ม ิไ ด ้จ ่า ย เง ิน  ก าร จ ่าย เง ิน จ ะ  

กระทำในรอบระยะบัญชีลัดไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิดจากข้อกำหนดของกฎหมายข้อตกลงในสัญญาหรือจากบริการ 
ได้รับแล้ว. 1.

V
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5.14 รายได้รับล่วงหน้า
บันทึกรับรู้เงินที่หน่วยงานได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ แต่เมื่อถึงสิ้นงวดหน่วยงานยังไม่ได้ส่งมอบ 

สินค้าหรือบริการ ซึ่งถือว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นหนี้ส ินหมุนเวียนของหน่วยงานและเมื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการ 
เรียบร้อยแล้วจึงจะบันทึกเป็นรายได้

5.15 รายได้แผ่นดินรอนำล่งคลัง
บันทึกรับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงาน หรือเงินอ่ืนใด ณ วันที่จัดทำรายงาน มีเงื่อนไขหรือภาระผูกพันจากการใช้จ่ายเงิน กรณี 
เงินเหลือจ่ายให้นำส่งคืนคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน

5.16 รายได้รอการรับรู้
สินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้ไวีใช้ในการดำเนินงาน จะถูกทยอยดัดบัญชีเพื่อรับรู้ 

รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที,จำเป ็นเพ ื่อจ ับคู,รายได้ก ับค่าใช้จ่ายที่เก ี่ยวช้อง เช่น 
ทยอยรับรายได้ตามเกณฑ์ลัดส่วนของค่าเสื่อมของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค

5.17 เงินรับฝากและเงินประกัน
จำนวนเงินที่หน่วยงานรับฝากไว้ เช่น เงินประกันสัญญา เงินรับฝากประกันสังคม หรือเงินอื่นใด ซ่ึง 

จะต้องจ่ายคืนให้แก,ผู้ฝาก ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา หรือคืนเจ้าของตามเงื่อนเวลานั้น หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม
5.18 ส่วนของทุน/สินทรัพย์สุทธิ

เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมถึง 

เงินรายรับอื่นที่หน่วยงานได้รับ (รายรับสูง/(ตา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) จะถูกจัดสรรเช้าเงินสะสมร้อยละ 85 และเช้าเงินทุน 
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 15

รายได้สะสม
กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 

รายจ่ายเพิ่มเติม รวมถึงเงินรายรับอื่นที่โรงเรียนได้รับ จะตกเป็นรายได้สะสมทั้งหมด
5.19 รายได้จัด เก็บเอง คือ รายได้จากการดำเนินงานตามภารกิจ เป็นรายได้ที่หน่วยงานไต้รับอนุญาตให้ 

เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้จากทุน รายได้จาก 
การขายสินค้าและบริการ จะรับรู้เป็นรายได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวช้อง หรือส่งมอบสินค้าหรือบริการ หรือมีหลักฐานหรือ 
สัญญาที่ระบุการชำระเงินแน่นอน ตามเกณฑ์คงค้าง

5.20 รายได้ท ี่ร ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให ้ คือ รายไต้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หน่วยงานตามกฏหมาย 
ที่เกี่ยวช้อง เช่น ภาษีม ูลค่าเพ ิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนๆ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ๆ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จะบันทึก 
รับรู้เมื่อได้รับเงินโอนเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเงินฝากกระทรวงการคลัง และหนังสือแจ้งจัดสรร ตามเกณฑ์คงค้าง

5.21 รายได ้ท ี่ร ัฐบาลอุดหนุนให ้ คือ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้หน่วยงานเพื่อดำเนินงานตามภารกิจที่ 
ได้รับมอบหมาย ตามกฏหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ 
และภารกิจถ ่ายโอน เง ินอ ุดหน ุนเพ ื่อเป ็นเง ินรางว ัลสำหรับองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ินท ี่ม ีการบริหารจัดการท ี่ด ี 
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จะบันทึกรับรู้เมือได้รับ 
เงินโอนเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเงินฝากกระทรวงการคลัง และหนังสือแจ้งจัดสรร ตามเกณฑ์คงค้าง

หน่วยงานจะแสดงรายได้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยเปิดเผยตามประเภทของเงิน 
รายได้ตามที่ได้รับในหมายเหตุประกอบงบการเงิน . .ร*! เ ^
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5.22 ค ่าใช ้จ ่ายบ ุคลากร คือ ค่าใช้จ ่ายทั้งหมดที่เก ี่ยวกับบุคคลและการจ้างงาน เซ่น เงินเดือน ค่าจ ้าง 
บำเหน็จบำนาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น จะรับรู้ค ่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมือค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น และแสดงรายการ 
ด้งกล่าวในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยเปีดเผยค่าใช้จ่ายบุคลากรประเภทต่างๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบ 
รายงานการเงิน

5.23 ค ่าใช ้จ ่ายในการดำเน ินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่จ ่ายไปเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาบ เซ่น ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค เป็นด้น รายการเหล่าน ี้จะรับรู้เป ็นค่าใช ้จ ่ายเม ื่อค ่าใช ้จ ่ายน ั้นเก ิดข ึ้น และแสดงรายการ 
ด้งกล่าวในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินโดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเภทต่างๆ ไว้ในหมายเหตุ 
ประกอบรายงาบการเงิน

5 .24  ค ่าใช ้จ ่ายเง ิน อ ุดห น ุน  เป ็นค่าใช ้จ ่ายท ี่ร ัฐจ ่ายเป ็นเง ินอุดหนุนหรือจ ่ายเป ็นเง ินช ่วยเหลือให ้แก ่ 
หน่วยงาน หน่วยงานภายใต้สังกัด หรือบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม,ไต้รับสินค้าและบริการใด 
เป็นการแลกเปลี่ยนโดยตรง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ่ายตามกฎหมาย ตามนโยบายรัฐบาล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใน 
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับ โดยทั่วไปหน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
และแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงิน 
อุดหนุนไว้ในหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

หน่วยงานจะแสดงค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยเปิดเผยตามประเภทของ 
ค่าใช้จ่ายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย ะ บาท)
2564

เงินฝากสถาบันการเงิน 27,716,277.03
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,716,277.03

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ (หน่วย ะ บาท)
2564

ลูกหนี้เงินยืม 58,100.00
เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมซน 785,000.00
รวม 843,100.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 15,918.59
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 859,018.59
ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ แยกตามอายุหนี้ ดังน้ี
ปีงบประมาณ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ เกินกำหนดชำระ เกินกำหนดชำระ รวม

และการส่งใช้ใบสำคัญ ไม่เกิน 15 วัน เกินกว่า 15 วัน
ปี 2564 57,600.00 500.00 58,100.00
เงินให้กู้ยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ แยกตามอายุหนี้ ดังน้ี
ปีงบประมาณ ยังไม่ถึงกำหนด เกินกำหนดชำระ เกินกำหนดชำระ รวม

ไม่เกิน 30 วับ เกินกว่า 30 วัน
2564 785,000.00 785,000.00

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น (หน่วย ะ บาท)
2564

เงินฝากประจำ - ระยะสั้น 6,418,023.66
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 6,418,023.66

หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ (หน่วย ะ บาท)
2564

วัสดุคงคลัง 46,443.00
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ 46,443.00

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หน่วย ะ บาท)
2564

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 4,394.51
รวมสิบทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,394.51

เ ^
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หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หน่วย ะ บาท) 
2564

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 9,752,185.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 2,026,455.73
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 7,725,729.27
ครุภัณฑ์ 5,063,900.00
หัก ค่าเสอมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ 1,948,509.17
ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 3,115,390.83
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 10,841,120.10

หมายเหตุ 12 สินทรัพยโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย ะ บาท) 
2564

ถนน 61,728,706.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน 16,846,103.98
ถนน (สุทธิ) 44,882,602.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น 6,459,782.28
3311 ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น 897,956.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ) 5,561,826.05
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 50,444,428.07

หมายเหตุ 13 ค ่าใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย (หน่วย ะ บาท) 
2564

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่า ย 33,807.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 59,309.35
รวมค ่าใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย 93,116.83

หมายเหตุ 14 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง (หน่วย ะ บาท) 
2564

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน 840.00
รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 840.00

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น (หน่วย ะ บาท) 
2564

เงินรับฝากประกันสังคม 5,850.00
เงินรับฝากอื่น 98,230.00
เงินประกันสัญญา 526,145.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 630,225.00



เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมซน 
เงินประกันสัญญา
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

หมายเหตุ 17 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้ภาษี
รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าปรับ
รายได้ใบอนุญาต
รายได้จากค่าเช่า
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปีนผล
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้จัดเก็บเอง

หมายเหตุ 18 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

รายได้ภาษีรถยนต์
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนๆ
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ
รายได้ภาษีสรรพสามิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
รวมรายได้ที่ร ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

หมายเหตุ 19 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ 
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

(หน่วย ะ บาท) 
2564

1.554.903.11
447.576.00

2.002.479.11

(หน่วย ะ บาท) 
2564
64,811.81

9,925.80
107,194.25

12.950.00
17.100.00 

120,441.84
42.94

167.852.00 
500,318.64

(หน่วย ะ บาท) 
2564
370,950.74

10,516,888.18
3,285,873.47

145,917.43
6,390,061.44

12,813.04
76,272.01

645,978.00
21,444,754.31

(หน่วย ะ บาท) 
2564

27.628.434.94 
86,352.00

24,653,400.00
52.368.186.94
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รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายได้จากการดำเนินงาน 
รายได้อื่น
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

หมายเหตุ 20 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วย ะ บาท) 
2564

2.954.24 
400.00

3.354.24
3.354.24

หมายเหตุ 21 ค ่าใช้จ ่ายบุคลากร

เงินเดือน 
โบนัส
เงินประจำตำแหน่ง 
เงินวิทยฐานะ 
ค่าจ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ค่าเช่าบ้าน 
เงินเพิ่ม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน 
เงินช่วยการศึกษาบุตร 
เงินค่าครองชีพ 
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย ะ บาท) 
2564

8.222.836.00
804.360.00
184.319.00 
280,000.00
557.850.00

2.963.988.00
3.128.285.00 

92,259.00
338,000.00
102.249.00 
242,985.98

3,617.00
132.767.00
143.556.00 

17,197,071.98

หมายเหตุ 22 ค ่าบำเหน็จบำนาญ

บำนาญปกติ
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ

(หน่วย ะ บาท) 
2564
142.464.00

142.464.00

หมายเหตุ 23 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบ้ติงาน 
รวมค่าตอบแทน

(หน่วย ะ บาท) 
2564
597.680.00

597.680.00 ^
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หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ค่าใช้สอย (หน่วย ะ บาท)
2564

ค่าใช่จ่ายด้านการเ!]กอบรม 252,940.00
ค่าใช่จ่ายเดินทาง 198,968.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 4,472,543.93
ค่าแก๊สและนํ้ามันเชื้อเพลิง 129,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ 1,548,436.60
ค่าใช่จ่ายในการประชุม 1,205.00
ค่าใช่สอยอื่น 50,995.51
รวมค่าใช้สอย 6,654,089.04

มาตรการภาครัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดซองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
((1(3VI(1 - 2019) ไต้ดำเนินการเบิกจ่ายช่วยเหลือประซาซน ดังนี้

ค,าใซ้สอยอื่น เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่กักตัว จำนวนเงิน 7,000.00 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการ เบิกเป็นจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ และค่าแรงอื่น และค่าจ้างเหมาประกอบ 

อาหาร จำนวนเงิน 121,410.00 บาท

25 ค่าวัสดุ (หน่วย ะ บาท)
2564

ค่าวัสดุใช่ไป 1,003,270.55
รวมค่าวัสดุ 1,003,270.55

มาตรการภาครัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดซองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(0๐'VIป - 2019) ไต้ดำเนินการเบิกจ่ายช่วยเหลือประซาชนโดยจัดซื้อวัสดุ เช่นซองใช่ส่วนตัว 

สำหรับผู้ป่วย เตียงนอนแบบไม้ นํ้ายาฆ่าเชื้อ ช ุด เ^  เฟสซิล เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ เป็นต้น 
รวมเป็นเงิน 241,988.65 บาท

26 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่านํ้าประปาและบาดาล 
ค่าโทรศัพท์ 
ค่าบริการไปรษณีย์ 
รวมค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย ะ บาท) 
2564
250,527.09

3.337.00 
95,655.15

7.791.00 
357,310.24

27 ค่าเสือมราคาและค่าตัดจำหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
รวมค่าเสือมราคาและค่าตัดจำหน่าย

(หน่วย : บาท) 
2564
180,575.35 
483,487.91 

2,686,947.35 
3,351,010.61 ฟ

V
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ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค (หน่วย ะ บาท) 
2564

1,437,402.09
3,500.00

12,084,100.00
1,995,437.46

31,000.00
320,000.00

15.871.439.55
15.871.439.55

หมายเหตุ 29 ค ่าใช้จ ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ค่าใช้จ่ายอื่น 
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย ะ บาท) 
2564
136.724.00 
211,000,00

347.724.00

หมายเหตุ 30 ภาระผูกพัน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีภาระผูกพันอันเกิดจากการก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา ดังนี้

(หน่วย ะ บาท) 
2564

-ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ
ไม,เกิน 1 ปี 228,926.40
เกิน 1 ปี แต่ไม,เกิน 5 ปี 
เกิน 5 ปี
รวม 228,926.40

ภาระผูกพันช้างต้นเกิดจากมูลค่าสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จ้างเหมาบริการ 
-ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ไม่เกิน 1 ปี 5,466,390.71
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกิน 5 ปี
รวม 5,466,390.71

ภาระผูกพันช้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์ 
ก่อหนี้จากแหล่งเงินงบประมาณ จำนวน 1,975,200.00 บาท แหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ 
เฉพาะกิจ จำนวน 3,491,190.71 บาทุ ปพั

V



“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประซาชนทั้งซาติ...”
พระราชดำรัสในพระ'บาทลมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ท่ี ตผ ๐๐๕๗.๔ มค / ฐ ) ^  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ ๕๐๔ หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลแวงน่าง 
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

2 0  มีนาคม ๒๔๖๔

เร่ือง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ท่ี มค ๗๗๑๐๑.๒/ ๘๔๖ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน จำนวน ๑ ขุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชีอก จังหวัดมหาสารคาม 
ได้ส ่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน 
เพื่อให้ตรวจสอบ น้ัน

ผู้ว ่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ได้ตรวจสอบ 
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เสร็จแล้ว 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

^ 0  — 1

(นางสาวขวัญลักษณ์ ฉิมทับ)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติราฃการแทน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม 
โทร. ๐ ๔๓๗๔ ๐๖๙๔
โทรสาร ๐ ๔๓๗๔ ๐๖๙๔ ต่อ (9) 0 (9)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓๒าก@0ลฐ.ร0.*1า



“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประขาขนทั้งซาติ...”
พระรา'ซดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ ๔๐๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแวงน่าง
อำ๓อเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

4 0  มีนาคม ๒๔๖๕

เร่ือง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน 
เรียน นายอำเภอนาเชือก
อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ท่ี มค ๗๗๑๐๑.๒/ ๘๔๖ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ได้ส ่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน 
เพ่ือให้ตรวจสอบ น้ัน

ผู้ว ่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ได้ตรวจสอบ 
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เสร็จแล้ว 
และได้แจ้งโดยหนังสือท่ี ตผ๐๐๔๗๔ มค/9 ลงวันที่ ฮ 0 มีนาคม ๒๔๖๔ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน 
ทราบแล้ว

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวขวัญลักษณ์ ฉิมทับ)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม 
โทร. ๐ ๔๓๗๔ ๐๖๙๔
โทรสาร ๐ ๔๓๗๔ ๐๖๙๔ ต่อ (5)0(5)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓^๓@03ฐ-ฐอบเา


