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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลหย่วน 

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของ เทศบาลตำบลหย่วน 
(หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ๓ วันท่ี 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงาน 
ทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหต ุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของเทศบาล 

ตำบลหย'วน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที ่
ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 

การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผิดขอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าว 
ไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 

การตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ 
วิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบ้ติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี ้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหต ุ2 
เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิม 
ถือปฏีบํติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน 
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แกํไขเพิ่มเติม 
มาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำบบด โดยถึอปฏิบต 

กับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญช ี2564 เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วบ‘ของทุบยกมา 
ณ วันที ่1 ตุลาคม 2563 โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี ้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในเร่ืองดังกล่าว

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



๒
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี๋โดยถูกต้องตามที ่
ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดขอบ 
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการ 
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน 
ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช ้
เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลท่ีจะเลิก 
หน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใต้ความเช่ือมั่น 
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของ 
ส์านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตใม่ได ้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ 
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได ้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกิจของผู้ใข้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่าน้ี

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ 

ตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญช ีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต 
และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิขาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบ้ติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ ์

ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงท่ีไม,พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต 
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 

ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ 
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ ์แต่ไม'ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความม ี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใข้และความสมเหตุสมผลของ 

ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำข้ึนโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง 
ของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน ในการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกต 
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น 
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอผู่กับ 
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจ)เงินแผ่นดิน 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ไนอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 

ว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม'

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ขึ้งรวมถึง 
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีบัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ 
รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีบัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบใน 

ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายบัญชา ตรีศิลสัตย์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

(นางสิรยากร ทิ*พุกใส)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินขำนาญการพิเศษ

วันที่ 8 กุมภาพันธ ์2565

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



เทศบาลตำบลหย่วน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่30 กันยายน 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิ

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-สุทธ ิ

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

6
7
8 

9

10
11
12

(หน่วย:บาท) 

ป ี2564

13,036,533.27
407,666.64
226,515.50

801.53
13.671.516.94

25,303,583.12
5,036,778.00

23.593.663.94 

53,934,025.06 

67,605,542.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวศจิษฐา บุญทา) 

ผ้อำนวยการกองคลัง

(นางสุกัญญา หลายแห่ง) 

ปลัดเทศบาลตำบลหย่วน

(ๆ!

(นายประเวช ใจกล้า) 

นายกเทศมนตรีตำบลหย่วน



เทศบาลตำบลหย,วน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่30 กันยายน 2564

หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

เงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 

รายได้สะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หมายเหตุ

13
14

(หน่วยะบาท) 

ป ี2564

13,254.04
181,155.00
194,409.04

75,395.00
75,395.00

269,804.04

52,880,772.53
14,268,715.28

186,250.15
67,335,737.96
67,605,542.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวศจิษฐา บุญทา) 

ผ้อำนวยการกองคลัง

(นางสุกัญญา หลายแห่ง) 

ปลัดเทศบาลตำบลหย่วน

(นายประเวช ใจกล้า) 

นายกเทศมนตรีตำบลหย่วน



รายได้

เทศบาลตำบลหย่วน 

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

สำหรับปีสินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

รวมรายได้ 

ค่าใช้จ่าย

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ป ี2564

รายได้จัดเก็บเอง 17 2,360,599.06
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 18 15,032,502.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 19 12,585,424.19

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานใต้สังกัดของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 969.01

29,979,494.98

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 21 10,601,876.48

ค่าบำเหน็จบำนาญ 22 514,080.00

ค่าตอบแทน 23 303,340.88

ค่าใช้สอย 24 3,731,036.14

ค่าวัสดุ 25 494,725.50

ค่าสาธารณูปโภค 26 224,433.11

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 27 2,424,632.88

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 28 7,541,454.42

ค่าใช้จ่ายอื่น 29 640,350.52

รวมค่าใช้จ่าย

รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

26,475,929.93
3,503,565.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวศจิษฐา บุญทา) 

ผ้อำนวยการกองคลัง

(นางสุกัญญา หลายแห่ง) 

ปลัดเทศบาลตำบลหย่วน

(นายประเวช ใจกล้า) 

นายกเทศมนตรีตำบลหย่วน



เทศบาลตำบลหย่วน
เร่|_งบแสดงการฝลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

สำหรับปีสินสุดวันที ่30 กันยายน 2564
(หน่วยะบาท)

หมายเหตุ เงินสะสม เงินทุนสำรอง รายได้สะสม รวมสินทรัพย์

เงินสะสม สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2563-ตามที่รายงานไว้เดิม 18,432,990.70 13,560,694.69 31,993,685.39
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 31,201,435.18 187,500.00 126,257.89 31,515,193.07
ยอดยกมา ณ วันที ่1 ตุลาคม 2563 หลังการปรับปรุง 49,634,425.88 13,748,194.69 126,257.89 63,508,878.46
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน 4,756.81 - _ 4,756.81
ปรับปรุงระหว่างปี 314,552.97 3,984.67 - 318,537.64
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวฺด 2,927,036.87 516,535.92 59,992.26 3,503,565.05
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 52,880,772.53 14,268,715.28 186,250.15 67,335,737.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวศจิษฐา บุญทา) 

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสุกัญญา หลายแห่ง) 

ปลัดเทศบาลตำบลหย่วน

(นายประเวชใจกล้า) 

นายกเทศมนตรีตำบลหย่วน



เทศบาลตำบลหย่วน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหต ุ1 ข้อมูลทั่วไป
ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญ้ติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหนี้ และ 

เจ้าหน้าที่สภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สภาตำบลหย่วน 
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที ่19 มกราคม พ.ศ.2539 ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจาบุเบกษา วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2539
. ต่อมากระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหย่วนอำเภอเชียงคำ 

จังหวัดพะเยา มึสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหย,วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นเทศบาลตำบลหย่วน ประกาศ 

ณ วันที ่4 เมษายน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที ่5 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
เทศบาลตำบลหย่วน ตั้งอยู่ที ่1 หมู่ที ่2 ถนนเชียงคำ-เพิง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

มีพื้นท่ีทั้งหมด 11.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,181 ไร ่มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังต่อไปนี ้
ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูชาง 

ทิศตะวันออก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ อาเภอเชียงคำ 

ทิศใต ้ ติดต่อ เทศบาลตำบลเรียง อำ๓อเชียงคำ
ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ

ภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกศรองส่วนท้อ^ถิ่น 

พ.ศ. 2542 หมวด 2 ว่าด้วยการกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 และ 
มาตรา 17 และมาตรา 18 ได้กำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแนนต่าง ๆโดยจัดแบ่งกรอบ 

การให้บริการสาธารณะออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีรีต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม
6. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหย่วน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 

30,384,000.00 บาท โดยแยกเป็น
งบบุคลากร จำนวน 11,118,600.00 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 8,581,897.00 บาท

งบลงทุน จำนวน 1,494,930.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน 148,565.00 บาท

งบกลาง จำนวน 9,040,008.00 บาท



เทศบาลตำบลหย'วน มีหน่วยงานภายใต้สังกัด จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแช่แท้ง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่แท้ง
ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วน 

ของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และมีการจัดทำงบการเงินแยกกัน 
รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่ง จึงได้นำมาแสดงรวมไวในงบการเงินฉบับน้ี

หมายเหต ุ2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
รายงานการเงินน้ีจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที ่13 สิงหาคม 2564 
เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก 

บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันที ่20 มีนาคม 2558 
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับป ีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลหย่วน 
ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัดตาม 

หนังสือกรมล่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที ่มท 0808.4/ว 2608ลงวันท่ี 28สิงหาคม 2563 หนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที ่29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมล่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ิน ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐทนำมาถือปฏิบัติ
ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตำบลหย่วน ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก 

บัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกดรองส่านทองถืน โดยโขตามมาดรฐานการบัญ^ 
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยนายการบัญข ี

ภาครัฐ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่5 เรื่อง ต้นทุนการคู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรชิานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์



- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่31 เรื่อง สินทรัพ£Jไม่มึตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตำบลหย,วน ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญช ี

ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัต ิ
การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที ่มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง 

ปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันที ่28 สิงหาคม 2563 เช่น
- ผังบัญชีที่ใช้ไนการบันทึกบัญชี

- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบาย 

การบัญชีภาครัฐ ทำให้เทศบาลตำบลหย่วน ต้องปรับปรุงงบการเงิน ชึ่งมีผลกระทบ ดังนี้

เทศบาลตำบลหย่วน

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และครุภัณฑ ์(สุทธิ) 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 

หนี้สิน

รายจ่ายค้างจ่าย 

ส่วนของทุน 
เงินสะสม
ทนสำรองเงินสะสม

ตามท่ี

รายงานไว้เดิม 

ณ 30 ก.ย. 2563

ผลกระทบ 
จากการถือปฏิบัติ

1,250,000.00

18,432,990.70
13,560,694.69

4,044,130.54
26,094,804.64

(1,250,000.00)

31,201,435.18
187,500.00

(หน่วยะบาท)
ตามที่

ปรับปรุงใหม่ 
1 ต.ค. 2563

4,044,130.54
26,094,804.64

49,634,425.88
13,748,194.69

ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน

รายได้สะสม

ตามที่

รายงานไว้เดิม 
ณ 30 ก.ย. 2563

ผลกระทบ 
จากการถือปฏิบัติ

127,048.89
791.00

126,257.89

(หน่วยะบาท) 
ตามที่

ปรับปรุงใหม ่
1 ต.ค. 2563

127,048.89
791.00

126,257.89



สำหรับสินทรัพย์ที่น์ามาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอาย ุณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต ่10,000 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต ่10,000 บาท ขึ้นไป

หมายเหต ุ5 สรุปนโยบายการบัญชีทสำคัญ
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดไนมือ เช็ค ดราฟต ์ธนาณ้ต ๊เงินฝาก 

ธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากประจำที่ครบกำหนดจ่ายคืนภายใน 3 เดือน นับจาก 
วันส้ินสุดรอบระยะเวลารายงาน แสดงตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ

5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ ได้แก ่ลูกหนี้เงินยืม .รายได้ค้างรับ ลูกหนี้ค่าภาษ ีเป็นต้น 

แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

5.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ท่ีหน่วยงานมึไว้เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป 

มีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุสำนักงาน รับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน แสดงเป็นสินทรัพย ์

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
5.4 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับ 

ประโยชน์ตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะส้ัน รับรู้ตามมูลค่าของสินทรัพย์หรือบรืการ 

ที่คาดว่าจะได้รับ แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
5.5 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 
3 เดือน และเงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ป ีหรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 1 ป ีนับตังแต่วันสินสุด 
รอบระยะเวลาการรายงาน แสดงตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ

5.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อาคาร หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีกรรมสิทธี้และไม่มีกรรมสิทธี๋แต่ได้ครอบครอง 

และนำมาใช้ประโยชน์ไนการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม
อุปกรณ์ หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่ข้ึอหรือได้มาตังแต ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นด้นมาที่มีมูลค่าตั้งแต ่10,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก 

ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม

ค่าเล่ือมราคาสะสมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไนงบแสดงผลก'ารดํ'1เนินง'1นทางก'1รเงินคํ'1นวณไคยวิ® 
เส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน ์ตามหนังลือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

เรื่อง ค่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องกินเพอก'1รจัดทึ'1บัญชีแสะรายง'1น 

การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีก'1ครัฐ ตังนิ
อาคารถาวร 25 ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน 10 ปี

- สิ่งก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็น 18 ปี
ส่วนประกอบหลัก

-สิ่งก่อสร้างที่ใฃ้ไม้หรือวัสดุอ่ืนเป็นส่วนประกอบหลัก 8 ปี



ครุภัณฑ์สำนักงาน 4 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนล่ง 10ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6 ปี
(ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน 15 ปี)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 7 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 3 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักรกล 4 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักรกล รปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกล รปี
ครุภัณฑ์สำรวจ 6 ปี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา รปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ 3 ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฎศิลบ้ รปี
ครุภัณฑ์อาวุธ 6 ปี
ครุภัณฑ์สนาม 3 ปี
ครุภัณฑ์อื่น 8 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10ปี

ไม่มีการคิดค่าเล่ือมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างงานก่อสร้าง 

5.7 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช ้

ประโยชน์ทางอื่นได ้เคลื่อนที่ไม่ได้และมีข้อจำกัดในการจำหน่าย เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ลานก,ีพา 
แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาสะสมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงาน่ทางการเงิน คำนวณโดยวิธ ี

เส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ ตามหนังสึอกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 
เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงาน 
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

ถนนคอนกรีต 12ปี
ถนนลาดยาง 5 ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 25ปี
เขื่อนดิน 22ปี
เขื่อนปูน 60ปี
อ่างเก็บนํ้า 40ปี
โครงสร้างพ้ืนฐานอื่น 40ปี



5.8 สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น หมายถึง สินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น จะรับรู้สินทรัพย์อื่น 

เม่ือสินทรัพย์ประ๓ทน้ันเข้าหลักเกณท์ที่กำหนด แสดงรายการเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ในงบแสดงฐานะการเงิน

5.9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
คำใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564 ที่ได้รับสินค้า 

และบริการในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน รวมถึงภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ยังไม่ได้นำส่ง 
กรมสรรพากร และค่าสาธาญปโภคต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้จ่าย แสดงรายการเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

5.10 เงินรับฝาก
เงินรับฝาก ดือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้โดยมึข้อผูกพันในการจ่ายคืนหรือจ่ายต่อ 

อาจเป็นเงินนอกงบประมาณที่รับไว้ตามข้อกำหนด เงินหลักประกันสัญญา เงินหลักประกันผลงาน หรือเงิน 
อื่นใด ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก,ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือท่ีจะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม รับรู้เป็นหนี้สิน 
ไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม และแสดงรายการเป็นหนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สิน 

ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

5.11 ทุน
ทุนของหน่วยงานเกิดขึ้นเมื่อเริ่มตั้งหน่วยงาน หรือเมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

เกิดจากการสำรวจสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อตั้งยอดบัญชีด้วยจำนวนผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินในบัญชีทุน

5.12 รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมจะแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานที่สะสมมา 

ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี นำมาบันทึกเพิ่มหรือลดส่วนทุน^นทรัพย์สุทธ ิณ วันที ่จัดทำรายงาน

5.13 รายได้จัดเก็บเอง
รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บจากรายได้ภาษีอากร และที่ไม่ใช่ภาษีอากร ภายใต ้

กฎหมายที่กำหนด โดยรายได้จากภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองได้แก่ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย 

ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษ ีได้แก ่รายได้จากค่าธรรมเนียม รายได้จากทรัพย์สิน แสดงเป็นรายได้จัดเก็บเอง 

ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
5.14 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให ้หมายถึง ภาษีรัฐจัดสรร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ภาษีสุราและสรรพาสามิต ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต ์ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ค่าภาคหลวง แร่และปิโตรเลียม ฯลฯ และภาษีที่รัฐแบ่งให ้คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐจัดสรรเพิ่มเติมให้แก ่อปท. 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ แสดงเป็นรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให ้

ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
5.15 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภท ที่รัฐจัดสรรหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ 
เช่น รายได้เงินอุดหนุนที่'วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐกำหนดวัตถุประสงค์ 
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แสดงเป็นรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ไนงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

5.16 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น แสดงเป็นรายได้ของกิจการเฉพาะการ 

และหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน



5.17 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน 

ค่าจ้างบำเหน็จบำนาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย และแสดงรายการในงบแสดงผล 
การดำเนินงานทางการเงิน

5.18 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 

ค่าสาธารณูปโภค รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย และแสดงรายการในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
5.19 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหบุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นเงินอุดหบุน หรึอจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก, 
องค์กรหรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปลี่ยน 

โดยตรง จ่ายตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อวัตอุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือแก,ผู้รับ 

เช่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิเป็นต้น รับรู้เม่ือเกิดค่าใช้จ่าย 
และแสดงรายการในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

5.20 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวช้างต้น รับรู้ค่าใช้จ่ายอื่นเมื่อเกิด 

ค่าใช้จ่าย และแสดงรายการในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย:บาท) 

2564

เงินฝากสถาบันการเงิน

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

13,036,533.27

13,036,533.27

1. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (272-2-48097-4 ) จำนวน 2,051,971.25 บาท

2. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25257-4) จำนวน 10,837,753.91 บาท
3. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-39432-8) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแช่แห้ง 

จำนวน 95,298.35 บาท
4. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-39433-6) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่แห้ง 

จำนวน 51,509.76 บาท



หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ 
ลูกหนี้อื่น

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 

ลูกหนี้อื่น ณ วันสินปีงบประมาณแยกตามอายุหนี้ ด้งนี้

ปีงบประมาณ 

ป ี2564

ยังไม่ถึงกำหนด เกินกำหนดชำระไม่. เกินกำหนดชำระ

ชำระ เกิน 30 วัน เกินกว่า 30 วัน

6,400.00

(หน่วยะบาท) 

2564 

75,266.64 

332,400.00
407,666.64

(หน่วยะบาท) 

รวม

326,000.00 332,400.00

หมายเหต ุ8 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงคลัง
รวม เงินลงทนระยะสั้น

หมายเหต ุ9 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วยะบาท) 

2564
226,515.50
226,515.50

(หน่วย:บาท) 

2564
801.53
801.53

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว

เงินฝากประจำ
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวม เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย:บาท) 

2564
22,580,689.26
2,722,893.86

25,303,583.12



หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ห้ท ค่าเลื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

ครุภัณฑ์

Ml ค่าเลื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ ์(สุทธิ)
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์(สุทธิ) 

หมายเหต ุ12 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน

ถนน

Ml ค่าเลื่อมราคาสะสม-ถนน 

ถนน (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น

Ml ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)

รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

หมายเหต ุ13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย:บาท) 

2564
960,000.00

6,868,989.00
(3,251,919.09)
3,617,069.91

746,925.00
(287,216.91)
459,708.09

5,036,778.00

(หน่วย:บาท) 

2564
17,473,620.00

(11,334,498.73)
6,139,121.27

22,073,426.00
(4,618,883.33)
17,454,542.67
23,593,663.94

(หน่วย:บาท) 

2564 

1,356.80 

11,897.24 

13,254.04



หมายเหต ุ14 เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน

เงินรับฝากอน 

เงินประกันสัญญา
รวม เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

เงินประกันสัญญา

รวม เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

หมายเหตุ 16 ภาระผูกพัน
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

รวม

(หน่วยะบาท) 

2564 

17,400.00 

163,755.00
181,155.00

(หน่วย:บาท) 

2564 

75,395.00
75,395.00

(หน่วย:บาท) 

2564
315,000.00

315,000.00

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย ์

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดชื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
เทศบาลตำบลหย่วนมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดชื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ 

จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

(หน่วย:บาท) 

2564 

4,233.06ไม่เกิน 1 ป ี

รวม 4,233.06



หมายเหต ุ17 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้ภาษี

รายได้ค่าธรรมเนียม

รายได้ค่าปรับ

รายได้ใบอนุญาต
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้อื่น

รวม รายได้จัดเก็บเอง

หมายเหตุ 18 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ภาษีรถยนต์

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนๆ

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ

รายได้ภาษีสรรพสามิต

รายได้ค่าภาคหลวงแร่

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 
ที่ดิน

รวม รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

(หน่วยะบาท) 

2564

1,163,316.62
590,386.00
308,548.00

9,692.00
264,910.38

5.00
23,741,06

2,360,599.06

(หน่วย:บาท) 

2564
386,732.70

7,863,296.45
1,597,387.06

35,589.61
3,127,992.68

28,073.72
17,242.50

1,976,188.00

15,032,502.72

หมายเหต ุ19 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค ์

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

(หน่วย:บาท) 

2564
12,554,180.19

5,544.00

25,700.00

12,585,424.19



หมายเหตุ 20 รายได,้ยองกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
(หน่วย:บาท) 

2564
รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก

รายได้อื่น 969.01
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก 969.01
รวม รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดของ 969.01
องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น

หมายเหต ุ21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินประจำตำแหน่ง 

ค่าจ้าง

เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น

เงินค่าครองชีพ

เงินช่วยการศึกษาบุตร

เงินวิทยฐานะ

เงินสมทบ กบท.

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

ค่าเช่าบ้าน 
เงินเพิ่ม

รวม ค่าใช้จ่ายบคลากร

(หน่วย:บาท) 

2564
5,748,619.35
1,955,308.34

204,806.45
201,660.00

1,580,175.48
136,548.39
32,300.00
38,500.00
45,579.00
54,801.00
2,378.47

517,200.00
84,000,00

10,601,876.48

หมายเหต ุ22 ค่าบำเหน็จบำนาญ

บำนาญ

รวมค่าบำเหน็จบำนาญ

(หน่วย:บาท) 

2564
514,080.00

514,080.00



หมายเหต ุ23 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบ้ตงิาน 
ค่าตอบแทนอ่ืน 

รวม ค่าตอบแทน

หมายเหต ุ24 ค่าใช้สอย

ค่าใชจ้่ายด้านการนึกอบรม

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ค่าแก็สและนํ้ามันเชื้อเพลิง

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ค่าเข่า

ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 

ค่าประชาสัมพันธ ์
ค่าใช้สอยอ่ืน 

รวม ค่าใช้สอย

(หน่วย:บาท) 

2564
246,047.88
57,293.00

303,340.88

(หน่วย:บาท) 

2564
160,502.00
187,412.68
403,452.46
126,341.20

2,508,578.80
20,544.00
8,077.00

60,000.00
166,695.00
78,258.00
11,175.00

3,731,036.14

หมายเหต ุ25 ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 

รวม ค่าวัสดุ

หมายเหตุ 26 ค่าสาธารญปโภค

ค่าไฟฟ้า 

ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 

ค่าบริการไปรษณีย ์

รวม คำสาธารญปโภค

(หน่วย:บาท) 

2564
494,725.50
494,725.50

(หน่วย:บาท) 

2564
143,730.60

3,581.31
35,695.20
41,426.00

224,433.11



หมายเหต ุ27 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ครุภัณฑ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

(หน่วย:บาท) 

2564
273,809.78
136,816.44

2,014,006.66
2,424,632.88

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-หน่วยธุรกิจอื่น

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการดำเนินงาน-รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล
ค่าใชจ้่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม

รวม คำใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

(หน่วย:บาท) 

2564

6,000.00
16,000.00
6,814.00

120,000.00
119,152.54
36,700.00

6,837,600.00
190,247.88
57,300.00

151,640.00
7,541,454.42
7,541,454.42

หมายเหตุ : ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับโควิด 19 ดังนี้
1. ค่าจัดช้ึอเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนเงิน 36,700.00 บาท
2. เงินอุดหนุนจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอเขียงคำ จำนวนเงิน 100,000.00 บาท

หมายเหตุ 29 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าจำหน่ายสินทรัพย์

ค่าใช้จ่ายอน
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย:บาท) 

2564
509,364.05
130,986.47
640,350.52


