เทศบาลตาบลกระจับ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตาบลกระจับ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกาหนดและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีหน้าที่ ทาการดูแลเขตเทศบาลตามมาตรา 50 และจัดทากิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล
ตามมาตรา 51 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลกระจับ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมสายเก่า (สามแยกกระจับ – หนองโพ) เลขที่ 49 หมู่ที่ 9
ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เดิม มีฐานะเป็น “สุขาภิบาลกระจับ ” จัดตั้ง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 80 ตอนที่ 114 หน้า
2626 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506) และต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะจาก “สุขาภิบาลกระจับ” เป็น “เทศบาล
ตาบลกระจับ” ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา มีทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า)
และทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนทรงพล) ตัดผ่านโดยมีลักษณะพื้นที่ตั้งฉากกับถนนดังกล่าวจากศูนย์กลางถนน
ข้างละ 500 เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 65 กิโลเมตร ปัจจุบันสานักงานเทศบาลตั้งอยู่ที่บนเนื้อ
ที่ 1 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา
เทศบาลตาบลกระจับเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลกระจับได้รับการยกฐานะเป็น
เทศบาลตาบลกระจับ ตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.
2542 ตั ้ง แต่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 เทศบาลต าบลกระจับ สัง กัดกรมส่ง เสริม การปกครองส่ว นท้องถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2552
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิ ประเทศของเทศบาลต าบลกระจับ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืชและ
ทานา มีพื้นที่จานวน 9.1 ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) และทางหลวง
หมายเลข 323 (ถนนทรงพล) ตัดผ่าน โดยมีลักษณะพื้นที่ตั้งฉากกับถนนดังกล่าวจากศูนย์กลางถนนข้างละ 500
เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 65 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตาบลหนองอ้อ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลสระกระเทียม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดต่อ ตาบลหนองอ้อ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ตาบลดอนกระเบื้อง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
และตาบลดอนกระเบื้อง อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันตก

ติดต่อ ตาบลดอนกระเบื้อง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ตาบลหนองอ้อ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
เทศบาลต าบลกระจั บ ได้ ต ั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน
70,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 67,107,200 บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร จ านวน
21,661,150 บาท งบดาเนินงาน จานวน 18,069,740 บาท งบลงทุน จานวน 5,834,850 บาท งบเงินอุดหนุน
จานวน 1,608,000 บาท และงบกลาง จานวน 19,933,460 บาท
เทศบาลตาบลกระจับ มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
๒ แห่ง และกิจการประปา ๑ แห่ง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้ สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดท า
งบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นามาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทารายงานการเงิน
รายงานการเงินนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
กาหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทารายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบี ยนและรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดทารายงานการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้
แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดทารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก
รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือ
กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวั นที่ 28 สิง หาคม 2563 หนัง สื อกรมส่ งเสริมการ
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 เรื่ อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นามาถือปฏิบัติ
ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตาบลกระจับ ได้จัดทารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การ
จัดทาทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลั ก การและนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ของมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และนโยบายการบั ญ ชี
ภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตาบลกระจับได้จัดทารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทาทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึก
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น
- ผังบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ทาให้เทศบาลตาบลกระจับต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้
เทศบาลตาบลกระจับ

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

ตามที่
รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย.2563

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ

(หน่วย : บาท)
ตามที่
ปรับปรุงใหม่
ณ 1 ต.ค.2563

5,345,000.00
12,600,000.00
-

(5,345,000.00)
(12,600,000.00)
37,496,633.54

37,496,633.54

หนี้สิน
รายจ่ายค้างจ่าย
รายได้รอการรับรู้

12,146,015.00
-

(12,146,015.00)
650,193.75

650,193.75

ส่วนของทุน
เงินสะสม
ทุนสารองเงินสะสม

76,869,095.44
24,596,594.60

29,255,552.54
1,821,902.25

106,094,647.98
26,418,496.85

โรงผลิตน้าประปา โรงผลิตน้าดื่มและประปาหมู่บ้าน

งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนของทุน
ทุนดาเนินการ

ตามที่
รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย.2563
13,375,5514.57

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ

4,779,166.24

(หน่วย : บาท)
ตามที่
ปรับปรุงใหม่
ณ 1 ต.ค.2563
18,154,717.81

โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนของทุน
รายได้สะสม

ตามที่
รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย.2563
69,678.86

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ

6,067,948.98

(หน่วย : บาท)
ตามที่
ปรับปรุงใหม่
ณ 1 ต.ค.2563
6,137,627.84

สาหรับสินทรัพย์ที่นามาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ และเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ
รายได้ค้างรับ หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกค้างชาระค่าบริการ ทั้งที่ถึง
ชาระแล้วหรือยังไม่ถึงกาหนดชาระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชาระจากบุคคลภายนอก
หรือหน่วยงานอื่นซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานปกติของหน่วยงาน
ลูกหนี้ค่าภาษี หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับช าระจากผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องช าระภาษี
ประจาปี หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ค่าภาษีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยการประกาศค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้
ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้
5.3 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากประจา-ระยะสั้น หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจ าที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้ง
ธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเอกชน โดยมี เงื่อนไขการฝากประจาที่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
วัสดุคงคลัง หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงามตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่
สูงและไม่มีลักษณะคงทนถวร เช่น วัสดุสานักงาน ซึ่งการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะสั้น เทศบาลจะรับรู้ค่าใช้จ่ ายจ่ายล่วงหน้าตามมูลค่า
ของสินทรัพย์หรือบริการที่คาดว่าจะได้รับ
5.6 เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากประจา – ระยะยาว
เงินฝากประจา – ระยะยาว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจาที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้ง
ธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเอกชน โดยมี เงื่อนไขการฝากประจาที่มากกว่า 1 ปี
เงินลงทุนระยะยาว – อื่น
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล หมายถึง จ านวนเงินที่เทศบาลและเมืองพัทยาส่งเงินทุน
ส่งเสริม กิจการเทศบาล ซึ่งมีระยะเวลาในการให้ประโยชน์แก่เทศบาลและเมืองพัทยามากกว่า 1 ปี
5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เทศบาลตาบลกระจับ แสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และในปีงบประมาณ 2564 ได้สารวจและรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ของเทศบาลตาบลกระจับ ตามคู่มือการจัดทา
รายงานสารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่องคู่มือการจัดทารายงานสารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการ
จัดทาบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยแบ่งสินทรัพย์
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. สินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีราคาที่ซื้อหรือได้มามูลค่า ตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้น ไป และยัง ไม่ หมดอายุการใช้งานอย่างมีป ระสิทธิภาพและในส่ว นของครุภั ณฑ์ ที่ ซื้ อมาหรื อได้มาตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ได้แสดงรายการในรายงานสารวจสินทรัพย์ทางบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แบบ อปท.-สท.2) และแสดงรายการสรุปสินทรัพย์ภาพรวมในรายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์
และค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ อปท.-สท.1)
2. สินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ มีราคาที่ซื้อหรือได้มามูลค่าต่ากว่า 10,000 บาท
หรือสินทรัพย์หมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว หรือครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาก่อนปีงบประมาณ 2560
ได้แสดงในรายงานสารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ อปท.-สท.3)
วิธีการคานวณค่าเสื่อมราคา
เทศบาลตาบลกระจับได้ประมาณการโดยใช้วิธีปันส่วนจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่าง
มีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรง ซึ่งจะมีผลทาให้ค่าเสื่อมราคามีจานวนคงที่
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทั้งนี้สินทรัพย์ไม่มีการคานวณราคาซากแต่จะคงเหลือราคาตามบัญชีไว้
จานวน 1 บาท ในปีสุดท้ายที่คานวณค่าเสื่อมราคาเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ สาหรับที่ดินมีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่จากัด จึงไม่จาเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา

การกาหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
เทศบาลต าบลกระจับ ได้กาหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการจัดทารายงานสารวจสินทรัพย์เพื่อจัดทาบัญชีและรายงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ตามประกาศเทศบาลตาบลกระจับ เรื่อง การกาหนดอายุการใช้
งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของเทศบาลตาบลกระจับ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยมีอายุการใช้งาน
และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ดังนี้
ประเภท
อายุการใช้งาน/ปี
อาคารถาวร
40
อาคารชั่วคราว
15
ครุภัณฑ์สานักงาน
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
ครุภัณฑ์สารวจ
10
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5
ครุภัณฑ์การศึกษา
5
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5
ครุภัณฑ์กีฬา
5
ครุภัณฑ์ดนตรี
5
ครุภัณฑ์อาวุธ
10
ครุภัณฑ์สนาม
5
ครุภัณฑ์อื่น
10

5.8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรั พย์ที่แสดงลักษณะเฉพาะและไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทางอื่นได้เคลื่อนที่ไม่ได้และมีข้อจากัดในการจาหน่าย หน่วยงานแสดงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากราคา
ทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ถนน หมายถึง ถนนและโครงข่ายการจราจรทางบกเพื่อใช้สาหรับสาธารณประโยชน์
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของถนนที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน
ค่าเสื่อมราคาสะสมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแดสงผลการดาเนินงานทางการเงิน คานวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
เรื่องคู่มือการจัดท ารายงานสารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดท าบัญชี และรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ประเภท
อายุการใช้งาน/ปี
ถนนคอนกรีต
15
ถนนลาดยาง
8
โครงสร้างพื้นฐานอื่น กาหนดอายุตามประเภทที่มีลักษณะการก่อสร้างและใช้งานเดียวกัน
5.9 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก และเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก ที่มีการจัดทาฎีกา
แล้ว แต่เจ้าหนี้ไม่มารับเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5.10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้
จ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทาในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิดจากข้อกาหนดของกฎหมาย
ข้อตกลงในสัญญา หรือจากบริการที่ได้รับแล้ว เช่น ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5.11 รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง หมายถึง เงินที่หน่วยงานได้รับ เหลือจ่ายและยัง มิได้ส่ง คืนเป็นเงิน
รายได้แผ่นดิน รอส่งคืนในปีถัดไป
5.12 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น
เงินรับฝาก คือ จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืนหรือจ่ายต่อ เงินนอก
งบประมาณที่ได้รับไว้ตามข้อก าหนด เงินประกันสัญญา หรือเงินอื่นใดที่มีระยะเวลาคืน ไม่เกิน 1 ปี คือ ครบ
กาหนดจ่ายคืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.13 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว
เงินรับฝาก คือ จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืนหรือจ่ายต่อ เงินนอก
งบประมาณที่ได้รับไว้ตามข้อกาหนด เงินประกันสัญญา หรือเงินอื่นใดที่มีระยะเวลาคืน เกิน 1 ปี คือครบกาหนด
จ่ายคืนหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.14 รายได้จัดเก็บเอง
รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บจากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ซึ่ง
เทศบาลมีอานาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่มีกฎหมายกาหนด รวมถึง
รายได้ดอกเบี้ย เงินปันผล รายได้จากทรัพย์สินและรายได้เบ็ดเตล็ดด้วย
5.15 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง รายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื ่องหลั กเกณฑ์ การจัด สรรเงิ นภาษีใ ห้แ ก่อ งค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ ่น และกฎหมายอื่ นที ่เกี่ย วข้ อง ได้ แก่
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมที่ดิน เป็นต้น
5.16 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนที่รัฐ อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกาหนดวัตถุประสงค์
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายได้ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่น อุดหนุนให้ เช่น
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น
5.17 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และรายได้ของกิจการประปา เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น แสดง
เป็นรายได้หน่วยงานภายใต้สังกัด
5.18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน
ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้น
เกิดขึ้น

5.19 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด าเนิน งาน คื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ จ ่ า ยไปเพื่ อ การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน เช่ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือผลิต
เอง เป็นต้น รายการเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
5.20 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุน หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กร
หรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปลี่ยนโดยตรง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ่ายตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่ อวัตถุประสงค์ ในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยทั่วไป
หน่วยงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ การรับรู้ค่าใช้จ่าย
5.21 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่าย
อื่นเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั้น

เทศบาลตาบลกระจับ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ 6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุ 7

(หน่วย:บาท)
44,222,567.49
44,222,567.49

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ
รวม
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ
ลูกหนี้ค่าภาษี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

(หน่วย:บาท)
232,902.21
232,902.21
103,638.00
5,434.75
109,072.75
341,974.96

ลูกหนี้การค้าและบริการ - ลูกหนี้อื่น แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ปีงบประมาณ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ปี 2564
103,638.00
ลูกหนี้ค่าภาษี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ปีงบประมาณ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ปี 2564
5,434.75
หมายเหตุ 8

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจา
รวม เงินลงทุนระยะสั้น

(หน่วย:บาท)
57,824,828.26
57,824,828.26

1) เงินฝากประจา-ระยะสั้น ประกอบด้วย
1.1 เงินฝากบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 243-4-10060-7
จานวน 23,071,864.63 บาท
1.2 เงินฝากบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 310000541670
จานวน 49,539.26 บาท
1.3 เงินฝากบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 300018423131 จานวน 5,425,862.29 บาท
1.4 เงินฝากบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 300028917429 จานวน 8,689,365.05 บาท
1.5 เงินฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 716-2-23098-7 จานวน 4,901,906.61 บาท
1.6 เงินฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 706-2-23137-1 จานวน 15,666,290.42 บาท
หมายเหตุ 9

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงคลัง
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ

(หน่วย:บาท)
139,031.47
139,031.47

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย:บาท)
2,250.00
2,250.00

1) เงินกองทุนเงินสดแทนจ่ายล่วงหน้า จานวน 2,250 บาท
หมายเหตุ 11 เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากประจา
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย:บาท)
7,631,421.33
11,093,694.82
18,725,116.15

1) เงินฝากประจา-ระยะยาว ประกอบด้วย
1.1 เงินฝากบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 310000521670
จานวน 7,631,421.33 บาท

หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
หมายเหตุ 13

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

ถนน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน
ถนน (สุทธิ)
รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
หมายเหตุ 14

(หน่วย:บาท)
12,340,550.00
35,805,426.93
(13,258,565.27)
22,546,861.66
20,355,736.51
(8,836,525.12)
11,519,211.39
46,406,623.05

(หน่วย:บาท)
41,085,000.00
(32,034,655.72)
9,050,344.28
9,050,344.28

เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น

(หน่วย:บาท)
117,670.53
7,222.50
124,893.03

หมายเหตุ 15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย:บาท)
231,739.06
44,555.75
276,294.81

หมายเหตุ 16 รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน
รวม รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง

(หน่วย:บาท)
4,238.00
4,238.00

หมายเหตุ 17 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันสัญญา
รวม เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น
หมายเหตุ 18

(หน่วย:บาท)
131,760.00
373,093.00
504,853.00

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

เงินประกันสัญญา
เงินประกันสัญญาอื่น
รวม เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

(หน่วย:บาท)
204,306.30
126,900.00
331,206.30

หมายเหตุ 19 รายได้จัดเก็บเอง
รายได้ภาษี
รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าปรับ
รายได้ใบอนุญาต
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล
รายได้อื่น
รวม รายได้จัดเก็บเอง

(หน่วย:บาท)
3,107,670.49
1,173,640.00
144,750.00
36,755.00
781,038.29
73,206.00
5,317,059.78

หมายเหตุ 20 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ภาษีรถยนต์
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ
รายได้ภาษีสรรพสามิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

(หน่วย:บาท)
634,322.24
17,579,051.88
4,118,623.59
173,527.18
6,274,508.31
84,335.76
34,645.00
2,950,694.00
31,849,707.96

หมายเหตุ 21 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกาหนดวัตถุประสงค์
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

(หน่วย:บาท)
35,048,472.76
77,784.00
5,327,700.00
458,045.00
40,912,001.76

หมายเหตุ 22 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด
(หน่วย:บาท)
รายได้ของโรงผลิตน้าประปา โรงผลิตน้าดื่มและประปาหมู่บ้าน
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้อื่น
รวมรายได้ของโรงผลิตน้าประปา โรงผลิตน้าดื่มและประปาหมู่บ้าน
รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายได้อื่น
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวม รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

3,246,624.00
86,005.88
3,332,629.88
1,101.50
1,101.50
3,333,731.38

หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้าง
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าครองชีพ
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินวิทยฐานะ
เงินสมทบ กบท.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินเพิ่ม
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย:บาท)
13,192,750.00
2,204,369.06
478,326.00
732,120.00
4,739,080.00
324,960.00
119,110.00
42,000.00
260,637.00
154,103.00
6,854.00
297,600.00
22,551,909.06

หมายเหตุ 24 ค่าบาเหน็จบานาญ
บานาญ
บาเหน็จรายเดือนสาหรับการเบิกเงินบาเหน็จลูกจ้าง
รวมค่าบาเหน็จบานาญ

(หน่วย:บาท)
1,140,948.00
306,960.00
1,447,908.00

หมายเหตุ 25 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวม ค่าตอบแทน

(หน่วย:บาท)
683,516.34
4,058.50
687,574.84

หมายเหตุ 26 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าแก็สและน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าใช้สอย
หมายเหตุ 27

(หน่วย:บาท)
163,200.00
32,213.28
1,594,426.61
622,041.20
14,776,383.21
4,800.00
9,709.00
49,815.00
477,554.00
200,992.30
85,285.00
18,016,419.60

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป
รวม ค่าวัสดุ

(หน่วย:บาท)
3,564,337.19
3,564,337.19

หมายเหตุ 28 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์
รวม ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย:บาท)
2,767,345.69
97,047.93
73,872.80
60,778.00
2,999,044.42

หมายเหตุ 29 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

(หน่วย:บาท)
1,157,623.24
2,481,878.14
1,909,440.32
5,548,941.70

หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน - ภาคครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

(หน่วย:บาท)
2,370,771.22
87,209.00
120,400.00
11,581,700.00
307,476.30
189,000.00
646,950.00
15,303,506.52
15,303,506.52

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ covid-19 ดังนี้
1) ค่าอาหารสาหรับผู้ป่วยโควิด - 19 จานวนเงิน 647,700 บาท
2) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จานวนเงิน 20,087 บาท
3) ถุงยังชีพผู้ประสบภัยโควิด-19 จานวนเงิน 120,400 บาท
4) ค่าวัสดุ จานวนเงิน 29,671 บาท
5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เจล,ชุด PPE ฯลฯ จานวนเงิน 344,630 บาท
หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย:บาท)
7,182.50
81,475.53
88,658.03

