
 
 

 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 
สำหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

ขอมูลท่ัวไป 
 องคกรปกครองสวนคางพลู มีหนาท่ีความรับผดิชอบหลัก คือ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนข้ันตอนการกระจายอำนาจใดแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ 2542 ประกอบดวย  
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง,สาธารณูปโภค,สาธารณูปการ,การผังเมือง,การควบคุมอาคาร 
2. ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต ไดแก การสงเสรมิอาชีพ,งานสวัสดกิารสังคม,นันทนาการ,การศึกษาสาธารณะสุข,การปรับปรุงแหลง
ชุมชนแออัดและการจดัการเก่ียวกับท่ีอยูอาศํย 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ไดแกการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ ของ
ประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน,การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย,การรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลุงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ไดแก การวางแผน,การสงเสริมการลงทุน,การพาณิชยกรรม,
การพัฒนาเทคโนโลยี,การพัฒนายทุธศาสตรการทองเท่ียว 
5. ดานการบริหารจดัการและการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแกการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ การคุมครอง
บำรุงรักษาปา,การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพษิตาง ๆ,การดูแลสถานท่ีสาธารณะ 
6. ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก การปกปอง,คุมครอง,ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 

  องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 3  บานคางพลูใต  ถนนโนนไทย-หนองสรวง  อำเภอโนนไทย  จังหวัด
นครราชสมีา  กรอบกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก                     
1. พระราชบัญญตัิสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
2. พระราชบัญญตัิวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
3. พระราชบัญญตัิวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5. พระราชบัญญตัิกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจากอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
6. พระราชบัญญตัิการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

 องคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดตั้งงบประมาณรายจายประจำป  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 35,521,649 บาท 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 34,700,550 บาท) โดยแยกเปน งบบุคลากร จำนวน 10,996,342 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 
7,669,686 บาท งบลงทุน จำนวน 4,551,500 บาท งบเงินอุดหนุน  จำนวน 1,860,000 บาท รายจายอ่ืน จำนวน 30,000  บาท และงบ
กลาง จำนวน 10,414,212 บาท   
 องคการบริหารสวนตำบลคางพลู มีหนวยงานภายใตสังกัดจำนวน 2 แหง ประกอบดวย1.ศูนยพัฒนาเด็กตำบลคางพลู  2.ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบลคางพลูแหงท่ี 2 ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณท่ีไดรบัการจัดสรรในสวนของแต
ละแหง หนวยงานภายใตสังกัดดังกลาวไมเปนหนวยงานที่เสนอรายงาน และไมมีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหนวยงาน
ภายใตสังกัดทุกแหงจึงไดนำมาแสดงรวมไวในงบการเงินฉบับน้ี ซึ่งเปนหนวยงานท่ีจัดทำงบการเงินตางหากจาก องคการบริหารสวนตำบล
คางพลู ซึ่งไดนำมารวมในรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับน้ี  
 

เกณฑการจัดทำงบการเงิน  
 รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 



 
 
 
 การจัดทำรายงานการเงินสำหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมไดแสดงขอมูลของงวด
กอนเปรียบเทียบ เน่ืองจากเปนการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเปนครั้งแรก 
 รายงานการเงินนี้ไดรวมขอมูลบัญชีของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายใตสังกัด ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินท่ี มท 0808.4/ว 2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 3020 ลงวันท่ี 29 
กันยายน 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 3956 ลงวันท่ี  23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีนำมาถอืปฏิบัติ 

 ในปงบประมาณปจจุบัน องคการบริหารสวนตำบลคางพลู ไดจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังน้ี 
 - หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เรื่อง รายไดจากรายการแลกเปลี่ยน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเชา 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันท่ีในรายงาน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เรื่อง รายไดจากรายการไมแลกเปลี่ยน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
 - นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี

 ในปงบประมาณปจจุบัน องคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ี มท 0808.4/ว 
2608 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เชน  
 - ผังบัญชีท่ีใชในการบันทึกบัญชี 
 - วิธีการบันทึกบัญชีเก่ียวกับท่ีดิน อาคาร อุปกรณ สินทรัพยถาวร และสินทรัพยไมมีตัวตน  
 - การคำนวณคาเสื่อมราคาสินทรัพย 
 - การคำนวณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 - สินคาคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เปนตน 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให องคการบริหาร
สวนตำบลคางพลู ตองปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
                   (หนวย:บาท) 
 
           ตามท่ี           ผลกระทบจาก         ตามท่ีปรับปรุงใหม 
      รายงานไวเดิม         การถือปฏิบัติ          ณ 1 ต.ค. 2563 
                                                  ณ 30 ก.ย. 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน                       
 
สินทรัพย 
  รายไดจากรัฐบาลคางรับ                       9,660,000   (9,660,000) 
  ท่ีดิน อาคาร และครุภณัฑ (สุทธิ)   -             17,126,070.00  17,126,070.00 
  สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ)    -            14,933,665.42      14,933,665.42 
   
หน้ีสิน 
  รายจายคางจาย    11,164,668.10    (11,164,668.10)            - 
 
สวนของทุน 
  เงินสะสม             11,957,955.38    31,889,703.30     43,847,658.68 
  ทุนสำรองเงินสะสม           15,851,472.90      1,674,700.27     17,526,173.12 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลคางพล ู(2ศูนย) 
                 (หนวย:บาท) 
                       ตามท่ีรายงานไวเดิม     ผลกระทบจาก    ตามทีปรับปรุงใหม 
                       ณ 30 ก.ย. 2563        การถือปฏิบัติ         1ต.ค. 2563 
                                              
งบแสดงฐานะการเงิน            
      
สินทรัพย                           3,337,848.39      3,337,848.39   
หน้ีสิน                         -        28.00                   28.00 
รายไดสะสม                                   3,337,820.00          3,337,820.00                     
 
สำหรับสินทรัพยท่ีนำมาแสดงในรายงานการเงินเปนไปตามเกณฑ ดงัน้ี 
1. ท่ีดิน 
2. สินทรัพยถาวรท่ียังไมหมดอายุ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมลูคาตั้งแต 10,000 บาท ข้ึนไป 
3. ครุภัณฑท่ีไดมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนไป และมีมูลคาตั้งแต 10,000 บาท ข้ึนไป  



 
 
สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

 
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต ธนาณัติ และเงินฝากธนาคารประเภทออม

ทรัพย/เผื่อเรียก โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรับรูในราคาตามมูลคาท่ีตราไว 
 
2. ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายไดคางรับ 
       เงินใหกูยืม-บุคลภายนอก ประกอบดวยเงินใหกูยืมระยะสั้น-เงินโครงการเศรษฐกิจชมุชน หมายถึงเงินที่องคการบรหิาร

สวนตำบลคางพลูใหบุคลภายนอกกูยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน มีดอกเบ้ียจะจายคืนภายในหน่ึงป 
       รายไดคางรับ-หนวยงานภาครัฐ หมายถึง รายไดดอกเบ้ียจากเงินฝากธนาคารของรัฐ ซึ่งเกิดข้ึนแลวแตยังไมถึงกำหนดจาย 

เกิดจากรายปรับปรุง ณ วันสิ้นปงบประมาณ 
       รายไดคางรับ-บุคคลภายนอก หมายถึง รายไดดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร ที่มิใชของรัฐ ซึ่งเกิดขึ้นแลวแตยังไมถึง

กำหนดจาย เกิดจากรายปรับปรุง ณ วันสิ้นปงบประมาณ  
        ลูกหนี้คาภาษี  หมายถึง จำนวนเงินที่หนวยงานมีสิทธิไดรับชำระจากผูที่มีหนาที่ที่ตองเสียภาษีประจำป หนวยงานจะ

รับรูลูกหน้ีคาภาษีตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับโดยมีการประกาศคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสำหรับลูกหน้ีสวนท่ีคาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บได        
 

3. เงินลงทุนระยะสั้น 
       เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนท่ีหนวยงานตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป หรือมีกำหนดจายคืนไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวัน

สิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน 
 

4. วัสดุคงเหลือ 
       วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใหในการดำเนินงานตามปกติ  โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูง และไมมี

ลักษณะคงทนถาวร หนวยงานวัดมูลคาวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน 
 

5. ลูกหนี้ – ระยะยาว        
       ลูกหนี้ – ระยะยาว  หมายถึง เงินใหกูยืม – เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่ยังไมครบกำหนดชำระคืนเปนเงินท่ี

หนวยงานใหกลุมอาชีพบุคคลภายนอกกูยืม โดยมีสัญญาการกูยืมเปนหลักฐาน ไมมีการคิดดอกเบี้ย แสดงรายการตามมูลคาสุทธิตาม
บัญชี 

 
6. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
       องคการบริหารสวนตำบลคางพลู แสดงรายการ อาคารและอุปกรณตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม การรับรูรายการ

อุปกรณ เฉพาะรายการท่ีมีราคาทุนท่ีซื้อมาหรือไดมา มูลคา 10,000 บาทข้ึนไป  ยกเวนรายการท่ีไดมากอนป 2560 
       ราคาทุนรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพและสถานที่ที่พรอมจะใช

งานไดตามความประสงคของฝายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพยที่กอสรางขึ้นเองประกอบดวยตนทุนคาวัสดุ คาแรงงานทางตรง และ
ตนทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาทรัพยสิน 

       ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชี ของรายการ
อาคารและอุปกรณ เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีหนวยงานจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการ
เพ่ิมข้ึนจากรายการน้ัน และสามารถวัดตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเช่ือถือ และตัดมูลคาของช้ินสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชี
ดวยมูลคาตามบัญชี สวนตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการซอมบำรุง อาคารและอุปกรณท่ีเกิดข้ึนเปนประจำจะรับรูเปนคาใชจายเมือเกิดข้ึน 
                 คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน 
โดยประมาณตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลคางพลู ที่ 192/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดอายุการใชงานและอัตราคา
เสื่อมราคาทรัพยสินสสั่ง ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ตามรายงาน ดังน้ี 

- อาคารถาวร                                               กำหนดอายุการใช  30    ป 
- อาคารช่ัวคราว/โรงเรือน                              กำหนดอายุการใช  10    ป 
- สิ่งกอสราง                                                 กำหนดอายุการใช  20    ป 

ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปนสวนประกอบ  
- ครุภัณฑสำนักงาน                                       กำหนดอายุการใช    8    ป 



 
 

- ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                      กำหนดอายุการใช    6    ป 
- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร                        กำหนดอายุการใช    5    ป 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                  กำหนดอายุการใช    3    ป 
- ครุภัณฑการศึกษา                                      กำหนดอายุการใช    4    ป      
- ครุภัณฑงานบานงานครัว                             กำหนดอายุการใช    4    ป 

 
7. สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 
      สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน  หมายถึงสินทรัพยที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางสวนดังนี้ เปนสวนหนึ่งของระบบหรือ

เครือขาย  มีลักษณะเฉพาะลำไมสามารถนำไปใชประโยชนทางอ่ืนได เคลื่อนท่ีไมไดและมีขอจำกัดในการจำหนาย 
                      หนวยงานแสดงรายการสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาบันทึกเปน
คาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน โดยประมาณตามคำสั่งองคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู ที ่ 192/2562 เรื ่อง แตงตั ้งคณะกรรมการกำหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื ่อมราคาทรัพยสินสสั่ง ณ วันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ดังน้ี 
                     ถนนคอนกรตี                                                                กำหนดใช  17      ป 
                     ถนนลาดยาง                                                                 กำหนดใช    8      ป 
                      
 8. เจาหนี้ระยะสั้น 
                    เจาหนี้ระยะสั้น หมายถึง หนี้สินทีเกิ่ดจากการจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานภาครัฐ แลบุคคลภายนอก ขององคการ
บริหารสวนตำบลคางพลู  กำหนดชำระภายในระยะเวลา 1 ป 

9. คาใชจายคางจาย 
          คาใชจายคางจาย หมายถึง คาใชจายท่ีตองจายภายในเดือนกันยายน 2564 ท่ีไดรับสินคาและบริการในรอบบัญชี

ปจจุบันแลว ยังไมไดจายเงินใหแกเจาหนาหนี้ รวมถึงภาษี หักณท่ีจายและคาสาธารณูปโภคตาง ๆ 
 

10. รายไดแผนดินรอนำสงคลัง 
           เงินรายไดรอนำสงคลัง หมายถึง เงินที่องคการบริหารสวนตำบลไดรับจัดสรรมาในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไป

กำหนดวัตถุประสงคแลวเหลือจายนำสงคลังไมทันภายในปงบประมาณ   
 
           11. เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 

         เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน – ระยะสั้น หมายถึงจำนวนเงินที่องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  
รับไวเพื่อนำไปใชจายตามวัตุประสงคของโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนเปนเงินทุนสำหรับกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร
รวมถึงดอกผล และเงินอ่ืนท่ีเกิดจากโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตองชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ป 

        เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น หมายถึงจำนวนเงินท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลู ไดรับไวจากคูสัญญา เพ่ือเปน
ประกันการปฎิบัติตามสัญญา และประกันความเสียหายและชำรุดบกพรองท่ีจะตองชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ป       

                                                                                                                                                         
12. เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 

          เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน – ระยะยาว หมายถึงจำนวนเงินที่องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
รับไวเพื่อนำไปใชจายตามวัตถุประสงคของโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนเปนเงินทุนสำหรับกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร
รวมถึงดอกผล และเงินอ่ืนท่ีเกิดจากโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตองชำระคืนภายในระยะเวลา เกิน 1 ปขึ้นไป  

           เงินประกันสัญญา-ระยะยาว หมายถึงจำนวนเงินที่องคการบริหารสวนตำบลคางพลู ไดรับไวจากคูสัญญา เพ่ือ
เปนประกันการปฎิบัติตามสัญญา และประกันความเสียหายและชำรุดบกพรองท่ีจะตองชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ป  
         
              13. รายไดจัดเก็บเอง  

           รายไดจัดเก็บเอง  หมายถึงรายไดที่องคการบริหารสวนตำบลคางพลูจัดเก็บเอง จากรายไดภาษีอากร และ
คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตาง ๆ ไดแกภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย  รายไดจากทรัพยสิน เปนตน 

 
 
 



 
 

14. รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให   
       รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรไห หมายถึง ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บ ไดแก ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ   

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ  ภาษีสรรพสามิต  ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม คาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ เปนตน 

 
15. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให 

           รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตำบลคางพลู ไดแก  
                  -รายไดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหนาที่และภารกิจถายโอน  หมายถึงเงินที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคการ

บริหารสวนตำบล เพื่อใชดำเนินงานตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงภารกิจถานโอนที่องคการบริหารสวนตำบลไดรับ
ตามกฎหมายท่ีตองจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 

                  - รายไดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือ
ดำเนินการตามวัตถุประสงคของรายการและรายละเอียดท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลูขอรับงบประมาณ 

 
 16. รายไดหนวยงานภายใตสังกัด 

           หนวยงานภายใตสังกัดองคการบริหารสวนตำบคางพูลมีอยู 2 หนวยงาน ไดแก  
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลคางพลู 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลคางพลู (แหงท่ี 2) 

มีรายไดจากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  รายไดดอกเบ้ียเงินฝากสถาบันการเงิน เปนตน  
 
ปญหา อุปสรรค  
 รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเองลดลงเนื่องจาก พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกปราง พ.ศ.2562 ที่เปนการ
จัดเก็บภาษีแบบใหม มีการประเมินและจัดเก็บนอยลง  
 
ขอเสนอแนะ 

- ไมม ี
 
 

 
            



หมายเหตุ ป 2564

6 29,357,008.04

7 28,089.69

-

8 1,525,198.68

9 151,098.00

10 10,929.23

31,072,323.64

11 25,756.09

-

12 16,997,304.95

13 33,932,441.44

-

-

-

50,955,502.48

82,027,826.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน -

รวมสินทรัพย -

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน - สุทธิ -

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ -

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -

ลูกหนี้ - ระยะยาว -

เงินลงทุนระยะยาว -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -

รวมสินทรัพยหมุนเวียน -

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น -

เงินลงทุนระยะสั้น -

สินคาและวัสดุคงเหลือ -

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายไดคางรับ -

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ป 2563

สินทรัพย



หมายเหตุ ป 2564

14 797,118.92

15 266,807.41

-

16 840.00

-

-

-

17 811,821.21

-

-

1,876,587.54

-

-

18 1,468,435.16

-

-

1,468,435.16

3,345,022.70

63,356,805.22

11,526,228.11

3,799,770.09

-

-

78,682,803.42

82,027,826.12

รวมสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน -

รายไดสะสม -

ทุนดําเนินการ -

กําไร/ขาดทุนสะสม -

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

เงินสะสม -

เงินทุนสํารองเงินสะสม -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น -

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน -

รวมหนี้สิน -

เงินกูระยะยาว -

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว -

ประมาณการหนี้สินระยะยาว -

รวมหนี้สินหมุนเวียน -

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว -

เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น -

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น -

สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป -

รายไดรอการรับรูระยะสั้น -

เงินกูระยะสั้น -

คาใชจายคางจาย -

รายไดรับลวงหนา -

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง -

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น -

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ป 2563

หนี้สินและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน



หมายเหตุ ป 2564

20 217,847.75

21 17,603,653.67

22 29,533,663.60

23 1,588.46

47,356,753.48

24 10,270,848.00

-

25 232,800.00

26 2,279,512.42

27 914,398.00

28 367,575.74

29 2,606,241.80

30 13,355,165.45

31 631,229.10

30,657,770.51

16,698,982.97

-

16,698,982.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ตนทุนทางการเงิน -

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ -

รวมคาใชจาย -

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน -

คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค -

คาใชจายอื่น -

คาสาธารณูปโภค -

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย -

คาใชสอย -

คาวัสดุ -

คาบําเหน็จบํานาญ -

คาตอบแทน -

คาใชจายบุคลากร -

รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด -

รวมรายได -

คาใชจาย

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให -

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให -

รายไดจัดเก็บเอง -

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ป 2563
รายได

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน



หมายเหตุ เงินสะสม เงินทุนสํารอง รายไดสะสม กําไร/ขาดทุนสะสม รวมสินทรัพย
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

11,787,923.26 17,526,173.12 554,795.88 - 29,868,892.26

32,010,553.42 - 2,783,024.51 - 34,793,577.93

43,798,476.68 17,526,173.12 3,337,820.39 - 64,662,470.19

9,994,740.00 (8,435,500.00) - - 1,559,240.00

(4,404,158.19) - - - (4,404,158.19)

166,268.45 - 461,949.70 - 628,218.15

13,801,478.28 2,435,554.99 - - 16,237,033.27

63,356,805.22 11,526,228.11 3,799,770.09 - 78,682,803.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ปรับปรุงระหวางป -

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสําหรับงวด -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 หลังการปรับปรุง -

การรับเงินตกเปนสวนของทุน -

การจายจากสวนของทุน -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2563  - ตามที่รายงานไวเดิม -

การปรับปรุงสวนของทุน -

การจายจากสวนของทุน -

ปรับปรุงระหวางป -

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสําหรับงวด -

การปรับปรุงสวนของทุน -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 หลังการปรับปรุง -

การรับเงินตกเปนสวนของทุน -

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หนวย:บาท)

ทุนดําเนินการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2562  - ตามที่รายงานไวเดิม -

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
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