
รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู 
ความเห็น

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

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และผลการดำเนินงานสำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 
โดยถ ูกต ้องตามท ี่ควรในสาระสำค ัญ ตามมาตรฐานการบ ัญ ช ีภาคร ัฐและนโยบายการบ ัญ ช ีภาคร ัฐ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ 
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบต้านจรรยาบรรณอ่ืน  ๆซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน 
และข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ ๒ 
เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิม 
ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน 
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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มาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภภครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติ 
กับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการบัญชีจากการไซ้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา 
ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดขอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง 
ตามท ี่ควรตามมาตรฐานการบ ัญช ีภาครัฐและนโยบายการบ ัญช ีภาครัฐท ี่กระทรวงการคล ังกำหนด 
และรับผิดขอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงิน 
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดขอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน 
ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์ 
การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลท่ีจะเลิกหน่วยงาน 
หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น 
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ 
เป ็นการรับประกันว่าการปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
และมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้ 
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกิจของผู้!ข้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใข้ดุลยพินิจและการสังเกต 
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง 

* ระบุและประเมินความเลี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต 
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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* ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลอบ เพื่อออกแบบ 
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไมใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

* ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญฃีที่ผู้บริหารใฃ้และความสมเหตุสมผล 
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

* สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใข้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง 
ของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน 
ในการดำเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำคัญ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

* ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 
หรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือสารกับผู้บริหารในเร่ืองต่างๆ ที่สำคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขต 
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง 
ที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวขวัญลักษณ์ ฉิมทับ)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

&ฟ)/ ฟ ่^ /
(นายสุรคักด้ี หิรัญนุเคราะห์)

นักวิขาการตรวจเงินแผ่นดินขำนาญการพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาคูน จังหวัดมหาสารคาม
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ
(หน่วย ะ บาท) 

2564
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 10,072,430.46
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 7 225,234.11
เงินลงทุนระยะสั้น 8 5,890,402.62
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,188,067.19

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้-ระยะยาว 9 500,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 10 6,103,829.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ 11 36,969,619.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 43,573,448.06

รวมสินทรัพย์ 59,761,515.25
หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12 14,674.15
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 13 870,939.80
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 885,613.95

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 14 1,986,727.10
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,986,727.10

รวมหน้ีสิน 2,872,341.05
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินสะสม 46,174,723.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม 7,918,929.02
รายไค้สะสม 2,795,522.05

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 56,889,174.20
รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 59,761,515.25

•-V
''(นางรัชฎา อุทปา) 
ผ้อำนวยการกองคลัง

(นางไพรินทร์ รินกระโทก) (นางไพรินทร์ รินกระโทก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าท่ี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาคูน จังหวัดมหาสารคาม 
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

สำหรับปีสินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย ะ บาท)
หมายเหตุ 2564

รายได้
รายได้จัดเก็บเอง 15 605,020.30
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 16 17,402,474.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 17 31,985,992.87
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 18 1,832.68

รวมรายได้ 49,995,320.81
ค่าใข้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 19 11,931,952.30
ค่าตอบแทน 20 137,750.00
ค่าใช้สอย 21 4,250,757.78
ค่าวัสดุ 22 1,027,809.00
ค่าสาธารณูปโภค 23 211,648.54
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 24 3,166,215.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 25 13,283,645.10

รวมค่าใช้จ่าย 34,009,778.66
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนด้นทุนทางการเงิน 15,985,542.15
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 15,985,542.15 4^

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปีนส่วนหนึ่งของรายงาบการเงินนี้

/(นางรัชฎา อุทปา) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางไพรินทร์ รินกระโทก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

(นางไพรินทร์ รินกระโทก)
ปลัดองค์การปริหารส่วนตำบล ปฎิบ้ติหน้าที, 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู



องค์กาไ!บริหารส่วนตำบลทนองคู อำ๓ อนาคูน จังหวัคมหาลารคาม 
งบแสดงการเปล๋ียนแปลงสินหรัพเยสุทธิ/ส่วนทุน 

ส่าหรับปีสินลุควันที 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ

ยอคคงเหลิอ ณ วันที 30 กันยายน 2563 - คามทีรายงาบไวัเคิม 
การเปลียบแปลงนโยบายบัญช้ 
ยอคคงเหลีอ ณ วับที 1 ตุลาคม 2563 หลังการปรับปรุง 
การฟลียบแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุบส่าหรับจ 2564
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุบ 
การจ่ายจากส่วนของทุน 
ปรับปรุงระหว่างจ
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 
ยอคคงเหลีอ ณ วันที 30 กันยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน๋ึงของรายงานการเงินน้ี

(หน่วย:บาท)
เงินสะสม เงินทุนส่ารอง 

เงินสะสม
รายโด้ละลม รวมสินทรัพย์ 

ลุทซิ/ส่วนทุน
5,490,059.03 5,562,542.60 - 11,052,601.63
29,228,233.00 - 651,613.48 29,879,846.48

34,718,292.03 5,562,542.60 651,613.48 40,932,448.11

25.00 - - 25.00
(1,751.06) - - (1,751.06)

(1,894,699.22) - 1,867,609.22 (27,090.00)
13,352,856.38 2,356,386.42 276,299.35 15,985,542.15

46,174,723.13 7,918,929.02 2,795,522.05 56,889,174.20,‘+ . ^ น  -

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดู
(นาง'ไพรินทร์ ริบกระโทก)

ปลัดองค์การปริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าท่ี
นายกองค์การปริหารส่วนตำบลหนองดู



4 -1 7

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาคูน จังหวัดมหาสารคาม 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับงวดปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้รับการจัดตั้งจากสภาตำบลหนองคู ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราซการบริหารส่วน 
ท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดขอบหลัก คือ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบํ้าและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า 
ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฟ้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ฟ้องกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวฃน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ้มครองดูแล 
และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมขาติ และสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปีญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
อันดีของท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น 
และสมควร เป็นด้น ภายใต้กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563

ท ี่ทำการองค ์การบริหารส ่วนตำบลหนองค ู ท ั่งอย ู่เลขท ี่ 19 หมู,ท ี่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอนาค ูน 
จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 36.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,546 ไร่ จำนวน 14 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูมีหน่วยงานภายใต้สังกัด จำนวน 3 หน่วย คือ 1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
เหส่าจ ั่น 2)ศ ูนย์พ ัฒนาเด ็กเล ็กบ ้าน'โพนทอง 3)ศ ูนย ์พ ัฒ นาเด ็กเล ็กบ ้านหนองฟ ้าน มีหน้าที่ ให ้การอบรมเล ี้ยงด ู 
จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให ้เด ็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ 
สติปีญญา เด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู

หน่วยงานภายใต้สังกัดรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม,มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้นำมา 
แสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้

แหล่งที่มาของรายได้ ประกอบด้วย รายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ รายได้ที่รัฐบาล 
อุดหนุนให้ รายได้จากหน่วยงานภายใต้สังกัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 35,470,000.00 บาท โดยแยก
รายการ ดังนี้

งบบุคลากร จำนวน 13,062,940.00 บาท
งบดำเนินงาน จำนวน 6,334,560.00 บาท
งบลงทุน จำนวน 3,584,500.00 บาท
เงินอุดหนุน จำนวน 2,424,000.00 บาท
งบกลาง จำนวน 10,064,000.00 บาท1
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ร า ย ง า น ก า ร เง ิน น ีจ ัด ท ำ ข ี่,'น ต าม ม าต ร ฐ าน ก าร บ ัญ ช ีภ าค ร ัฐ แ ล ะ น โ ยบ ายก ารบ ัญ ช ีภ าค ร ัฐ ท ี' 
กระทรวงการคล ังกำหนด และห น ังส ือกรมบ ัญ ช ีกลาง ที่ กค 0 4 1 0 .ร /ว  731  ลงว ัน ท ี่ 13 ส ิงหาคม 2 5 6 4  
เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง หลักเกณฑ์และวิธ ีปฏ ิบ ัต ิการบ ันทึกบ ัญชี การจัดทำ 
ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม,ได้ 
แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเท ียบ เน ืองจากเป ็นการจ ัดทำรายงานการเง ินตามมาตรฐานการบ ัญช ีภาครัฐและ 
นโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเง ินน ี้ได ้รวมข ้อม ูลบ ัญช ีของหน ่วยงาบโต้ส ังก ัด ตามหนังส ือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท ้องถ ิ่น  ที่ มท 0 8 0 8 .4 /ว  2 6 0 8  ลงว ันท ี 28  ส ิงหาคม 2 5 6 3  ห น ังส ือก รม ส ่ง เส ร ิม ก ารป ก ค รองท ้อ งถ ิ่น  
ท่ี มท 0 8 0 8 .4/ว 3020  ลงวันที่ 29 ก ันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0 8 0 8 .4/ว 
3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 08 08 .4/ว 1109 ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานไข้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส 6 ช:!'๐ก ^  นวเะลเ. /ฬเ•ฑเทเรบั3ปห6 
^ ๐ บทปก5 ร;/ร!6 ทา : 6-แ77\ร) ในการบันทึกระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ระบบข้อมูลรายรับ ระบบข้อมูลรายจ่าย 
เว้นแต่หน่วยงานภายใต้สังกัดจะแยกทำบัญชีต่างหากและเมื่อสิ้นงวดจะจัดทำงบทดลองจัดส่งให้หน่วยงานเพื่อจัดทำงบ 
การเงินรวม

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปีดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัติ
หน ่วยงาบได้จ ัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทน 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หล ักการและนโยบายการบ ัญ ช ีภาคร ัฐ ของมาตรฐานการบ ัญ ช ีภาคร ัฐและนโยบายการบ ัญ ช ีภาคร ัฐ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ 
ข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเข่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย์ไมมตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน น ัเ'

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
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หน่วยงานได้จ ัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทบ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 
0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เซ่น ผังบัญชีที,ใซัในการบันทึกบัญชี วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ด ิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และ 
สินทรัพย์ไม,มีต ัวตนการคำนวณค่าเส ือมราคาสินทรัพย์ การคำนวณค่าเผ ื่อหนี้สงลัยจะสูญ สินค้าคงเหลือ และวัสดุ 
คงเหลือ เป็นด้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชี 
ภาครัฐ ทำให้ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซี่งมีผลกระทบ ดังนี้

หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  สุทธิ 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ 
ส่วนของทุน 
เงินสะสม
เงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามที่รายงานไว้เดิม 
ณ 30 ก.ย. 2563

5,490,059.03
5,562,542.60

ผลกระทบจากการ 
ถือปฏิบัติ

5,490,633.00
23.737.600.00

29.228.233.00

(หน่วย:บาท) 
ตามที่ปรับปรุงใหม่ 

1 ต.ค. 2563

5,490,633.00
23,737,600.00

34,718,292.03
5,562,542.60

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ 
หน้ีสิน 
ส่วนของทุน

รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามที่รายงานไว้เดิม 
ณ 30 ก.ย. 2563

ผลกระทบจากการ 
ถือปฏิบัติ

673.013.48 
21,400.00

651.613.48

(หน่วย:บาท) 
ตามที่ปรับปรุงใหม่ 

1 ต.ค. 2563

673.013.48 
21,400.00

651.613.48

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
1. ท่ีดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ข้ึนไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นด้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ข้ึนไป 1*^V*
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5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เง ินสดและรายการเท ียบเท ่าเง ินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และธนาณัติ เงินฝาก 

สถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก รับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ
5.2 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการให้ข้าราซการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่ายใน 
การปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เซ่น ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม รับรู้ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ 
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายได้ค้างรับ เป็นรายได้อื่นของหน่วยงานที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับเงิน บันทึกตามมูลค่าที่คาดว่าจะ 
ได้รับ เซ่น ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

5.3 เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืม หมายถึง เงินที่ให้บุคคลภายนอกกู้ยืมโดยมีสัญญากู้ยืมเป็นหลักฐาน มีการคิดดอกเบี้ย หรือ 

เบี้ยปรับ รับรู้ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เซ่น เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมซน
5.4 เงินลงทุน

เงินลงทุน หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน หรือสินทรัพย์ 
อื่นที่ถือไว้เพื่อรับผลตอบแทน รับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ ม ีการจัดประเภทเป็นเงินลงทุน 
ระยะสันหรือเงินลงทุนระยาว ดังนี้

1) เงินลงทุนระยะสัน หมายถึง เงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนไม่ 
เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสินรอบระยะเวลาการรายงาน

2) เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุบที่ตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนเกิน 
1 ปี นับตั้งแต่วันสินรอบระยะเวลาการรายงาน

5.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซี่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
- อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อการนำไปใช้หรือแจกจ่ายในการให้บริการ
- ถือไว้เพื่อการขายหรือแจกจ่ายตามลักษณะการดำเนินงานตามปกติ
- อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อขายหรือการแจกจ่าย

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตามวิธีเช้าก่อนออกก่อน/ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก/เฉพาะเจาะจง หรือ 
มูลค่าสิทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ยกเว้นสินค้าคงเหลือที่ได้มาจากรายการที่ไม'มีการแลกเปลี่ยน วัดราคาทุนด้วย 
มูลค่ายุติธรรมของสินค้า ณ วันท่ีได้รับสินค้าน้ัน และสินค้าคงเหลือสำหรับรายการที่ถือไว้เพื่อการแจกจ่ายที่ไม่มีค่าตอบแทบ 
หรือค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย การใช้ไปในกระบวนการผลิตสินค้าคงเหลือเพื่อการแจกจ่ายที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทบ 
เพียงเล็กน้อย วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือค่าทุนเปลี่ยนแทนป็จจุบัน แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า

5.6 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สินเปลืองมีไวัเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง 

และไม่มีลักษณะคงทนถาวร และบันทึกเป็นวัสดุใช้ไปเมื่อซื้อตามมูลค่าที่ไดัมา ณ วันสินงวดจะทำการตรวจนับวัสดุ 
คงเหลือเพื่อปรับปรุงเป็นวัสดุคงคลัง แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเช้าก่อนออกก่อน (ค โ อ )/ท ่

หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ



5.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ ่ายที่หน่วยงานจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับ 

ประโยชน์หรือผลตอบแทนในอนาคต ซี,งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะล้น ร ับร ู้ตามม ูลค ่าส ินทรัพยหรือบริการท ี่ 
คาดว่าจะได้รับ

5.8 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงราคาทุบเฉพาะที่ดินที่มกรรมสิทธํ่ สำหรับที่ดินราชพัสดุ สิทธิการใช้ประโยชน์ที่หน่วยงาน 

ครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้ถือกรรมสิทธี้จะไม่แสดงข้อมูล
อาคาร สิงปลูกสร้าง/สิงก่อสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคารและสิงปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ, 

และไม่มีกรรมสิทธิ้แต่หน่วยงานครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก 
ราคาทุนหักค่าเพื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจะบันทึกราคาทุนเมื่อมีการตรวจรับงาน

อุปกรณ์ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเพื่อมราคา
สะสม

ข้ึนไป
หน่วยงานรับร้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าชั้นตํ่าต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาท

ค่าเพ ื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง 
ตามอายุการให ้ประโยชน์โดยประมาณ ตามประกาศองคํการบริหารส่วนตำบลหนองคู เร ือง อายุการใช ้งานและ 
ค่าเพื่อมราคาชองสิบทรัพย์ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ดังนี้

อาคารถาวร 30 ป ี
อาคารช่ัวคราว/โรงเรือน 10 ป ี
สิงปลูกสร้าง

ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 15 ป ี
ใช้ไม้หรือวัสดุอ่ืน  ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก 5 ป ี

ครุภัณฑ์สำนักงาน 8 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15 ป ี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 ป ี

ยกเว้น เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า 20 ป ี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 ป ี
ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองมีอและอุปกรณ์ 3 ป ี
เคร่ืองจักรกล 5 ป ี

ครุภัณฑ์โรงงาน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 3 ป ี
เคร่ืองจักรกล 5 ป ี

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 2 ป ี
เคร่ืองจักรกล 5 ป ี

ครุภัณฑ์สำรวจ 5 ป ี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ 5 ป ี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี
ครุภัณฑ์การทึกษ'า 2 ปี
ครุภัณฑ์งาบบ้านงานครัว 5 ป ี
ครุภัณฑ์กีหา 2
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ครุภัณฑ์ดนตรี 3 ป ี
ครุภัณฑ์อาวุธ 10 ปี
ครุภัณฑ์สนามV ••๘] 2 ป ี
ครุภณฑ่อน 2 ป ี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
5.9 สิบทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน คือ สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะที่งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้
- เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคลื่อนที่ไม่ได้ และ
- มีข้อจำกัดในการจำหน่าย

แสดงรายการตาม ราคาท ุน ห ักค ่าเส ือม ส ะส ม  ค ่าเส ื'อมราคาบ ัน ท ึกค ่าใช ้จ ่ายใน งบแสดงผล 
การดำเนินงานทางการเงิน

ค่าเส ื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง 
ตามอายุการให ้ประโยซนโดยประมาณ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เร ื่อง อายุการใช ้งานและ 
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ดังนี้

ถนนคอนกรีต 10 ปี
ถนนลาดยาง 5 ปี
ถนนลูกรัง ถนนดิน ถนนหินคลุก 3 ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ป ี
เข่ือนดิบ 20 ปี
เข่ือนปูน 50 ปี
อ่างเก็บบ้ํา 80 ปี
สิบทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 4 ปี

ไม่มีการคิดค่าเลื่อมราคาสำหรับสิบทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้รับจากการบริจาคจะบันทึกบัญชี 
ในราคาทุนตามประเภทของรายการคู'กับรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการบริจาคเท่ากับ ค่าเลื่อมราคา 
ประจำปีตลอดอายุการใช้งาน

5.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายรอการดัดบัญชี หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ไม'หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ไม'หมุนเวียนอื่น นอกจากสินทรัพย์ถาวรและค่าใช้จ่ายรอ

การดัดบัญชี
5.11 เจ้าหนี้/ใบสำคัญค้างจ่าย

บันทึกรับรู้เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ เมื่อหน่วยงานได้ตรวจรับสินค้า บริการและสินทรัพย์ 
จากผ้ฃายแล้วแต่ยังมิได้จ่ายเงินและสามารถระบุมลค่าสินค้า บริการและสินทรัพย์ได้'ซัดเจ'น.น ่^

* "  ^
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5.12 ค ่าใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย
บันทึกรับรู้ค ่าใช้จ ่ายที่เก ิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีป ัจจุบ ันแต่ยังมิได้จ ่ายเงิน การจ่ายเงินจะ 

กระทำในรอบระยะบัญชีถัดไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิดจากช้อกำหนดของกฎหมายข้อตกลงในสัญญาหรือจากบริการ 
ได้รับแล้ว

5.13 รายได้รับล่วงหน้า
บันทึกรับรู้เงินที่หน่วยงานได้รับขำระค่าสินค้าหรือบริการ แต่เมื่อถึงสินงวดหน่วยงานยังไม่ได้ล่งมอบ 

สินค้าหรือบริการ ซึ่งถือว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นหนี้ส ินหมุนเวียนของหน่วยงานและเมื่อล่งมอบสินค้าหรือบริการ 
เรียบร้อยแล้วจึงจะบันทึกเป็นรายได้

5.14 รายได้แผ่นดินรอนำล่งคลัง
บันทึกรับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงาน หรือเงินอื่นใด ณ วันที่จัดทำรายงาน มิเงื่อนไขหรือภาระผูกพันจากการใช้จ่ายเงิน กรณี 
เงินเหลือจ่ายให้นำล่งคืนคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน

5.15 รายได้รอการรับรู้
สินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้ไร้ไข้ในการดำเมินงาน จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้ 

รายได้ตามเกณฑ์ที่เป ็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป ็นเพ ื่อจับศู่รายได้ก ับค่าใช้จ ่ายที่เก ี่ยวช้อง เข่น 
ทยอยรับรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสือมของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค

5.16 เงินรับฝากและเงินประกัน
จำนวนเงินที่หน่วยงานรับฝากไว้ เข่น เงินประกันสัญญา เงินรับฝากประกันสังคม หรือเงินอื่นใด ซ่ึง 

จะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา หรือคืนเจ้าของตามเงื่อนเวลานั้น หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม
5.17 ส่วนของทุน/สินทรัพย์สุทธิ

เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปิ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิม รวมถึง 

เงินรายรับอื่นที่หน่วยงานได้รัน (รายรับสูง/(ตา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) จะถูกจัดสรรเข้าเงินสะสมร้อยละ 85 และเข้าเงินทุน 
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 15

รายได้สะสม
กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 

รายจ่ายเพิ่มเติม รวมถึงเงินรายรับอื่นที่โรงเรียนได้รับ จะตกเป็นรายได้สะสมทั่งหมด
5.18 รายได้จัดเก็บเอง คือ รายได้จากการดำเมินงานตามภารกิจ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้ 

เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใข้จ่ายในการดำเมินงานของหน่วยงานทั่งหมดหรือบางส่วน เข่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิขย์ รายได้เป็ดเตล็ด รายได้จากทุน รายได้จาก 
การขายสินค้าและบริการ จะรับรู้เป็นรายได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือส่งมอบสินค้าหรือบริการ หรือมีหลักฐานหรือ 
สัญญาที่ระบุการขำระเงินแน่นอน ตามเกณฑ์คงค้าง

5.19 รายได้ที่ร ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ คือ รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หน่วยงานตามกฎหมาย 
ที่เก ี่ยวข้อง เข่น ภาษีม ูลค ่าเพ ิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ภาษีม ูลค ่าเพ ิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและมิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จะบันทึก 
รับรู้เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเงินฝากกระทรวงการคลัง และหนังลือแจ้งจัดสรร ตามเกณฑ์คงค ้า ง ^
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5.20  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ คือ รายไต้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้หน่วยงานเพื่อดำเนินงานตามภารกิจที่ 
ได้รับมอบหมาย ตามกฏหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อวัตถุประลงค์อื่น เซ่น เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ 
และภารกิจถ่ายโอน เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลดำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องกิ'นที่มีการบริหารจัดการที่คื เงิน 
อุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จะบันทีกรับรู้เมื่อได้รับเงิน 
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเงินฝากกระทรวงการคลัง และหนังสือแจ้งจัดสรร ตามเกณฑ์คงค้าง

หน่วยงานจะแสดงรายไดในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินโดยเปิดเผยตามประเภทของเงิน 
รายไค้ตามที่ไค้รับในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.21 ค่าใช้จ ่ายบุคลากร คือ ค่าใช้จ ่ายทั้งหมดที่เก ี่ยวกับบุคคลและการจ้างงาน เซ่น เงินเดือน ค่าจ้าง 
บำเหน็จบำนาญค่าใช ้จ ่ายสวัสด ิการเป ็นต ้น จะรับรู้ค ่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นและแสดงรายการ 
ดังกล่าวโนงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายบุคลากรประเภทต่างๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบ 
รายงานการเงิน

5.22 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่จ ่ายไปเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เซ่น ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น รายการเหล่าน ี้จะรับรู้เป ็นค่าใช ้จ ่ายเม ื่อค ่าใช ้จ ่ายน ั้นเก ิดข ึ้น และแสดงรายการ 
ดังกล่าวในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเภทต่างๆ ไว้ในหมายเหตุ 
ประกอบรายงานการเงิน

5.23  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุบ เป ็นค่าใช้จ ่ายท ี่ร ัฐจ่ายเป ็นเงินอุดหนุนหรือจ ่ายเป ็นเง ินช่วยเหสือให ้แก่ 
หน่วยงาน หน่วยงานภายใต้ลังกัด หรือบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ไค้รับสินค้าและบริการใด 
เป็นการแลกเปลี่ยนโดยตรง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ่ายตามกฎหมาย ตามนโยบายรัฐบาล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใน 
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับโดยทั่วไปหน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุบเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
และแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงิน 
อุดหนุนไว้โนหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

หน่วยงานจะแสดงค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินโดยเปิดเผยตามประเภทของ
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หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย ะ บาท) 
2564

10,072,430.46
10,072,430.46

7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ (หน่วย ะ บาท)
2564

เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจขุมซน 200,000.00
รวม 200,000.00
รายได้จากรัฐบาลด้างรับ 25,234.11
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ด้างรับ 225,234.11
เงินให้กู้ยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจขุมขน ณ วันสินปีงบประมาณ แยกตามอายุหน้ี ดังน้ี
ปีงบประมาณ ยังไม่ถึงกำหนด เกินกำหนดชำระ เกินกำหนดชำระ รวม

ไม่เกิน 30 วัน เกินกว่า 30 วัน
2564 200,000.00 200,000.00

8 เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินฝากประจำ - ระยะสั้น 
รวมเงินลงทุนระยะส้ัน

(หน่วย ะ บาท) 
2564

5.890.402.62
5.890.402.62

9 ลูกหนี้ - ระยะยาว (หน่วย ะ บาท)
"  2564

เงินให้กู้ยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจขุมซน 700,000.00
ษัอ ส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี (200,000.00)
ส่วนที่เกินกำหนดชำระภายใน 1 ปี 500,000.00
รวมลูกหนี้ - ระยะยาว 500,000.00

10 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

อาคารและสิงปลูกสร้าง
ค'าเ?เอมราคาสะสม - อาคารและสิงปลูกสร้าง 

อาคารและสิงปลูกสร้าง (สุทธิ)
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเที่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)
รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

(หน่วย ะ บาท) 
2564

6.104.020.00 
(1,032,084.38) 
5,071,935.62
1.581.190.00 
(549,296.58)

1,031,893.42 
6,103,829.04/รุ'?



ถนน
หัโ! ค่าเส์อมราคาสะสม-ถนบ 
ถนน (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
หัโเ ค่าเอื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอื่น (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ)

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (หน่วย ะ บาท) 
2564

39,487,211.00
(2,856,725.13)

36,630,485.87
348,000.00

(8,866.85)
339,133.15

36,969,619.02

หมายเหตุ 12 ค่าใจัจ่ายค้างจ่าย (หน่วย ะ บาท)
2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 14,534.15
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น 140.00
รวมค่าใข้จ่ายค้างจ่าย 14,674.15

หมายเหตุ 13 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น (หน่วย ะ บาท)
2564

เงินรับฝากอื่น 349,279.80
เงินประกันสัญญา 521,660.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 870,939.80

หมายเหตุ 14 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมขน 
เงินประกันสัญญา
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

(หน่วย ะ บาท) 
2564

1.284.817.10 
701,910.00

1.986.727.10

หมายเหตุ 15 รายไค้จัดเก็บเอง (หน่วย ะ บาท)
2564

รายได้ภาษี 6,720.17
รายได้ค่าธรรมเนียม 8,113.50
รายได้ใบอบุญาต 462.70
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปีนผล 166,723.93
รายได้อื่น 423,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง 605,020.30
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รายได้ภาษีรถยนต์
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนๆ
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ
รายได้ภาษีสรรพสามิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

หมายเหตุ 16 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (หน่วย ะ บาท) 
2564

313,153.89
9,583,766.01
2,347,588.40

104,137.30
4,564,766.66

38,451.41
25,193.29

420,118.00
3.790.00
1.510.00 

17,402,474.96

หมายเหตุ 17 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงต์ 
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

(หน่วย ะ บาท) 
2564

18,306,209.87
80,472.00

13,599,311.00
31,985,992.87

หมายเหตุ 18 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายได้จากการดำเนินงาน
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

(หน่วย ะ บาท) 
2564

1.832.68
1.832.68
1.832.68 ^
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2564
หมายเหตุ 19 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (V1บ่วย . บาท)

เงนเดอน 7,051,196.30
เงินประจำตำแหน่ง 231,000.00
ค่าจ้าง 325,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,948,606.00
เงินค่าตอบแทบ,พนักงาบ'ขององค่กรปกครองส่วนท้องถิ่น 512,628.00
เงินสมทบกองทุบประกับสังคม 28,927.00
ค่าเช่าบ้าน 253,000.00
เงินเพิ่ม 84,000.00
เงินสมทบ กบท. 356,480.00
เงินสมทบกองทุบเงินทดแทน 887.00
เงินช่วยการดืกษาบุตร 53,500.00
เงินค่าครองช่พ 86,048.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 11,931,952.30

หมายเหตุ 20 ค่าตอบแทน (หน่วย ะ บาท)
2564

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 60,300.00
ค่าตอบแทบอาลาสมัคร 42,000.00
ค่าตอบแทนอื่น 35,450.00
รวมค่าตอบแทน 137,750,00

หมายเหตุ 21 ค่าใช้สอย (หน่วย ะ บาท)
2564

ค่าใช้จ่ายต้านการฉกอบรม 45,840.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 45,750.00
ค่าช่อมแ1ซมและบำรุงรักษา 1,745,506.78
ค่าแก๊สและ,นํ้ามันเชื้อเพลิง 127,578.00
ค่าจ้างเหมาบริการ 2,106,315.00
ค่าประ,ซาสัมพันธ์ 17,882.00
ค่าใช้สอยอื่น 161,886.00
รวมค่าใช้สอย 4,250,757,78

หมายเหตุ 22 ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้!ป 
รวมค่าวัสดุ

(หน่วย ะ บาท) 
2564

1.027.809.00
1.027.809.00
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2564
ค่าไฟฟ้า 163,817.82
ค่าโทรสัพท์ 627.02
ค่าบริการแอสารและโทรคมนาคม 46,341.70
ค่าบริการไปรษณีย์ 862.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 211,648.54

หมายเหตุ 23 ค่าสาธารณูปโภค (หน่วย ะ บาท)

หมายเหตุ 24 ค่าเสือมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หน่วย ะ บาท)
2564

อาคารและสิงปลูกสร้าง 210,770.51
ค!ภัณฑ์ 89,853.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 2,865,591.98
รวมค่าเอื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 3,166,215.94

หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหบุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภขนาการ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

(หน่วย ะ บาท) 
2564

3,189,033.66
30,000.00
15,800.00

280,000.00
257.830.00 

8,765,200.00
194,581.44
551.200.00

13.283.645.10
13.283.645.10

หมายเหตุ 26 ภาระผูกพัน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีภาระผูกพันอันเกิดจากการก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา ดังนี้

(หน่วย ะ บาท) 
2564

•ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ไม่เกิน 1 จ 2,671,000.00
รวม 2,671,000.00

ภาระผูกพันช้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์ 
ซ่ีงก,อหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ฟ
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หมายเหตุ 27 มาตรการช่วยเหลือประซาซนของรัฐบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซ้ือ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 ((10\/เอ - 19) ดังน้ี

1) ค่าใซ้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล เซ่น จัดซื้อถุงยังชีพ จัดทำศูนย์พักคอยสังเกต 
อาการของผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีความจำเป็นต้องกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯรวมเป็น 
จำนวนเงิน 257,830.00 บาท

2) ค่าใซ้จ่ายอุดหบุนเพื่อการบริการสังคม เป็นการเบิกจ ่ายเงินเพ่ือจัดทำศูนย์พักคอยในเขตพ้ืนท่ี 
อำเภอนาคูน รวมเป็นเงิน 35,000.00 บาท

3) ค่าวัสดุได้แก่เวซภัณฑ์รวมถึงวัสดุป้องกันและควบคุมโรค รวมเป็นเงิน 175,750.00 บาท.V
V?



“ ...เงินแผ่นดินนบ คือเงินของประซาซนทงซาติ...”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ ตผ ๐๐๕๗.๔ มค / ^ 0?ไ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ ๕๐๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแวงน่าง
อำ๓อเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

มินาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดู

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ที่ มค ๘๑๑๐๒/ ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งท ี่ส ่งมาด ้วย รายงานของผ ู้สอบบ ัญ ช ีและรายงานการเง ิน  สำหรับป ีส ิ้นส ุดว ันท ี่ ๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังส ือท ี่อ ้างถ ึง องค ์การบริหารส ่วนตำบลหนองค ู อำเภอนาดูน จ ังหวัดมหาสารคาม 
ได ้ส ่งรายงานการเง ิน  สำหรับป ีส ิ้นส ุดว ันท ี่ ๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๔ ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองค ู 
เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผ ู้ว ่าการตรวจเง ินแผ ่นด ิน  โดยสำน ักตรวจเง ินแผ ่นด ินจ ังหว ัดมหาสารคาม ได ้ตรวจสอบ 
รายงานการเงิน สำหรับป ีส ิ้นส ุดว ันท ี่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค ์การบริหารส ่วนตำบลหนองคู เสร็จแล้ว 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส ่งมาด้วย

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถิอ

เ ^ ' ' ^

(นางสาวขวัญลักษณ์ ฉิมทับ)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัต ิราขการแทน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม 
โทร. ๐ ๔๓๗๕ ๐๖๙๕ 
โทรสาร ๐ ๔๓๗๕ ๐๖๙๕ ต่อ (5)0(9) 
ไปรษณีย์อ ิเล็กทรอนิกส์ ๓๒าก@ 0ล3-30 .ใ:ห



“ ...เงินแผ่นดินน้ัน คือเงินของประซาซนทั้งซาติ...”
พระราฃดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ ตผ ๐๐๕๗.๔ มค /^ 0 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ ๕๐๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแวงน่าง 
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

'ซ5า มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู 

เรียน นายอำเภอนาดูน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ที่ มค ๘๑๑๐๒/ ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส ่งมาด้วย สำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีส ิ้นส ุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ตามหนังส ือท ี่อ ้างถ ึง องค ์การบริหารส ่วนตำบลหนองค ู อำเภอนาดูน จ ังหวัดมหาสารคาม 
ได ้ส ่งรายงานการเง ิน  สำหร ับป ีส ิ้นส ุดว ับท ี่ ๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๔ ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองค ู 
เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผ ู้ว ่าการตรวจเง ินแผ ่นด ิน  โดยสำน ักตรวจเง ินแผ ่นด ินจ ังหว ัดมหาสารคาม ได ้ตรวจสอบ 
รายงานการเงิน สำหรับป ีส ิ้นส ุดว ันท ี่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค ์การบริหารส ่วนตำบลหนองคู เสร็จแล้ว 
และได้แจ้งโดยหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๕๗.๔มค/^คู!^ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๕ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวขวัญลักษณ์ ฉิมทับ)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติราซการแทน 

ผู้ว ่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม 
โทร. ๐ ๔๓๗๕ .๐๖๙๕
โทรสาร ๐ ๔๓๗๕ ๐๖๙๕ ต่อ (9)0(5)
ไปรษณีย์อ ิเล็กทรอนิกส์ กก̂ โฑ@๐สฐ-ฐอ-ใเา


