
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง งบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน  ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๖๘ บัญญัติให้หน่วยงาน 
ของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ 
นโยบายการบัญชีภาครัฐที'กระทรวงการคลังกำหนด. และมาตรา ๗๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณหรือรอบปีบัญชีอื่นใดตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง ซ่ึงอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินท้ังเงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณและเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
โดยกรมบัญชีกลาง และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบ 
แสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน  ๆ ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกำหนด เพ่ือส่งให้สำนักงานตรวจ 
เงินแผ่นดินภูม ิภาค ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและส่งลำเนาให้ผู้ว ่าราฃการจังหวัด 
และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศลำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน  ๆ ตามข้อ ๑๐๐ 
โดยเปีดเผยเพ่ือให้ประซาซนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น  ๆ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ฅ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)
นายกองค์ทารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
งบแสดงฮานะการเงิน

(นายเสรมชย ลี้เขียววงค์)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2 564
หมายเหตุ ปี 2564

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 224,294,432.50
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 6 567,036.54
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น 7 173,874.16
เงินลงทุนระยะสั้น 8 471,842,168.61
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 9 2,768,606.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 11,114,531.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 710,760,649.64

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ - ระยะยาว 11 143.50
เงินลงทุนระยะยาว 12 95,418,067.84
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 293,118,087.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ 14 52,693,067.61
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 15 225,261.74
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 441,454,628.16

รวมสินทรัพย์ 1,152,215,277.80

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ 16 940,454.65
ค่าไซ้จ่ายค้างจ่าย 17 11,344,115.75
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 18 2,816,995.65
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 19 5,694,963.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน 20,796 ,529.20

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 20 1,401,260.90
รวมหน้ีสินไม,หมุนเวียน 1,401,260.90

รวมหนี้สิน 22,197 ,790.10
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

■ เงินสะสม 907,201,507.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม 222,815,980.45
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 1,130,017,487.70

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 1,152,215,277.80
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(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)

ผู้อำนวยโทรกองคลง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

สำหรับปีสันสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

รายได้
หมายเหตุ จ 2564

รายได้จัดเก็บเอง 21 38,381,927.06
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 22 279,371,969.56
รายใด้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้

M ^  1 ร) £ /  QV

23 234,421,687.26
รายเด้ของกจการเฉพาะการและหน่วยงานเตลังกัด 24 150,715:23

รวมรายได้ 552,326,299.11
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 25 102,793,133.59
ค่าบำเหน็จบำนาญ 26 13,649,162.46
ค่าตอบแทน 27 144,104,467.33
ค่าใช้สอย 28 99,874,901.30
ค่าวัสดุ 29 13,384,241.75
ค่าสาธารณูปโภค 30 7,011,686.03
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 31 23,538,911.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 32 7,662,499.38
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 33 1,836,624.75

รวมค่าใช้จ่าย 413,855,628.12
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 138,470,670.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็น^นหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางวลัยพy  ค์ริคง) 
ผอานวยการกองคลัง

(นายเสรมชัย ลี้เขียววงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

ลำหรับปีสันสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงาบไว้

หมาย
เหตุ

เงินสะสม 

467,035,637.40
การปรับปรุงส่วนของทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 30 กันยายน 2563 หลังการปรับปรุง 467,035,637.40
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน 404,842.25
การจ่ายจากส่วนของทุน
ปรับปรุงระหว่างจ 322,313,686.68
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 119,132,203.76
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 908,886,370.09
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหบี่งของงบการเงิน'น

เงินทุบลำรอง 
เงินสะสม 

171,229,498.40

(หน่วย:บาท)
รายได้สะสม รวมลืนทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน 
638,265,135.80

171,229,498.40

30,563,151.98
21,023,330.07

222,815,980.45
(1.684.862.84)

(1.684.862.84)

638,265,135.80
404,842.25

352,876,838.66
138.470.670.99

1,130,017,487.70

(นายเสริมขํย์ ลีเขียววงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
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(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


