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ความเห็น
ลำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำน ักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห ็นว่า รายงานการเง ินข้างด ้นน ี้แสดงฐานะการเงินของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต้องตามที่ควรใบสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง 
กำหนด

, เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 

การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดขอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ 
ใบวรรคความร ับผ ิดขอบของผ ู้สอบบ ัญ ช ีต ่อการตรวจสอบรายงาน การเง ิน ใน รายงาน ของสำน ักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิขาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดขอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ส ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2 

เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิม 
ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน 
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาเป ็นมาตรฐานการบัญชภีาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติ 
กับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี 2564 เป็นด้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
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นโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา 
ณวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อให้ 
เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน
ผู้บร ิหารม ีหน ้าท ี่ร ับผ ิดขอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่าน ี้โดยถูกต ้อง 

ตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดขอบ 
เก ี่ยวก ับการควบคุมภายในที่ผ ู้บริหารพ ิจารณาว่าจำเป ็นเพ ื่อให ้สามารถจัดทำรายงานการเงินท ี่ปราศจาก 
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม,ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดขอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน 
ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เป ิดเผยเร ื่องท ี่เก ี่ยวก ับการดำเน ินงานต่อเน ื่องตามความเหมาะสม และการใช้ 
เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงาบต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิก 
หน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดขอบของผู้ลอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีว ัตถุประสงค์เพ ื่อให ้ได้ความเชื่อม ั่น 

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด ้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ 
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิบและ 
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ม ีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหต ุสมผลว่ารายการท ี่ข ัดต ่อข ้อเท ็จจริงแต่ละรายการหรือท ุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการต ัดส ินใจ 
ทางเศรษฐกิจของผู้ใข้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำน ักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก ี่ยวก ับ 
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงาบการตรวจเงินแผ่นดินไดํใข้ดุลยพินิจและการสังเกต 
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง 

•  ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 
เพื่อตอบสนองต่อความเลี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห ็นของสำน ักงานการตรวจเงินแผ ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม,พบข้อม ูลท ี่ข ัดต ่อข ้อเท ็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเลี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
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อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•  ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ 
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงคิในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใข้และความสมเหตุสมผลของ 
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

•  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใข้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง 
ของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท ี่ได ้ร ับ สรุปว่าม ีความไม่แน่นอนที่ม ีสาระสำคัญที่เก ี่ยวกับ 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอยางมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการ 
ดำเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผนดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที,มีสาระสำคัญ สำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกต 
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่ก ับ 
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไร 
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

•  ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย 
ข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที,ควร 
หรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส ื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง  ๆ ท ี่สำคัญ ซึ่งรวมถึง 
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง 
ข้อบกพร่องที่ม ีน ัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายบุญฤทธิ๋ เข'ษฐบุ'รี)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน 

0 0 ^ 0 °
(นางสาววิกาญดา วงศ์ข้ต)

นักวิขาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
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ลูกหน้ีระยะส้ันอ่ืน 
เงินลงทุนระยะส้ัน 
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ลูกหน้ี - ระยะยาว 
เงินลงทุนระยะยาว 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

6

7
8
9
10 

11

12

13
14
15
16

224,312,383.50
567,036.54
324,942.13

471.842. 168.61 
2,768,606.83

11, 114,531.00
710.929.668.61

143.50
95,418,067.84

297,941, 160.27
53,926,593.11

225,261.74
447,511,226.46

1,158,440,895.07

0 ๙ »  o n

(นางวลัยพ*/,คริคง) 
ผ้อำนวยการกองคลัง

(นาkเ ฮ ชัย ล้ีเขียววงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหด (หน่วย:บาท)
หน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน 
เจ้าหน้ีระยะส้ัน 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินสะสม
เงินทุนสำรองเงินสะสม
รายได้สะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึง,ของรายงานการเงินน้ี

j j f /
(นางวลัยพ#/^คง) (นารนรพซัย ล้ีเขียววงศ์)
ผู้อำนวยก/รกองคลัง ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

17
18
19
20

21

940,454.65
11,344,067.13
2,816,995.65
5 ,694,963.15

20,796,480.58

1.401.260.90
1.401.260.90 

22,197,741.48

862,576,073.90
222,705,884.70

50,961, 194.99
1,136,243,153.59
1,158,440,895.07

<^)0ท<?<รท

O p —^ <̂ ะ_

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)
นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

ลำหรับจสินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

รายได้
รายได้จัดเก็บเอง 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานใต้สังกัด 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รวมรายได้ 
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ค่าบำเหน็จบำนาญ 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ีงของรายงานการเงินน้ี

หมายเหตุ (หน่วย:บาท)

23 38,381,927.06
24 279,371,969.56
25 234,421,687.26
26 150,715.23

552,326,299.11

27 102,793,133.59
28 13,649,162.46
29 144,104,467.33
30 99,874,901.30
31 13,384,241.75
32 7,011,686.03
33 24,221,483.20
34 7,662,499.38
35 1,836,624.75

414,538,199.79
137,788,099.32

O r e 0 '7

(นายเสริมขัย ล้ีเขียววงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

O p —^ — J
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



(หน่วย:บาท)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

เงินสะสม เงินทุนสำรอง รายได้สะสม รวมสินทรัพย์
เงินสะสม สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 - ตามท่ีรายงานไว้เดิม 451,976,596.58 171,229,498.40 - 623,206,094.98
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 291,270,203.40 30,563,151.98 52,695,757.83 374,529,113.21
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 หลังการปรับปรุง 743,246,799.98 201,792,650.38 52,695,757.83 997,735,208.19
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน 404,842.25 - 20,050.00 424,892.25
การจ่ายจากส่วนของทุน - - - -
ปรับปรุงระหว่างปี 416,103.83 - (121,150.00) 294,953.83
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าไข้จ่ายลำหรับงวด 118,508,327.84 20,913,234.32 (1,633,462.84) 137,788,099.32
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 862,576,073.90 222,705,884.70 50,961,194.99 1,136,243,153.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

(นาปฅริสัขัย ล้ีเขียววงศ์)
ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

— ^

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรผ)
นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพบ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลท่ี'วไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ มีหน้าที่พัฒนาจังหวัด 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ ลังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่าง  ๆ เซ่น
1. จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทำไม่ได้ เพราะขาด 

งบประมาณ เซ่น สร้างบ่อบำบัดนํ้าเสีย
2. จัดทำโครงการท่ีเก่ียวข้องท้ังเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เซ่น การก่อสร้างถนนสายหลัก
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เซ่น จัดรถบรรทุกนํ้า ช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้ง
4. การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น เซ่น จัดให้มีสถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ
5. การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจารีตประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

องค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ต ั้งอยู่ท ี่ 125หมู่ที่ 1 5 ตำบ ลป าส ักอ ำเภ อเม ือ งลำพ ูน  
จังหวัดลำพูน 51000 เปีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูบแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีสภาองค์การ 
บ ร ิห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำพ ูน  แ ล ะ ค ณ ะ ผ ู้บ ร ิห าร ด ำ เน ิน ก าร ต าม พ ร ะ ร าช บ ัญ ญ ัต ิอ ง ค ์ก าร บ ร ิห าร  
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติม มีประธานสภา รองประธานสภา 2 คน และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน 24 คน การแบ ่งส ่วนราชการภายใน ประกอบด้วย 1 สำนัก 9 กอง และ 
มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ จำนวน4 แห่ง คือ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียน 
บ ้านปาป ๋วย โรงเร ียน บ ้าน ป าแป  (ระด ับประถมศ ึกษา) รวม ท ั้งว ิท ยาล ัย เท คโน โลย ีและการจ ัดการ 
เปิดสอน 2 สาขา คือ สาขาช่างยนต์ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กรอบกฎหมายหลักท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการดำเน ินงานขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  ได้แก่ 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 และที่แก้โขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 540,000,000.00 บาท โดยแยกเป็นงบบุคลากร จำนวน 123,029,700.00 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 
312,129,694.00 บาท งบลงทุน จำนวน 88,949,400.00 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,000,000.00 บาท 
รายจ่ายอื่น จำนวน 3,750,000.00 บาท และงบกลาง จำนวน 11,141,206.00 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีหน่วยงานภายใต้สังกัด จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน 
นาทรายวิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนบ้านปาปวย โรงเรียนบ้านปาแป (ระดับประถมศึกษา) รวมท้ัง 
ว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีและการจ ัดการ เปิดสอน 2 สาขา คือ สาขาช ่างยนต ์ และสาขาคอมพิวเตอร์ธ ุรก ิจ 
ซ ึ่งร ับผ ิดขอบบริหารจัดการเง ินงบประมาณและเง ินนอกงบประมาณที่ได ้ร ับการจัดสรรของแต่ละแห ่ง 
หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการ 
บัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้



หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน
รายงานการเง ินน ี้จ ัดทำข ึ้นตามมาตรฐานการบ ัญ ช ีภาคร ัฐและนโยบายการบ ัญ ช ีภาคร ัฐ 

ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสีอกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.ร/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี 
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจ ัดท ำรายงาน การเง ิน  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก ันยายน 256 4  ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ไม,ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเปีนการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเปีนครั้งแรก

รายงานการเง ินน ี้ได ้รวมข้อม ูลบ ัญช ีของหน ่วยงานต้นส ังก ัด และหน่วยงานภายใต ้ส ังก ัด 
ตามหนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท ี่ม ท  0808.4/ว 2 6 0 8 ลงวันที่ 2 8 สิงหาคม 2563 หนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0 8 0 8 .4/ว  3956 ลงวันที่ 23 ธ ันวาคม 2 5 6 3  และหน ังส ือกรมส ่งเสร ิม 
การปกครองท้องถิ่น ที มท 08 0 8 .4/ว 1109 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
ในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีนำมาถือปฏิบัติ
ในปีงบประมาณบีจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐาน 

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี 
ปฏิบัต ิการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตาม 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- ห ล ักการและน โยบ ายการบ ัญ ช ีภาคร ัฐ  ของมาตรฐาน การบ ัญ ช ีภาคร ัฐและน โยบ าย 
การบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที, 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เร่ือง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เร่ือง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เร่ือง สัญญาเข่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เร่ือง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เร่ือง เงินลงทุน



หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐาน 

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี 
ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ 
เปล ี่ยนแปลงนโยบายการบ ัญช ีตามหน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ่น  ท่ี มท 0808.4/ว 2608 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เซ่น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชี 
ภาครัฐ ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปรับปรุงงบการเงิน ซ่ึงมีผลกระทบ ดังนี้

- ผังบัญชีท่ีใช้ไนการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เปีนด้น

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินคู้ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 
หน้ีสิน
รายจ่ายค้างจ่าย 
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ 
ส่วนของทุน

ณ 30 ก.ย. 2563 ณ 1 ต.ค. 2563

132,433,955.35 (132,433,955.35)
251,520,789.65 251,520,789.65

1,600,975.50 1,600,975.50

201,139,659.46 (201,139,659.46)
5,886.12 (5,886.12)

ทุนสารองเงินสะสม
เงินสะสม 451,976,596.58 291,270,203.40 743,246,799.98

171,229,498.40 30,563,151.98 201,792,650.38



โรงเรียนบ้านป่าป๋วย

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หน้ีสิน
ส่วนของทุน

ตามที่ ผลกระทบ
รายงานไว้เดิม จากการถือปฏิบัติ

ณ 30 ก.ย. 2563
11,076,975.45

148,962.20
10,928,013.25

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

ตามที่ ผลกระทบ
รายงานไว้เดิม จากการถือปฏิบัติ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563
สินทรัพย์ - 29,136,041.79
หน้ีสิน - 179.64
ส่วนของทุน - 29,135,862.15

โรงเรียนบ้านป่าแป

dตามท ผลกระทบ
รายงานไว้เดิม จากการถือปฏิบัติ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563
สินทรัพย์ - 1,177,863.02
หน้ีสิน - 0.38
ส่วนของทุน - 1,177,862.64

(หน่วย:บาท) 
ตามที่

ปรับปรุงใหม่ 
ณ 1 ต.ค. 2563

11,076,975.45
148,962.20

10,928,013.25

(หน่วย:บาท) 
ตามที่

ปรับปรุงใหม่ 
ณ 1 ต.ค. 2563

29,136,041.79
179.64

29,135,862.15

(หน่วย:บาท)
ตามที่

ปรับปรุงใหม่ 
ณ 1 ต.ค. 2563

1,177,863.02
0.38

1,177,862.64

<00า<?6^



วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
(หน่วย:บาท)

ตามที่ ผลกระทบ ■ ตามที่
รายงานไว้เดิม จากการถือปฏิบัติ ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563 ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์ 11,477,199.20 11,477,199.20
หน้ีสิน 23,179.41 23,179.41
ส่วนของทุน 11,454,019.79 11,454,019.79

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
1. ท่ีดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ข้ึนไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นด้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ข้ึนไป

หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใซ้กับรายการที่สำคัญขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประเด็นสำคัญ 
ที่ควรกล่าวไว้ในการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชี คือ เกณฑ์การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าในงบการเงิน 
การเป ิดเผยนโยบายการบ ัญชีท ี,องค์กรปกครองส1วนท้องถิ่นใช้ปฏิบัต ิก ับรายการที่สำคัญเป็นเรื่องจำเป็น 
เพราะนโยบายการบัญชีมีผลกระทบโดยตรงต่อการรับรู้องค์ประกอบต่าง  ๆ ของงบการเงิน และการแสดงมูลค่า 
ของสินทรัพย์และหนี้สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบการเงิน แม้ว่านโยบายการบัญชีส่วนใหญ่ 
ในภาครัฐ ถ ูกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบ ัต ิเป ็นแบบเดียวกัน โดยไม,ได้ให้ทางเล ือกแก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีตามดุลยพินิจของผู้บริหารขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐให้ทางเลือก สำหรับการเลือกใช้นโยบายการบัญชี 
ที่แตกต่างกันได้ การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกใช้จึงยิ่งมีความสำคัญมาก

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟค์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคาร 

ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรูในราคา 
ตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ

5.2 ลูกหนี้หมุบเวียนและรายได้ค้างรับ
ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ช้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงิน 

ไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เซ่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ แสดงตาม 
มูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ



รายได้ค้างรับ หมายถึง รายได้อื่นของหน่วยงาน ซึ่งเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน 
เซ่น รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน หน่วยงานจะรับรู้รายได้ด้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นลูกหนี้ 
ระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน

5.3 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว่ใม่เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืน 

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาบ

5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนี่งดังต่อไปนี้

- อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุท่ีมีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
- อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อการนำไปใช้หรือแจกจ่ายใบการให้บริการ
- ถือไว้เพื่อขายหรือแจกจ่ายตามลักษณะของการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน
- อย ู่ในระหว ่างกระบวนการผล ิตหร ือให ้เป ็นส ินค ้าสำเร ็จร ูป  เพ ื่อขายห ร ือ แจกจ ่าย
สินค้าคงเหลือวัดม ูลค ่าด ้วยราคาท ุนตามวิธ ีการเช ้าก ่อนออกก่อน ยกเว้นสินค้าคงเหลือ

ที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน วัดราคาทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้า ณ วันที่ได้รับสินค้านั้น 
และสินค้าคงเหลือสำหรับรายการที่ถือไว้เพื่อการแจกจ่ายที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย 
การใช้ไปในกระบวนการผลิตสินค้าคงเหลือเพื่อแจกจ่ายที่ไม่มีค่าตอบแทน หรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย 
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือราคาทุนเปลี่ยนแทนป็จจุบัน แล้วแต่มูลค่าใดจะตรกว่า

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป 
มีมูลค่าไม่สูง และไม,มีลักษณะคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเช้าก่อนออกก่อน 
(FIFO)

5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง ค่าเช ่า ค่าอินเตอร์เน็ต และเงินสมทบกองทุนทดแทน ที่มีการ 

จ่ายเงินคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป และได้บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

5.6 ลูกหนี้ - ระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลภายนอกด้างชำระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนเกิน 1 ปี

5.7 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากกองทุบส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีได้มีการ 

ส่งเงินทุกรอบระยะเวลาบัญชีทุกปี

5.8 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แสดงรายการที่ดินตามราคาทุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แสดงรายการอาคาร และอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับรู้รายการ อาคาร และอุปกรณ์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นตํ่า 

ต่อหน่วยหรือต่อขุด ตั้งแต่ 10,000.00 บาท ข้ึนไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 จะรับรู้สินทรัพย์ถาวร
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ท่ียังไม,หมดอายุ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ข้ึนไป และครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นด้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ข้ึนไป

ราคาทุนรวมด้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและ 
สถานที่ที่พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วย 
ต้นทุนค่าวัสด ุ ค่าแรงงานทางตรง และด้นทุนทางตรงอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่ม ีรูปแบบและอายุการให้ 
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และมีด้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากจากกัน

ด้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ด้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่า 
ตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์ 
เซิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าด้นทุน 
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของขึ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี 
ส่วนด้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ 
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง 
ตามอายุการใช้ประโยชน์ ตามประกาศกำหนดอายุการใช้งานราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ดังนี้

อาคาถาวร 30 ปี
สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 15 ปี
ส่ิงปลูกสร้าง 15 ปี
ส่ิงปลูกสร้างใข้ไม้หรือวัสดุอ่ืน  ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก 10 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน 7 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนขบส่ง 15 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี
- เครื่องจักรกล 10 ปี

ครุภัณฑ์โรงงาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี
- เครื่องจักรกล 10 ปี

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี
- เครื่องจักรกล 10 ปี

ครุภัณฑ์สำรวจ 5 ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ 5 ปี



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ' 5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 ปี
ครุภัณฑ์กีฬา 3 ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี 3 ปี
ครุภัณฑ์อื่น 5 ปี
กรณีที่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนที่เหลือ 

จากการกำหนดอายุการใช้งานครั้งแรก
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

5.9 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สิบทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน คือ สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปน้ี
- เป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคล่ือนท่ีไม่ได้ และ
- มีช้อจำกัดในการจำหน่าย
หน ่วยงานแสดงรายการส ินทรัพย ์โครงสร้างพ ื้นฐานตามราคาท ุนห ักค ่าเส ื่อมราคาสะสม 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ 
การให้ประโยชน์โดยประมาณ (ดูตารางการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเส ื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เร่ือง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เร่ือง 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์) ดังนี้

ถนนพ้ืนคอนกรีต 10 ป ี

ถนนพื้นลาดยาง 5 ป ี

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 50 ป ี

เข่ือนดิน 30 ป ี

เข่ือนปูน 50 จ
อ่างเก็บนํ้า 30 ป ี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระ:หว่างก่อสร้าง

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง 

ระบบงานต่าง  ๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มาจากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดยหน่วยงานมีสิทธิ้ 
ควบคุมการใช ้ประโยชน ์จากส ินทรัพย ์น ั้น และคาดว ่าจะได ้ร ับประโยชน ์เช ิงเศรษฐก ิจห ร ือศ ักยภาพ 
ในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่าหนึ่งปี หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน 
หักค่าตัดจำหน่ายสะสม

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 2 -  20 ปี



5.11 เจ้าหนี้
เจ้าหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก ที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันในงวดบัญชีปัจจุบันและ 

ได้รับสินค้าและบริการแล้ว แต่ไม่ได้ทำการเบิกจ่ายเงินให้แก,เจ้าหนี๋ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5.12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค ่าใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย หมายถ ึง ค่าสาธารณ ูปโภค ค ่าบริการไปรษณ ีย์ ค ่าจ ้างเหมาบร ิการ 

ประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ได้รับสินค้าและบริการในรอบบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ 
รวมถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับสรรพากร และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาบของอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนกับยายน 2564

5.13 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง หมายถึง เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ 

เซ่น เงิน'ช่วยค่าครอง1ชีพผู้,รับ,นำบ'าญพนักงานครู เงินบำเหน็จบำนาญช้าราชการถ่ายโอน เงินบำเหน็จบำนาญ 
พนักงานงานครู

5.14 เงินรับฝาก
เงินรับฝาก หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงาบต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือต้อง 

จ่ายคืนให้แก่ผู้ม ีส ิทธิรับเงินตามเวลาที่กำหนด เซ่น เงินรับฝาก ก.บ.ท. เงินรับฝาก - ค ่ารักษาพยาบาล 
ช้าราชการ เงินรับฝาก -  อุดหนุนบุคลากรถ่ายโอน (รพซ.ครู)

5.15 เงินประกัน
เงินประกัน หมายถึง เงินประกันสัญญาที่ต้องจ่ายคืนให้แก,ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 

ประกันตามสัญญา

5.16 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีรัฐจัดสรรให้ เซ่น ภาษีรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ค่าภาคหลวงแร่ เป็นต้น

5.17 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนที่รัฐให้ เซ่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจ 

หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ 
รายได้ท ี่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ เซ่น รายได้เงินอุดหนุนจาก 
หน่วยงานอื่น เป็นต้น

5.18 รายได้ของหน่วยงานภายใต้สังกัด
รายได้ของหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของโรงเรียนและวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

การจัดการ เซ่น รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน รายได้เงินอุดหนุน 
จากหน่วยงานอื่น เป็นต้น
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เงินฝากกระทรวงการคลัง
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

11,150,900.00
213.161.483.50

224.312.383.50

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)
567.036.54

567.036.54

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า 
ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง 
รวมลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

หมายเหตุ 9 เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินฝากประจำ 
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

หมายเหตุ 10 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงคลัง
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ

(หน่วย:บาท)
173,874.16
151,067.97

324,942.13

(หน่วย:บาท)
471.842.168.61

471.842.168.61

(หน่วย:บาท)
2.768.606.83

2.768.606.83



หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย:บาท)
11.114.531.00

11.114.531.00

12 ลูกหนี้ - ระยะยาว

เงินขาดบัญชี
รวมลูกหนี้ -ระยะยาว

(หน่วย:บาท)
_______ 143.50

143.50

13 เงินลงทุนระยะยาว

เงินฝากประจำ
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมเงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย:บาท)
22,569,427.76
72,848,640.08

95,418,067.84

14 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ห้ท ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

อาคารและสิงปลูกสร้าง (สุทธิ)
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

(หน่วย:บาท) 
103,500,440.00
169,298,726.46
(75,876,808.89)
93,421,917.57
134,280,679.09
(33,261,876.39)

101,018,802.70
297,941,160.27



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 15 สิบทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

ถนน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน 
ถนน (สุทธิ)
สะพาน
ห้ก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สะพาน 

สะพาน (สุทธิ)
อ่างเก็บนํ้า
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อ่างเก็บบํ้า 
อ่างเก็บนํ้า (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์เครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน
สินทรัพยเ์ครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

หมายเหตุ 16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

หมายเหตุ 17 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้ระยะสั้น 
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

47,697,165.41
(2,275,321.31)

45.421.844.10  
811,000.00 
(36,439.45)

774,560.55
429,721.29
(13,813.87)

415,907.42
10,398,590.00
(3,084,308.96)
7,314,281.04

53.926.593.11

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)
277,772.00
(52,510.26)

225,261.74

(หน่วย:บาท)
940.454.65

940.454.65



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน'ช
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(หน่วย:บาท)

10,646.51
172,912.62

11,160,508.00
11,344,067.13

หมายเหตุ 19 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

(หน่วย:บาท)
2.816.995.65

2.816.995.65

หมายเหตุ 20 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น
(หน่วย:บาท)

เงินรับฝากซดใช้ค่าความเสียหาย 2,440.00
เงินรับฝากอื่น 2,613,890.95
เงินประกันสัญญา 3,076,832.20
เงินประกันอ่ืน 1,800.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกับระยะสั้น 5,694,963.15

หมายเหตุ 21 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

เงินรับฝากอ่ืน 
เงินประกันสัญญา 
เงินประกันอ่ืน
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

(หน่วย:บาท)
98.240.00

1.276.434.90
26.586.00

1.401.260.90
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 
หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
และการจ้างเหมาบริการอื่น ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ดังน้ี
โม่เกิน 1 ปี 152,796.00
รวม 152,796.00

หมายเหตุ 22 ภาระผูกพัน
(หน่วย:บาท)

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้
ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง 
รวม

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์
- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
และบริการอื่น  ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ ดังน้ี 
ไม่เกิน 1 ปี 
รวม
รวมภาระผูกพัน

51.830.273.02
51.830.273.02

1.388.580.84
1.388.580.84 

53,371,649.86

หมายเหตุ 23 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้ภาษี
รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าปรับ
รายได้จากค่าเซ่า
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปีบผล
รายได้อ่ืน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

(หน่วย:บาท)
20,326,816.10

311,789.60
9,523,555.20
1,306,603.81
6,681,602.94

231,559.41
38,381,927.06
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

รายได้ภาษีรถยนต์
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ 
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ. ร้อยละ 5 
รายได้ค่าภาคหลวงแร่ 
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

หมายเหตุ 24 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
(หน่วย:บาท)
135,047,650.52
87,636,287.12
52,410,761.82

4,277,270.10
279,371,969.56

หมายเหตุ 25 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐกำหนดวัตถุประสงค์ 
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

(หน่วย:บาท)
218,999,300.00

2,542,387.26
12,880,000.00

234,421,687.26

หมายเหตุ 26 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(หน่วย:บาท)

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายได้จากการดำเนินงาบ 40,995.00
รายได้อ่ืน 103,720.23
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 6,000.00

รวมรายได้ของโรงเรียบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,715.23
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 150,715.23

o c r ^



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย:บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 55,565,595.21
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 7,279,930.34
ค่าล่,วงเวลา 1,509,480.00
เงินประจำตำแหน่ง 2,023,317.74
ค่าจ้าง 1,617,256.20
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 24,608,812.06
เงินค่าครองชีพ 1,331,835.97
โบนัส 6,038,620.05
เงินช่วยการศึกษาบุตร 315,352.00
เงินวิทยฐานะ 1,189,183.33
เงินสมทบ กบข. 76,590.61
เงินสมทบ กสจ. 8,204.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 804,944.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 55,352.00
ค่าเข่าบ้าน 204,400.00
เงินเพ่ิม 164,259.68
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 102,793,133.59

หมายเหตุ 28 ค่าบำเหน็จบำนาญ
(หน่วย:บาท)

บำนาญ 9,646,160.19
เงินบำเหน็จดำรงซีพ 600,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง 1,189,510.05
บำเหน็จบำนาญอื่น 2,213,492.22
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ 13,649,162.46



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนอื่น 
รวมค่าตอบแทน

หมายเหตุ 29 ค่าตอบแทน
(หน่วย:บาท)
13,544,467.33

130,560,000.00
144,104,467.33

หมายเหตุ 30 ค่าใช้สอย
(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายด้านการปีกอบรม 3,028,389.52
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1,029,310.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 67,686,538.94
ค่าแก็สและนํ้ามันเชื้อเพลิง 5,780,817.93
ค่าจ้างเหมาบริการ 18,017,352.18
ค่าธรรมเนียม 77,541.96
ค่าจ้างที่ปรึกษา 250,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,592,434.50
ค่าเช่า 157,650.29
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 208,145.00
ค่าใช้สอยอ่ืน 2,046,720.08
รวมค่าใช้สอย 99,874,901.30

หมายเหตุ 31 ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป
ค่าวัสดุท่ีมีไวใช้เพ่ือการแพทย์ใช้ไป 
รวมค่าวัสดุ

(หน่วย:บาท)
12.463.541.75 

920,700.00
13.384.241.75
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลำหรับปีสันสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 32 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย:บาท)

ค่าไฟฟ้า 4,886,121.78
ค่านํ้าประปาและบาดาล 203,947.55
ค่าโทรศัพท์ 129,424.22
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 1,180,205.48
ค่าบริการไปรษณีย์ 611,987.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 7,011,686.03

หมายเหตุ 33 ค่าเสือมราคาและค่าตัดจำหน่าย
(หน่วย:บาท)

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 7,596,092.34
ครุภัณฑ์ 13,236,521.51
สินทรัพย์[ครงสร้างพ้ืนฐาน 3,336,359.09
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 52,510.26
รวมค่าเสือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 24,221,483.20

หมายเหตุ 34 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 4,183,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ 1,638,300.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา 1,841,199.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาบ 7,662,499.38
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 7,662,499.38
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด-19 ดังน้ี
1. ค่าจ้างเหมาติดตั้งปลั๊กไฟสถานที่จัดตั้งศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนเงิน 32,121.40 บาท
2. ค่าจ้างเหมาทำฉากกั้นแยกชาย - หญิง สถานท่ีจัดตั้งศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนเงิน 

95,367.00 บาท
3. ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ลำหรับป่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนเงิน 27,200.00 บาท
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4. ค่าจ้างเวรยามเฝ็าระวัง สถานท่ีจัดตั้งศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนเงิน 8,160.00 บาท
5. ค่าเช่าอุปกรณ์กล้องวงจรปิดสำหรับสถานท่ีจัดตั้งศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนเงิน 

12,412.00 บาท
6. ค่าจัดชื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบต้ังพื้นให้สาธารณสุขอำเภอ 8 อำเภอ จำนวนเงิน 920,700.00 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 35 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่วย:บาท)

ค่าจำหน่ายสินทรัพย์ 
ค่าใช้จ่ายอื่น 
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

97,601.00
1.739.023.75

1.836.624.75


