
องค์การบรหารส่วนจังหวัดลำพน
งบแสดงฐานะการเง ิน

ณ วันท 30 ก ับยายน 2 5 6 5
(หน่วย : บาท)

หมายเหต ุ 2 5 6 5 2564
ลนทรัพย์

ส ินทรัพย ์หม ุบเว ียน
เงนสตและรายทาร'เท ่MJเท ่าเง ินสต 6 236 ,2 5 1 ,9 96 .1 9 224 ,312 ,383 .50
ลทหนเงนโอนและรายทาร'อุตหนุนระยะ]ส่ํน 5 2 21 ,25 5 .0 0
ลุกหนอน'ระยะสัน 6 41 0 ,292 .65 8 9 1 ,9 4 8 .6 /
เงนลงทุนระยะ'สน 7 4 99 ,68 9 /127 .85 441,842,168.61
วัสดุคงเหลอ 8 6 0 6 .5 2 /2 8 2 ,468,606.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอน 9 128 ,195 .82 11,114,531.00
รวมส ินทรัพย ์หม ุน เว ียน 7 3 7 ,6 0 7 ,6 9 4 .7 9 7 1 0 ,9 2 9 ,6 6 8 .6 1

สินทรัพฆไม่หมุนเวียน
เงนลงทุนระยะผาว 10 / 6 ,6 2 2 ,0 0 /0 5 95,418 ,064.84
ทตบ ทาคาร' แ ล ะ อ ุป ก ร ณ ์ส ุท ว ี' 11 3 7 /1 0 3 ,6 4 0 .8 5 294 ,941 .160 .24
สินทรัพย์โครงสร้างพนฐาน สุทวี 12 2 0 3 ,6 0 4 ,6 06 .6 9 53,926,593.11
สินทรัพย์’โม่มตัวตน สุทวี 13 4 09 ,18 1 .34 225.261.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอน 14 143.50
รวมสินทรัพย ์ไม ่หม ุนเว ียน 6 5 7 ,7 3 9 ,4 6 5 .9 3 4 4 7 ,5 1 1 ,2 2 6 .4 6

รวมสินทรัพย์ 1 ,3 9 5 ,3 4 7 ,1 6 0 .7 2 1 ,1 5 8 ,4 4 0 ,8 9 5 .0 7

หมายเหตประทอบงบทาร'นบเฟ ้นส ่วนหพของรายงานทารนนน ี้

O /
(นาง'วลัยm  ศรฅง) 

ผู้ลำ,นวยทารทองฅลัง
(นางสาว'วราสิณ สุนทร)

รองไ]ลิตองค์flารไท'หารส่วนจังหวัต รำ!ไ•ทราซทารแทน 
ไ]ลิตองค์ทารไท'หารส,วนจังหวัตลำพน

(นายอน ุสรณ ์ วงศ่วรรพ)
นายทองค์ทารบร๊หาร'ส่วนจังหวัตลำพูน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพนร)
งบ แสดงฐาน ะการเงนเฬิ

ณ  วันท 3 0  ก ัน ยายน  2 5 6 5
(หน ่วย : บาท)

ห ม าย เห ต ุ 2 5 6 5  2 5 6 4
หนส ิบและส ินทรัพย ์ส ุทส ิ/ส ่วนท ุบ 
หนสิบ

หน ี้ส ินหมุบเว ียน
เจ ้า ,หนการฅา 15 1 ,9 04 ,4 0 7 .7 2 940 ,45 4 .65
เจ ้าหน ี้พนโอน ่และรายทารอ ุตหน ุนระยะส ับ 16 6 ,4 1 2 ,9 5 1 .1 0 2 ,816 ,99 5 .6 5
เจ ้าหน ี้อบระยะส ัน 15 8 0 9 ,2 9 0 .6 9 11 ,344 ,067 .13
พนรับฝากระผะสัน 17 5 ,3 1 9 ,7 6 1 .5 9 5 ,694 ,96 3 .1 5
รวมหน ี้ส ินหม ุน เว ียน 1 4 ,4 4 6 ,4 1 1 .1 0 2 0 ,7 9 6 ,4 8 0 .5 8

หนสินไม ่หม ุนเว ียน
พนรับฝาทระยะผาว 18 2 ,0 7 5 ,8 6 9 .0 0 1,401 ,260 .90
รวมหนี้ส ินไม ่หม ุนเว ียน 2 ,0 7 5 ,8 6 9 .0 0 1 ,4 0 1 ,2 6 0 .9 0

รวมหนี้ส ิน 1 6 ,5 2 2 ,2 8 0 .1 0 2 2 ,1 9 7 ,7 4 1 .4 8
ส ินทรัพย์ส ุท 'ธ/ส ่วนท ุน

รๆข'ไต้สูง/(ตา) กว ่าฅ ่าไซ ้จ ่ายสะสม 20 1 ,3 7 8 ,82 4 ,8 8 0 .62 1 ,136 ,24 3 ,1 53 .59
รวมส ินทร ัพย ์ส ุทธ/ส ่วนท ุน 1 ,3 7 8 ,8 2 4 ,8 8 0 .6 2 1 ,1 3 6 ,2 4 3 ,1 5 3 .5 9
รวมห น ี้ส ินและส ินทร ัพย ์ส ุทธ/ส ่วน1ทุน 1 ,3 9 5 ,3 4 7 ,1 6 0 .7 2 1 ,1 5 8 ,4 4 0 ,8 9 5 .0 7

ห มายเห ต ุ,ประ กอใ J งบการพนท},นส ่วนท ุน ี้งของรายงานการนบ,น ี้

(น างวล ™ ร ิ ศริฅง)
ผ ู้อำนวยทารกองฅล ัง

/
(นางสาววรๆศพ สุนทร)

รองปล ัตองค ์การบร ิหารส ่วนจังหว ัต รกษาราซการแทน 
ปสัตองค ์การบริหารส ่วนจังหวัตสำพน

01»—̂ —I
(นายอน ุสรณ ์ วงค์วร'รณ)

นายกองค ์การบริหารส'วนจังหวัตสำพ ูน



องค์การบรัหๆรส่วนจังหวัดลำพูน 
งบแสดงผลการตำเน ่นงานทางการเงน 

ลำหรับ'!.ไสนัสดุวันท 30 ทันยายน 2565

หมายเหตุ 2.565 2564
รายไต้

รายไต้ภาพวัตสรร 21 301,0/5 ,367.21 279,371,969.56
รายไต้จากการ'ขายส่บต้าและใ/รักๆร 22 1,266,618,06 1,306,603.81
รายไต้จากการอตหนุบจากหน่วยงานภาครัฐ 23 189,761,037.72 234,421,687.26
รายไต้จากการวัตเทัใ),กๆษ ค ่าBรรมเนยม ค่าใ]รับ แล:;ใบอนุญาต 24 16,866,287.01 30,162,160.90
ราย'ไต้จากการสุตหนุนอนแล:ท)'รัจๆต 25 10,00
รายไต้'(เอง)พก'ทเฉพา:;ทา'ทเล:;หน่วยงานภายใต้ลังทัต 26 132,663.85 130 ,ท 5.23
รายไต้ลน 2 / 6,312,383.87 6,913,152,33

รวมรายไต้ 5 1 5 ,4 1 6 ,3 59 .7 2 552 ,326,299.11
ค่าใช ้จ ่าย

ค่าใช้จ่ายใ)ตลากร 28 112,089,007.91 102,793,133.59
ค่าใ)'แหนจ'บำนาญ 29 14,628,607.45 13,649,162.46
ค่าตอใ)แทบ 30 2,001,084.30 144,104,467.33
ค่าใช้ลอย ' 31 36, / 30.899.82 93,885,938.3/'
ฅ่'ทลฅุ 32 26,644,661.33 19.373,204.68
ค่าลารารณใ!โภฅ 33 6,253,313. / 6 /,011,686.03
ค่าเลอมราคาและค่ๆตัตจำหน่าย 36 51,108,066.12 24,221,483.20
ค ่าใช ้จ ่ายจากกาyอุตหบุบจากหน่วยงาบภาครัฐ 35 3,393,950.60 4,183,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุตหนุบอนแล:;ใ)รัจาค 36 22,231,486.40 3,4 (9,499.38
ค่าใช้จ่ายอบ ' i f 329,129.23 1,836,624.73

รวมค่าใช้จ ่าย 2 7 5 ,6 5 4 ,4 07 .1 2 414 ,538,199.79
รายไต้ส ูง/(ตำ) ทว ่าค ่าใช ้จ ่ายส ุท5 239 ,7 5 9 ,9 52 .6 0 137 ,788,099.32

หม''ยเหตุใ!ร:;กลบงบการพนเฟ้นส่วนหนงฃองรายงานทารเงนบ

ผู้อำนวยทารทยงคลัง รองใ)ลิตองค์การใ)รัหารส่วนจังหวัต รัก'พาราชการแทน นายกองค์การบรัหารส่วนจังหวัตลำพูน
ใ!ลิตองค์การใ)รัหารส่วนจังหวัตลำพูน



หมาย เหตุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัคลำพบ 
งบแสดงการเปลยมแปลงสิบทรัพย์สุทธิ/ส่วนหุน 

ลำหรับร็)สินสุดจันที 30 กันยายน 2565

รายได้สูง/(คา)ทว่าค่าไข้อ่ายสะสม องค์ประทอบอนนอง 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนหุน

(หน่วย ะ บาห) 

รวมสินทรัพย์ลฺหริ/ส่วนหุบ

เงินสะสม เงินหุนลำรองเงินสะสม รายได้สะลม รวมรายได้ส ูง/(ตา)กว่า 
ค่าไข้อ่ายสะสม

ขอดคงเหลอ [น จันทั๋ 30 กันยายน 2563 -  คามทีรายงานไว้เดิม 451,976,59638 171329,498.40 - 623,206,094.98 623,206,094.98
ผลสะสมจากการแก้ไใเข้อผิดพลาดปีก่อน - - - - -
ผลละสมจากการเปลยมนปลงนโยบายการบัญน็ 291370303.40 30,563,151.98 52,695,757.83 374329,11331 - 374329,113.21
ยอคยกมา ณ จันที 30 กันยายน 2563 - หลังทารปรับปรุง 
การเปส์ยนแปลงในสิบทรัพย์สุทธิ/ส่วนหุนลำหรับจ  2564

743,246,799.98 201,792,650.38 52,695,757.83 997,735,208.19 - 997,735,208.19

การเปลียบนปลงทีทำไห้ทุนเทีม/ลด 820,946.08 (101,100.00) 719,846.08 719,846.08
รายไดสูง/(คา) กว่าคำไข้จ่ายส่าหรับงวด 118,508327.84 20,913,234.32 (1,633,462.84) 137,788,099.32 - 137,788,099.32
ยอดคงเหลิอ ณ วันท๋ึ 30 ก้นยายน 2564 862,576,073.90 222,705,884.70 50,961,194.99 1,136,243,153.59 - 1,136,243,153.59

(หน่วย ะ บาท)

หมายเหตุ รายได้สูง/(ดร)กว่าค่าไข้อ่ายล:ะสม องค์ประกอบอบมอง 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนหุบ รวมสิบทรัพย์สุทธิ/ส่วนหุน

เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม รายไดสะสม รวมรายได้สูง/(ตา)ทว่า 
ค่าไข้อ่ายสะสม

ยอดคงเหลิอ ณ จันท 30 กันยายน 2564 -  คามทรายงาบไว้เดิม 862,576,073.90 222,705,884.70 50,961,194.99 1,136,243,153.59 1,136,243,153.59
ผลละสมจากการเนา1ขข้อผิดพลาดปีก่อน 1,734,215.89 286,754.21 230353.17 2351323.27 2351,22337
ผลสะสมจากการเปลยนนปลงนโยบายการบัญ? - - - - -
ยอคยกมา เน จันที 30 กันยายน 2564 - หลังการปรับปรุง 864,310,289.79 222,992,638.91 51,191,448.16 1,138,494,376.86 - 1,138,494,376.86
การเปลยบแปลงไนสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนหุบลำหรับปิ 2565 -

การ๗ลียนแปลงทีทำไห้ทุบเพม/ลด 570351.16 - - 570,551.16 - 570,551.16
รายได้สูง/(ดา) กว่าค่าไข้จ่ายลำหรับงวด 200,722,855.86 35,421,680.45 3,615.416.29 239,759,952.60 - 239,759,952.60
ยอดคงเทลิอ ณ วับท 30 กันยายน 2565 1,065,603,696.81 258,414,319.36 54,806,864.45 1,378,824,880.62 - 1,378,824,880.62

a - ' f
(นางวลัยพ พรคง) 

ผู้อำนวย/ฑรกองคลัง

7
(นางลาววราค่ฌิ สุนทร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหจัด รักบารานการนทบ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพบ

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพบ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันพี่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัตลำพูน มีหน้าพี่ความรับผิดขอบหลัก คอ มีหน้าที่พัฒนาจังหวัดทั้งด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุฃ การอาซบ สาธารณูปโภคต่าง  ๆ เซ่น
1. จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคที่เทศบาณเละองค์การบริหารส่วนตำบลทำไม่ได้ เพราะขาดงบประมาณ 

เข่น สร้างบ่อบำบัด'นๆเสีย
2. จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เข่น การก่อสร้างถนนสายหลัก
3. การปีองกันและบรรเทาสาธารณภัย เซ่น จัดรถบรรทุกนํ้า ฃ่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้ง
4. การใฃ้ที่ดินเพื่อประโยข'นของท้องลน เข่น จัดให้มีสถานท่ี'พักผ่อน สวนสาธารณะ
5. การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมฃาดิแนะสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่พี่ 125 หมู่ท่ี 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รหัสไปรษณีย์ 51000 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูบแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน และคณะผู้'บริหารตำเ'นิ,พกรตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 2 คน และ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 24 คน การแบ่งส่วนราชการภายไน ประกอบด้วย 1 สำนัก 9 กอง 
และมีสถานศึกษาไนความรับผิดขอบ จำนวน 4 แห่ง คอ โรงเร ียนนาทรายวิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา) 
โรงเรียนบ้านป่าป่วย (ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษา) โรงเรียนบ้านป่าแป๋ (ระดับประถมศึกษา) รวมทั้ง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีแสะการจัตการ เปิดสอน 2 ประเภทวิชา 4 สาขา แบ่งเป็น 1. ประเภทวิฃาอุตสาหกรรม 
ได้แก่ สาชาวิชาข่างยนต์ สาชางานยานยนต์และลาชาวิซาซ่างอิเล็กทรอนิกส์ สาชางานอิเล็กทรอนิกส์ 2. ประเภท 
วิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ สาชาการบัญชี สาชางานการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการตำเนินงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราฃบัญญัติ 
องค์การบริหารฟ่ว'นจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไชเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 391,000,000.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 540,000,000.00 บาท) โดยแยกเป็น งบลงทุน 
จำนวน 103,401,004.00 บาท และงบประจำ จำนวน 287,598,996.00 บาท เพ ื่อใช้จ ่ายในการปฏิบ ัติงาน 
11 แผน งาน  ดัง'นี้ แ ผ น งาน บ ร ิห ารงาน ท ั่ว ไ ป  แ ผ น ง าน ก า ร ร ัก ษ าค ว าม ส ง บ ภ า ย ใ น  แผนงาน 
การศึกษา แผน.ทนสาธารณสุช แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและขุมขน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ชองชุมชน แผนงๆ'นการศาสนา วัฒนธรรม แสะนันทนาการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงาน 
การเกษตร แผนงานงบกลาง

องค์การ'บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ฆหน่วบงานภายใต้สังกัด จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน 
นาทรายวิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียน'นานป่าป่วย (ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษา) โรงเรียนบ้าน 
ป่าแป๋ (ระดับ'ประถมศึกษา) รวมทั้งวิทยาลัยเทคโ!,โนบและการจัดการ จัดการ เปิดสอน 2 ประเภทวิชา 4 สาขา 
แบ่งเป็น 1. ประเภทวิชาอ ุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาว ิชาข ่างยนต ์ สาชางานยานยนต ์และสาขาว ิขาข ่าง 
อิเล็กทรอนิกส์ สาชางานอิเล็กทรอนิกส์ 2. ประเภทวิชาพาณิขยกรรม แบ่งเป็น สาชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
และสาชาคอมทวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณ และเงินนอก



งบประมาณที่ไต้รับการจัดสรรฃองแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดตังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน 
และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจังไต้นำมาแสดงรวมไว้!,น 
รายงานการเงินฉบับนี้

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

ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.ร/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เร่ือง 
แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยไซ้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแตจะไต้เป็ดเผยไว้เนินอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี

รายงานการเงินนี้ไต้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท ี่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.4/ว 3020 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.4/ 
ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.4/ว 1294 
ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสตและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝาก 
ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน และเงินฝากกระทรวงการคลัง 
โดยหน่วยงานจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่จะไต้รับ

3.2 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ค่า'สินค้าและบริการ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิไต้รับขำระจากบุคคลภายนอก 

หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเนินส่วนห'นงของการตำเนิบงาบปกติของหน่วยงาน 
หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะไต้รับ เซ่น ค่าธรรมเนียมเกบและขนมูล 
ฝอย ค,านํ้าประปา ค่าเข ่า ค่ารักษาพยาบาล เนินต้น โดยมีการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ 
ส่วนท่ีคาดว่าจะไม1สามารถเรียกเกิบไต้

ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำ หมายถึง ทรัพย์หรือสิ่งของที่สถานธนาบุบาลรับจำนำไว้ หน่วยงานจะรับรู้ 
ด้วยมูลค่าตากว่ามูลค่ายุติธรรมตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินกำหนด โดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ค่าเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญ หน่วยงานตั้งประมาณการค่าเผ ื่อหนี้สงส ัยจะสูญ ตามหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.4/ว 2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติไนการ 
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำนวณเนินร้อยละของยอดลูกหนี้ ตังนี้



จำนวนค้างขำระ (ปี) ร้อยละที่ใช้คำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ปีที่ 2 20
ปีที่ 3 - 5 50
ปีท่ี 5 ข้ึน'ไ,ป 100

ซ่ึงการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะต้ังคู่กับหน้ีสงสัยจะสูญเปีนคำใช้จ่าย ณ วนส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
3.3 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

ล ูกหนี้ค ่าภาษ ี หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิไต้รับขำระจากผู้ท ี่ม ีหน้าที่ต ้องเสียภาษี 
ประจำปี หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ค่าภาษีตามมูลค่าสุทธิที่จะไต้รับ โดยมีการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
สำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดวาจะไม1สามารถเรืยกเก็บไต้

3.4 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
รายไต้ค้างรับ หมายถึง รายไต้ฃองหน่วยงาน ซ่ึงเกิดรายไต้ข้ึนแล้วแต่ยังไม่ไต้รับขำระเงิน โดยจะรับรู้ 

ตามมูลค่าที่คาดว่าจะไต้รับ เซ่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบ้ียรับจำนำ เปีนต้น
เงินรอรับคืน หมายถึง เงินที่เบิกไปเกินจำนวนที่ต้องจ่ายจริง ซึ่งจะต้องนำส่งคืนหน่วยงานภายหลัง 
เง ินจ่ายล่วงหน้า หมายถึง เง ินที่หน่วยงานจ่ายล่วงหน้าให้แก่ค ู่ส ัญญา (ผู้ขายหรือผู้ร ับจ้าง) 

ตามเง่ือนไขในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา
รายไต้เงินอุดหนุนค้างรับ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานจะไต้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

หรือหน่วยงานอื่น ท ี่นอกเหน ่อจากค ่าส ินค ้าและบริการแต่ย ังไม ่ไต ้ร ับเง ิน หน ่วยงานจะรับรู้ตามม ูลค ่า 
ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ช้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ 
ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เซ่น ลูกหนี้เงินยืมจากเงินงบประมาณ 
หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ตามราคาทุน โดยไม่ต้ังบัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานให้ช้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจากแหล่งเงินสะสม อาจมีการติดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ 
หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ตามราคาทุน โดยไม่ต้ังบัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานจ่ายไป เพื่อเป็นประกันในการ 
ดำเนินการตามสัญญาให้ได้มาซึ่งสิทธิและบริการ และจะได้รับคืนเมื่อการดำเนินการตามเงื่อนไขสิ้นสุดลง 
หน่วยงานจะรับรู้ตามราคาทุน

3.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจขุมขน หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานให้บุคคลภายนอกกู้ยืม 

จากเงินทุนโครงการเสรบ>ฐกิจขุมชน อาจมีการติดตลกเบี้ยหรือไม่ก็ไต้ เงินให้กู้แบ่งเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ 
เงินให้กู้'ย ืมระยะยาว ที่ม ีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี หน่วยงานจะรับรู้เง ินให้ก ู้ย ืมเมื่อไต้จ่ายเงินให้ก ู้ย ืมแก1 
บุคคลภายนอกตามราคาทุน โดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

3.6 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ได้แก่ เงินฝากประจำ โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 3 เตือน แต่ไม่ 

เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หน่วยงานจะรับรู้Iนราคาตามมูลค่าที่ตราไว้



3.7 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีในลักษณะที่ถึลไว้เพื่อขาย หรอแจกจ่ายตามลักษณะการ 

ตำเนินงานปกติฃองหน่วยงาน หน่วยงานรัดมูลค่าด้วยราคาทุนตามว'ธเข้าก่อนออกก่อน
รัตถุติบ หมายถึง สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อไข้[นกระบวนการผสิตสินค้า หน่วยงานรัตมูลค่าด้วยราคาทุน 

ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
ทรัพย์หลุดจำนำ หมายถึง ทรัพย์รับจำนำซ่ืงอยู่ในครอบครองของสถานธนๆนุบาล ที่ยึดมาเพื่อเนิน 

การหักล้างลูกหนี้ตามเงื่อนไฃที่ตกลงไว้ โตยลถานธนานุบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะจำหน่ายไนอนาคตอันใกล้ 
หน่วยงานรับรู้ด้วยมูลค่าตากว่ามูลค่ายุติธรรมตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถึนกำหนด

ยาและวัสดุที่มีไว้ไข้เพื่อการแพทย์ หมายถึง ยา และวัสดุการแพทย์ต่าง  ๆ ที่ไข้[นทางการแพทย์ 
เพื่อการรักษาพยาบาล หน่วยงานรัตมูลค่าด้วยราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

3.8 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อไข้[นการตำเนินงานตามปกติ โดยท่ัวไปมี 

มูลค่าไม่สูง และไมมลักษณะคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
3.9 สินทรัพย์,หมุนเวิยบอื่น

ลูกหนี้ความรับผดทางแพ่ง หมายถึง บุคคลภายนอกที่เนินหนี้หน่วยงาบ เนื่องจากทำความเสียหาย 
ให้กับทรัพย์สินของทางราขการ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมีด หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของหน่วยงานค้างขำระค่า 
สินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน ซี่งเกิดจากการกระทำละเมิดฃองเจ้าหน้าที่ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะไต้รับโดยไม่ตั้ง 
บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าไข้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าไข้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเงนแล้วแต่มีบางส่วนที่เนินค่าไข้จ่าย 
ของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปรวมอยู่ด้วย เข่น ค่าเข่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าโฆษณาจ่าย 
ล่วงหน้า เนินด้น หน่วยงานจะรับรู้ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์อื่น  ๆ ท ี่นอกเหน่อจากที่กล่าวข้างต้น ซี่งจะเกิด 
ประโยชน์แก1หน่วยงานในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หน่วยงานจะรับรู้สินทรัพย์อื่นตามมูลค่าที่จะได้รับ

3.10 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาวประกอบด้วย เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการของหน่วยงาน และเงินฝาก 

ประจำโดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หน่วยงานจะรับรู้ 
ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ และมูลค่าที่จะได้รับ

3.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธีแสดงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน
อาคาร หมายถึง อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิท'ธและไม่ 

มีกรรมสิท'ธแต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาไข้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ที่มีราคาซื้อหริอได้มามูลค่า 
ตั้งแต่ 10,000 บาทชนไป และยงไม่หมดอายุการไข้งานอย่างมีประสิทธิภาพแสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก 
ราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม



อุปกรณ์ หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่ซื้อหรือไต้มๆ 
ตั้งแต,ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แสตงมูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ 
และสถานที่ที่พร้อมใข้งานไต้ตามประสงค์ของฝ่ายบรืหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วย 
ต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงลื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนี่งของ 
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ด ิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปไต้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะไต้รับ 
ประโยฃน์เข ิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให ้บรืการเพ ิ่มข ึ้นจากรายการน ั้น และสามารถวัต 
มูลค่าต้นทุนของรายการนั้นไต้อย่างน่าเฃื่อถึอ และตัดมูลค่าของขึ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนลอกจากบัญชีด้วย 
ม ูลค ่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็น 
ค่าใข้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดข้ึน

ค่าเสื่อมราคาหน่วยงานไต้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการตำเน่นงานทางการเงิน คำนวณ 
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใข้ประโยฃน์โดยประมาณ ตามประกาศขององค์การบรืหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ี - เร่ือง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ลงวันท่ี 27 กันยายน 2565 (ดูตารางการกำหนด 
อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.ร/ว 567 ลงวันท่ี 
21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำ 
บัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ) ดังนี้

ลาคารถาวร 30 ปี
อาคาร1ชั่วคราว/โรงเรือน 10 ปี
ส่ิงก่อสร้าง

-ใซ้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 15 ปี
- ใข้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบหลัก 10 ปี

ครุกัณฑ์สำนักงาน 7 ปี
ครุกัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15 ปี
ครุกัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ครุกัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 ปี
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15 ปี

ครุกัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี
- เครื่องจักรกล 10 ปี

ครุกัณฑ์โรงงาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี
- เครื่องจักรกล 10 ปี



ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
-  เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี
-  เครื่องจักรกล 10 ปี

ครุภัณฑ์สำรวจ 5 ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวทยาศาสตร์ 5 ปี
ครุภัณฑ์คอมพวเตอร์ 5 จ
ครุภัณฑ์การศึกษา 3 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 ปี
ครุภัณฑ์ก่ฬา/กายภาพ 3 ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏคืลบ้ 3 ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ -  ป ี

ครุภัณฑ์สนาม 3 ปี
Q-< _  < •^ 1ครุภัณฑ์อน 5 ปี

ไม่มีการคืดคำเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
3.12 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน คือสินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปน้ี
- เป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคล่ือนที่ไม่ได้ และ
- มีช้อจำกัดในการจำหน่าย
หน่วยงาบแสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานตามราคาทุนหกค่าเลื่อมราคาสะสม ค่าเลื่อม 

ราคาบันทึกค่าใช้จ่ายใบงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ 
โดยประมาณ ตามประกาศขององค์การบรืหารส,วนจังหวัดลำพูน ท่ี - เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตรา 
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 (ดูตารางการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา 
สินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบ ัญ ช ีกลาง ท่ี กค 0410.ร/ว 567 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 เร่ือง คู่มือการจัดทำ 
รายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบ ัญ ช ีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการ 
บัญชีภาครัฐและนโยนายการบัญชีภาครัฐ) ดังน้ี

ถนนคอนกรีต 10 ป ี

ถนนลาดยาง 5 ป ี
สะพานคอนกรีตเสรีมเหล็ก 30 ป ี

เขื่อนดิน 30 ป ี

เขื่อนปูน 50 ป ี
อ่างเกบ'ป้า 30 ป ี

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น 10 ป ี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระ หว่างก่อสร้าง



3.13 สินทรัพยํไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม,มีตัวตน หมายสิง ต้นทุนทเกี่ยวข้องโตยตรงในการพัฒนาโปรแกมคอมพิวเตอร์ 

รวมสิง ระบบงานต่าง  ๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มาจากการซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โตยหน่วยงานมีสิทธี้ 
ควบคุมการไข้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น และคาดว่าจะได้รับประโยซนVชงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการ 
ให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่าหนึ่งปี หน่วยงานแสตงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัต 
จำหน่ายสะสม

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหน่วยงานบันทกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงาน 
ทางการเงิน คำนวณโดยวธีเล้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 2 ปี

3.14 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกลบด้วย เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหน้ีลื่นที,หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอก 

หรือหน่วยงานอื่นที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง หรือหนี้ที่เกิดจากการดำเนินงานในงวดบัญชี‘ปิจจุบัน แต่หน่วยงาน 
ยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าและบริการ โดยจะรับรู้เจ้าหนี้เมื่อได้รับสินค้าและบริการที่หน่วยงานได้มีการตรวจรับ 
เรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปี'ปิจจุบัน แต่หน่วยงานยังไม่ได้ตรวจรับ เช่น 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ตอกเบี้ยค้างจ่าย ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย เป็นต้น รวมสิงภาษหัก ณ ที่จ่ายที่ยัง 
ไมได้จ่ายให้กับสรรพากร

3.15 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากรอคืบแผ่นดิน หมายสิง เงินอุดหนุนที่หน่วยงานได้รับจากหน่วยงานภาครัฐและ 

กำหนดรายการให้ใช้จ่าย ซึ่งเหลือจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปีจจุบัน และสามารถนำเงินเหลือจ่ายมาใช้ต่อในรอบ 
ระยะเวลาบัญชีถัดไปได้ตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด หรือต้องส่งคืนให้กับหน่วยงานภาครัฐกรณีที่หมด 
ความจำเป็นใบการใช้จ่าย

3.16 เงินกู้
หน่วยงานแสดงเจ้าหนี้เงินกู้ที่สิงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเป็นส่วนของ 

เง ินก ู้ย ืมระยะยาวท ี่ส ิงกำหนดชำระภายใน 1 ปี และรายการเงินกู้ท ี่ส ิงกำหนดชำระคืนเกินกว่าหนึ่งรอบ 
ระยะเวลาบัญชีเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน

3.17 เงินรับฝากและเงินประกัน
เงินรับฝาก หมายสิง เงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

โดยเฉพาะหรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไชหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ หน่วยงานจะรับรู้ตามมูลค่าที่ได้รับ
เงินประกัน หมายสิง เงินที่ได้รับไว้สำหรับประกันสินค้า หรือผลงานซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใน 

การประกัน เมื่อพ้นระยะเวลาประกันแล้วหน่วยงานจะจ่ายคืนให้กับผู้ประกัน หน่วยงานจะรับรู้ตามมูลค่า 
ท่ีได้รับ

3.18 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน หมายสิง หนี้สินที่มีความไม,แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรือจำนวนที่ 

ต้องจ่ายชำระ แต่เป็นภาระผูกพันในปีจจุบันซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนช้างแน่ที่หน่วยงานจะต้องจ่ายชำระภาระ 
ผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถล เช่น หนี้สินค่าซดเชยความ 
เสยหาย หน่วยงานจะรับรู้ประมาณการหนี้ส ินด้วยจำนวนที่ประมาณการที่ดที่ส ุดชองรายจ่ายที่จะต้องจ่าย 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเพื่อชำระภาระผูกพันนั้น



3.19 เจ ้าหนี้ตามสัญญาเข่าการเงิน
เจ้าหนี้ตามสัญญาเข่าการเงิน เป็นหนี้สินจากสัญญาเข่าที่ทำให้เกดความเสื่ฆงและผลตอบแทน 

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้า'ฃลงพึง’ใต้'รับ'จากสินทรัพย์'ให้แก่ผู้เข่า ไม่ว่าในที่สุตการโอนสิทธึ๋จะเกิดขน 
หรือไม1 ซึ่งถือเป็นสัญญาเข่าการเงิน หน่วยงานรับรู้เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและหนี้สินภายใต้ 
สัญญาเข่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนเงินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เข่าหรือมูลค่าปัจอุ'บน 
ของจำนวนเงินขั้นตาที่ต ้องจ่ายแล้วแต่จำนวนใดจะตากว่า จำนวนเงินขั้นตๆที่ต ้องจ่ายต้องนำมาแยกเป็น 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะนำไปลดหนี้สินที่ยงไม่ได้ชำระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวด 
ต่าง  ๆ ตลอดอายุสัญญาเข่าเพื่อทำให้อัตราตลกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน 
ท ี่เหล ืออย ู่แต ่ละงวด ห น ่วยงานค ิดค ่าเส ื่อมราคาสำหร ับส ินทร ัพย ์เส ื่อมสภาพท ี่เข ่าโดยสอดคล ้องก ับ  
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพซึ่งหน่วยงานเป็นเจ้าของโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณ ทั้งนี้ หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่หน่วยงานจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เมื่ออายุสัญญา 
เข่าสิ้นสุดลง หน่วยงานต้องตํดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้หมดภายในอายุสัญญาหรืออายุการให้ประโยชน์ 
แล้วแต่อายุใดจะสิ้นกว'า

3.20 ส ัญญาเข่าดำเน ินงาน
หน่วยงานรับรู้จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเข่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด 

ลายุสัญญาเข่า นอกจากว่าจะเกณฑ์ลื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถืงระยะเวลาที่ผู้เซ่าไต้รับประโยชน์ได้ตีกว่า
3.21 รายได้จากเงินงบประมาณ (เฉพาะหน่วยรับงบตรง)

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ตังนี้
(1) กรณีที่เบิกจ่ายเงินเช้าบัญขีของหน่วยงานเพื่อนำไปจ่ายต่อให้แก,ผู้มีสิทธิรับเงินตรงของ 

หน่วยงาน รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคำฃอเบกเงินจากคลัง
(2) กรณีที่เบิกหักผลักส่งหรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก1ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานโดย 

หน่วยงานไม่ได้รับตัวเงิน รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมํตคำขอเบิกเงินจากคลัง
3.22 รายได้ภาษีจัดสรร

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถืง ภาษีที่รัฐจัดสรรให้ เข่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ 
เฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษ ีค ่าธรรมเน ียมรถยนต์ ค ่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ด ิน 
ค่าภาคหลวงแร่ ค่าใ]โตรเลียม เป็นต้น ภาษีที่รัฐแบ่งให้ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงาน 
ตามพระราชบญถุรัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแสดง 
มูลค่าตามที่ได้รับ

3.23 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ หน่วยงานจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงิน และเมื่อสามารถวัด 

มูลค่าของจำนวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.24 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภท ที่รัฐจัดสรรหรือหน่วยงานอื่น 
อุดหนุนให้ เข่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐ 
กำหนดวัตถุประสงค์ รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี



และรายไต้เงินอุตหนุนจากหน่วยงานอื่น หน่วยงานจะรับรู้รายไต้พร้อมกับรับรู้ฅ่าไซ้จ่ายเมื่ลไต้รับสินค้าและ 
บรัการที่หน่วยงานไต้มืการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

3.25 รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รายไต้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตรับรู้ตามเกณฑ์ ตังนี้
(1) รายไต ้ค ่าภาษ ี ในช่วงจัดเก ็บภาษีหน่วยงานจะรับรู้รายไต้เม ื่อไต้ร ับเง ิน และเมื่อเกิน 

กำหนดขำระจะรับัรู้ลูกหนี้ค่าภาษีคู่กับรายไต้ค่าภาษีที่ยังไม่ไต้รับ
(2) รายไต้ค่าธรรมเนียม รายไต้ค่าปรับ รายไต้ค่าใบอนุญาต และรายไต้อื่น หน่วยงานจะ

รับรู้เมื่อไต้รับเงิน
3.26 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายไต้จากการอุดหนุนและบริจาค เป็นส่วนหนี้งฃองรายการโอนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับท่ี 23 เร่ือง ราฆไต้จากการไม่แลกเปลี่ยน คอ การโอนทรัพยากรจากหน่วยงานหน้ีงไปยังอกหน่วยงานหนี้งโดย 
ไมใต้ให้สิงตอบแทนท่ีมีมูลค่าไกล้เคืยงกันเป็นการแลกเปลี่ยน และไมใช่รายไต้ทางภาษี

รายไต้จากการอุดหนุนและบริจาคที่มีเงื่อนไฃฃองสินทรัพย์ที่โลนรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้ เม่ือ 
ไต้รับเงินและทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคที่ไม่มี 
เง่ือนไขของสินทรัพย์ท่ีโอนไม1ว่าจะมีข้อจำกัดของสินทรัพย์ท่ีโอนหรือไม่ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับสินทรัพย์รับโอน 
ที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์

- ข้อจำกัดของสินทรัพย์ที่โอน ไม่รวมถึงข้อกำหนดให้ต้องคืนสินทรัพย์ที่รับโลนหรือประโยขน์ 
เขงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการบริการอื่นที่ต้องคืนให้แก,ผู้โอน ถ้าไม่ใช่สินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ตังน้ัน 
เมื่อเริ่มมีสิท'ธควบคุมสินทรัพย์ภายใต้ข้อจำกัด ผู้รับโอนไม่ไต้มีภาระผูกพันไนนีจจุบันที่จะต้องโอนประโยขน์เชิง 
เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการบริการไห้แก่บุคคลที่สาม เมื่อผู้รับโอนทำผดข้อจำกัด ผู้โอนหรือฝ่ายอื่นอาจมี 
ทางเลือกในการใช้บทลงโทษต่อผู้รับโอน ตังน้ัน เม่ือหน่วยงานไต้รับสินทรัพย์ตามข้อจำกัดจึงรับรู้รายได้ทันที

- เงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน กำหนดให้หน่วยงานจะต้องใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
หรือศักยภาพในการบริการของสินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ หรือต้องคืนประโยฃน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ 
ในทารบริการให้แก,ผู้โอนกรณ์ท่ีผดเง่ือนไขน้ัน ตังน้ัน หน่วยงานผู้รับโลนสินทรัพย์จึงมีภาระผูกพันในนีจจุบันที่ต้อง 
ส่งมอบประโยชน์เซงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการแก'บุคคลที่สามเมื่อเริ่มมีสิทธควบคุม 
สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ทั้งนี้เป็นเพราะผู้รับโลนไม่สามารถหลืกเลี่ยงกระแสไหลออกของทรัพยากร เน้ีองจาก 
มีข้อกำหนดให้!ข้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลที่สาม หรือไม่เช่นนั้นต้อง 
ส่งคืนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการให้แก,ผู้โอน ตังนั้น เมื่อผู้รับโอนเริ่มรับรู้ 
สินทรัพย์ตามเง่ือนไข จึงเกิดหนี้สินขึ้นด้วย

3.27 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายไต้ของกิจการเฉพาะการ 

และหน่วยงานภายใต้สังกัดที่อยูในการบริหารของหน่วยงาน เช่น สถานธนๆบุบาล โรงผลตนั้าประปา และประปา 
หมู่บ้าน กิจการสถานีขนส่ง กิจการท่าเรือ โรงพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุข โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก 
และกิจการอื่น เป็นต้น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ลำหรับปีสันสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
เงินฝากสถาบันการเงิน 236,083,629.90 213,161,483.50
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืบไม่เกิน 3 เดิอน 5,966.29 -
เงินฝากกระทรวงการคลัง 162,400.00 11,150,900.00
รวมเงินลดและรายการเทียบเท่าเงินสด 236,251,996.19 224,312,383.50

หมายเหตุ 5 ลูกหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ 221,255.00 -
รวมลูกหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 221,255.00 -

หมายเหตุ 6 ลูกหน้ีอ่ีนระยะส้ัน
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
เงินจ่ายล่วงหน้า - 173,874.16
รายได้ค้างรับ 655,934.81 567,036.54
ลูกหน้ีความรับผิดทางแพ่ง 54,357.84 151,067.97
รวมลูกหน้ีอี่นระยะสั้น 710,292.65 891,978.67

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
เงินฝากประจำ 499,689,427.85 471,842,168.61
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 499,689,427.85 471,842,168.61

หมายเหตุ 8 วัสดุคงเหลีอ
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
วัสดุคงคลัง 606,527.28 2,768,606.83
รวมวัสดุคงเหลือ 606,527.28 2,768,606.83



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลำหรับปีสินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

ค่าใฃ้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ 9 สิบทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว 

เงินฝากประจำ
เงินลมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ■ บององค์กรปกครองส่วนท้องส่ิใ 
รวมเงินลงทุนระยะยาว

หมายเหตุ 11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

ท่ีดิน
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง
ท้ท ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ
ครุภัณฑ์
J1Q ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ - สุทธิ
งาบระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย ะ บาท)
2565 2564
128,195.82 11,114,531.00

128,195.82 11,114,531.00

(หน่วย ะ บาท)
2565 2564
997,000.00 22,569,427.76

1 75,625,007.05 72,848,640.08
76,622,007.05 95,418,067.84

(หน่วย : บาท)
2565 2564

103,500,440.00 103,500,440.00
171,826,976.46 169,298,726.46
(83,685,978.34) (75,876,808.89)
88,140,998.12 93,421,917.57
235,773,778.14 134,280,679.09
(53,378,005.41) (33,261,876.39)

182,395,772.73 101,018,802.70
3,066,460.00 -

377,103,670.85 297,941,160.27



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสันสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
สนน 208,225,163.97 47,697,165.41
Ml ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน (22,383,665.95) (2,275,321.31)
ถนน - สุทธิ 185,841,498.02 45,421,844.10
สะพาน 2,031,000.00 811,000.00
a h  ค่าเส่ือมราคาสะสม-สะพาน (134,140.36) (36,439.45)
สะพาน - สุทธิ 1,896,859.64 774,560.55
อ่างเก็บป้า 429,721.29 429,721.29
Ml ค่าเสื่อมราคาสะสม - อ่างเก็บป้า (28,137.91) (13,813.87)
อ่างเก็บ'นา - สุทธิ 401,583.38 415,907.42
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 20,354,070.00 10,398,590.00
a h  ค่าเส่ือมราคาสะสม - สิบทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน (4,889,404.35) (3,084,308.96)
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน - สุทธิ 15,464,665.65 7,314,281.04
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ 203,604,606.69 53,926,593.11

หมายเหตุ 13 สิบทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 517,772.00 277,772.00
a h  ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มิตัวตน (108,590.66) (52,510.26)
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 409,181.34 225,261.74

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุบเวียนอื่น
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
เงินขาดบัญชี - 143.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 143.50



องค'การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลำหรับจสันสุดวับที 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 15 เจ้าหนี้ระยะสั้น
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
เจ้าหนี้การค้า 1,904,407.72 940,454.65
เจ้าหน้ีอ่ืน 875.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - 10,646.51
ภา'รหัก ณ ทีจ่าย 245,566.36 172,912.62
ใบลำคัญค้างจ่ายอื่น 313,540.26 -
ค่าไซ้จ่ายค้างจ่ายอื่น 249,309.07 11,160,508.00
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 2,713,698.41 12,284,521.78

หมายเหตุ 16 เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอุดหบุนระยะสั้น
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า 6,412,951.10 -
เงินรับฝากรอคีบแผ่นดิน - 2,816,995.65
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 6,412,951.10 2,816,995.65

หมายเหตุ 17 เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

2565 2564
เงินรับฝากขดไซ้ความเสียหาย 60,486.50 2,440.00
เงินรับฝากอ่ืน 2,269,063.09 2,613,890.95
เงินประกันสัญญา 2,971,012.00 3,076,832.20
เงินประกันผลงาน 17,400.00 -
เงินประกันอ่ืน 1,800.00 1,800.00
รวมเงินรับฝากระยะสั้น 5,319,761.59 5,694,963.15



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 18 เงินรับฝากระยะยาว
(หน่วย : บาท)

2565 2564
เง ินร ับฝากอื่น 9 8 ,2 4 0 .0 0 98 ,240 .0 0
เง ินประกันส ัญญา 1 ,810 ,31 5 .0 0 1 ,276 ,434 .90
เง ินประกันอื่น 1 67 ,31 4 .0 0 2 6 ,586 .0 0
รวมเงินรับฝากระยะยาว 2 ,075 ,869 .00 1,401,260.90

หมายเหตุ 19 ภาระผูกพัน
- ภาระผ ูกพ ัน ตามส ัญ ญ าจ ้างเห มาบ ร ิการ
หน ่วยงานมภาระผ ูกพ ันตามส ัญ ญ าจ ้างเหมาซ ่อมแซมทร ัพยส ืนทร ัพย'และการจ ้างเหมาบร ิการอ ื่น  ด ังน ี้

(หน่วย : บาท)
2565 2564

ไม่เกน 1 ปี 2 9 3 ,7 6 5 .0 1 152 ,796 .00
รวม 293,765 .01 152,796.00

- ภ าระผ ูก พ ัน เก ี่ยวก ับ รายจ ่ายฝ ่ายท ุน
(หน่วย : บาท)

2565 2564
ส ัญ ญ าท ีย่ ังไม,ได้รับรู้
ที่ด้น ล าค าร และสิงปลูกสร้าง 1 0 ,1 2 2 ,7 5 5 .00 5 1 ,8 3 0 ,2 7 3 .0 2
อ ุปกรณ ์ และอื่น ๆ - -
รวม 10,122 ,755.00 51,830 ,273.02
ภาระผ ูกพ ันข ้างด ้น เกดจากม ูลค ่าตาบส ัญ ญ าจ ้างก ่อสร ้าง ปรับปรุง และ:ว ัตหาสินหรํพ ัย ์

- ภาระผ ูกพ ันตามส ัญ ญาว ัตซ ื้อจ ้ต 'จ ้างพ ัสด ุและบริการอ ื่น  ๆ
ณ วันที่ 30  ก ันยายน 2 5 6 5  และ 2 5 6 4  หน ่วยงานม ีภาระผ ูกพ ันท ี่เท ๊ตจากส ัญญ าว ัตซ ื้อว ัดจ ้างพ ัสด ุและ

บริการอื่น ๆ จำแนกตามระยะเวลาฃลงส ัญ ญ าไต ้ด ังน ี้
(หน ่วย : บาท )

2 5 6 5 2 5 6 4
ไม่เกน 1 ปี 1 ,1 5 2 ,0 0 0 .0 0 1 ,388 ,580 .84
รวม 1,152 ,000 .00 1,388,580.84



องค'การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป็สินสุดวันที 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 20 รายได้สูง/(ตา)กว่าค่าไข้จ่ายสะสม
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
เงินสะสม 1,065,603,696.81 862,576,073.90
เงินทุนลำรองเงินสะสม 258,414,319.36 222,705,884.70
รายได้สะสม 54,806,864.45 50,961,194.99
รวมรายได้สูง/(ตา)กว่าค่าไข้จ่ายสะสม 1,378,824,880.62 1,136,243,153.59

หมายเหตุ 21 รายได้ภาษีจัดสรร
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
รายได้ภาษี 297,226,380.75 275,094,699.46
รายได้ค่าธรรมเนียม 3,848,986.46 4,277,270.10
รวมรายได้ภาษีจัดสรร 301,075,367.21 279,371,969.56

หมายเหตุ 22 รายได้จากการจายสินค้าและบริการ
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
รายได้จากค่าเข่า 1,266,618.06 1,306,603.81
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,266,618.06 1,306,603.81

หมายเหตุ 23 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอำนาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน 85,565,800.00 218,999,300.00
รายได้เงินอุดหนุบท่ัวไปทีรัฐกำหนดวัตสุประสงค์ 4,636,814.55 2,542,387.26
รายได้เงินอุดหนุบเอพาะกิจ 99,298,143.17 12,880,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงาบอ่ืน 260,300.00 -
รวมรายได้จากการอุดหนุบจากหน่วยงานภาครัฐ 189,761,057.72 234,421,687.26



องค'การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ลำหรับปีสันสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 24 รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอบุญาต
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
รายได้ภาษี 16,809,207.19 20,326,816.10
รายได้ค่าธรรมเนียม 26,642.00 311,789.60
รายได้ค่าปรับ 10,437.82 9,523,555.20
รวมรายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใใ. 16,846,287.01 / 30,162,160.90

หมายเหตุ 25 รายได้จากการอุดหบุบอื่นและบริจาค
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
รายได้จากการบริจาค - 10.00
รวมรายได้จากการอุดหบุนอื่นและบริจาค - 10.00

หมายเหตุ 26 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงาบภายใต้สังกัด
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
รายได้ของโรงเรียน และคูนย'พัฒนาเดกเล็ก

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - 40,995.00
รายได้อ่ืน 134,993.85 103,720.23
รายได้จากการอุดหบุนอื่นและบริจาค 17,650.00 6,000.00

รวมรายได้ของโรงเรียน และคูนย'พัฒนาเล็กเล็ก 152,643.85 150,715.23
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 152,643.85 A 150,715.23

หมายเหตุ 27 รายได้อื่น
(หน่วย : บาท)

2565 2564
รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีสลาบันการเงิน 1,180,689.28 1,122,691.43
รายได้ดอกเบ้ียหรีอเงินปีนผล 4,183,906.21 5,558,911.51
รายได้อ่ืน 947,790.38 231,549.41
รวมรายได้อื่น 6,312,385.87 / 6,913,152.35



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ลำหรับปีสินสุดวันที 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
เงินเดิอบ (ฝ่ายประจำ) 57,886,572.37 55,565,595.21
เงินเดือน (ฝ่ายการเมิอง) 8,726,960.00 7,279,930.34
ค่าล่วงเวลา 2,120,060.00 1,509,480.00
เงินประจำตำแหน่ง 2,248,664.62 2,023,317.74
ค่าจัาง 1,468,910.76 1,617,256.20
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ิน 28,199,757.99 24,608,812.06
เงินค่าครองชีพ 1,417,130.18 1,331,835.97
โบนัส 6,493,409.96 6,038,620.05
เงินฃ่วยการศึกษาบุตร 444,815.50 315,352.00
เงินช่วยพิเศษ 1,034.25 -
เงินวิทยฐานะ 1,421,718.81 1,189,183.33
เงินสมทบ กบข. 81,138.00 76,590.61
เงินสมทบ กสจ. 26,533.80 8,204.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 944,895.00 804,944.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 54,355.00 55,352.00
ค่าเช่าบ้าน 374,676.19 204,400.00
เงินเพ่ิม 178,375.48 164,259.68
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 112,089,007.91 102,793,133.59

หมายเหตุ 29 ค่าบำเหน็จบำนาญ
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
บำนาญ 10,228,535.86 9,646,160.19
เงินบำเหน็จตกทอด 51,870.76
เงินบำเหน็จตำรงชีพ 1,000,000.00 600,000.00
บำเหน็จรายเดือนลำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง 1,020,797.00 1,189,510.05
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ 12,500.00
บำเหน็จบำนาญอื่น 2,314,903.83 2,213,492.22
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ 14,628,607.45 13,649,162.46



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสันสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 30 ค่าตอบแทน
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
ค่าตอบแทนการปฎิบ้ตังาน 2,001,084.50 13,544,467.33
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร - 130,560,000.00
รวมค่าตอบแทน 2,001,084.50 144,104,467.33

หมายเหตุ 31 ค่าใช้สอย
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
ค่าใช้จ่ายด้านการปีกอบรม 6,291,972.95 3,028,389.52
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 3,197,576.31 1,029,310.90
ค่าซ่อมแจมและบำรุงรักษา 9,458,918.09 67,686,538.94
ค่าจ้างเหมาบริการ 12,129,898.39 18,017,352.18
ค่าธรรมเนิยม 439,592.69 77,541.96
ค่าจ้างที่ปริกษา 348,000.00 250,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 467,940.00 1,592,434.50
ค่าเข่า 288,390.06 157,650.29
ค่าประซาสัมพันธ์ 2,874,040.00 -
ค่าใช้ลอยอ่ืน 1,254,571.33 2,046,720.08
รวมค่าใช้สอย 36,750,899.82 93,885,938.37

หมายเหตุ 32 ค่าวัลคุ
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
ค่าวัสดุใช้ไป 15,207,762.56 12,463,541.75
ค่าวัสดุท่ึมีไว้ใช เ้พ่ือการแพทย์ใช้ไป - 920,700.00
ค่าแกสและบํ้ามันเจอเพลิง 10,453,317.26 5,780,817.93
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าตากว่าเกณท์ 983,581.51 208,145.00
รวมค่าวัสดุ 26,644,661.33 19,373,204.68



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสันสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 33 ค่าสาธารเนปโภค
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
ค่าไฟฟ้า 4,730,098.54 4,886,121.78
ค่านํ้าประปาและบาดาล 98,287.48 203,947.55
ค่า'ไทรสัพท่ี 126,440.14 129,424.22
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 1,067,735.60 1,180,205.48
ค่าบริการไปรษณีย์ 232,952.00 611,987.00
รวมค่าสาธารเนปโภค 6,255,513.76 7,011,686.03

หมายเหตุ 34 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
อาคารและส่ืงปลูกสร้าง 8,096,524.44 7,596,092.34
ครุภัณฑ์ 20,321,459.30 13,236,521.51
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 22,634,001.98 3,336,359.09
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 56,080.40 52,510.26
รวมคาเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 51,108,066.12 24,221,483.20

หมายเหตุ 35 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหบุนจากหน่วยงานภาครัฐ
(หน่วย ะ บาท)

2565 2564
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหบุนเพี่อการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหบุน - หน่วยงานภาครัฐ 3,595,950.60 4,183,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหบุนเพี่อดำเนินงาน 3,595,950.60 4,183,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหบุบจากหน่วยงานภาครัฐ 3,595,950.60 4,183,000.00



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ลำหรับปีสินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 36 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
(หน่วย : บาท)

2565 2564
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพี่อการดำเนินงาน
เงินอุดหบุบเพี่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร 2,793,760.00
ค่าใช้จ่ายอุดหบุนเพ่ีอโภซนาการ 1,687,404.40 1,638,300.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุบเพี่อการติกษา 3,242,375.00 1,841,199.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพี่อการบริการสังคม 14,527,947.00 -
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพี่อดำเนินงาบ 22,251,486.40 3,479,499.38
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 22,251,486.40 3,479,499.38

ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด - 19 ดังน้ี
1. ค่าจ้างเหมาติดต้ังปลกไฟสทาบท่ีจัดต้ังศูนย์กักกันผู้ติดเซ้ือโควิด - 19 จำนวนเงิน 32,121.40 บาท
2. ค่าจ้างเหมาทำชากกั้นแยกซาย-หญิง สถานท่ีจัดต้ังศูนย์กักกันผู้ติดเซ้ือโควิด - 19 จำนวนเงิน 95,367.00 บาท
3. ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ลำหรับป่วยผู้ติดเซ้ือโควิด - 19 จำบวบเงิน 27,200.00 บาท
4. ค่าจ้างเวรยามเฝืาระวัง สถานท่ีจัดต้ังศูนย์กักกันผู้ติดเซ้ือโควิด - 19 จำนวนเงิน 8,160.00 บาท
5. ค่าจ้างเข่าอุปกรณ์กล้องวงจรปิดลำหรับสถานท่ีจัดต้ังศูนย์กักกันผู้ติดเซ้ือโควิด-19 จำนวนเงิน 12,412.00 บาท
6. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบต้ังพ้ืนให้สาธารณสุขอำเภอ 8 อำเภอ จำนวนเงิน 920,700.00 บาท

หมายเหตุ 37 ค่าใช้จ่ายอื่น

2565
1.00

329,128.23

(หน่วย ะ บาท) 
2564

97,601.00
1,739,023.75

ค่าจำหน่ายสินทรัพย์ 
ค่าใช้จ่ายอื่น 
รวมค่าใช้จ่ายอื่น 329,129.23 1,836,624.75



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
'น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ลำหรับปีสินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 38 การจัดประ๓ ทรายการใหม่
ตัวเลขเปรียบเทียบในรายงาบการเงิน ปี 2564 มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท 

และการแสดงรายการในรายงาบการเงิน ปี 2565

ก่อนจัด 
ประ๓ ทใหม่ เพื่ม/(ลด)

(หน่วย:บาท) 
หลังจัด 

ประ๓ ทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 567,036.54 (567,036.54) -
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น 324,942.13 (324,942.13) -
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 891,978.67 891,978.67
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 2,768,606.83 (2,768,606.83) -
วัสดุคงเหลือ 2,768,606.83 2,768,606.83
ลูกหนี้ - ระยะยาว 143.50 (143.50) -
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 143.50 143.50

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุบ
หน้ีสิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น 940,454.65 10,403,612.48 11,344,067.13
ค่าใฃ้จ่ายด้างจ่าย 11,344,067.13 (11,344,067.13) -
เจ้าหนี้การค้า 940,454.65 940,454.65
รายได้แผ่นดิบรอนำส่งคลัง 2,816,995.65 (2,816,995.65) -
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 2,816,995.65 2,816,995.65
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 5,694,963.15 (5,694,963.15)
เงินรับฝากระยะสั้น 5,694,963.15 5,694,963.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากและเงินประกับระยะยาว 1,401,260.90 (1,401,260.90) -
เงินรับฝากระยะยาว 1,401,260.90 1,401,260.90



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน■ น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ลำหรับปีสิบสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
เงินละสม 862,576,073.90 (862,576,073.90) -
เงินทุนลำรองเงินสะสม 222,705,884.70 (222,705,884.70) -
รายได้สะสม 50,961,194.99 (50,961,194.99) -
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใฃ้จ่ายสะสม 1,136,243,153.59 1,136,243,153.59

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
รายได้
รายได้จัดเก็บเอง 38,381,927.06 (38,381,927.06) -
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 279,371,969.56 (279,371,969.56) -
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 234,421,687.26 (234,421,687.26)
รายได้ภาษีจัดสรร 279,371,969.56 279,371,969.56
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,306,603.81 1,306,603.81
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 234,421,687.26 234,421,687.26
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 30,162,160.90 30,162,160.90
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 10.00 10.00
รายได้อื่น 6,913,152.35 6,913,152.35
ค่าใช ้จ ่าย
ค่าใช้สอย 99,874,901.30 (5,988,962.93) 93,885,938.37
ค่าวัสดุ 13,384,241.75 5,988,962.93 19,373,204.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 7,662,499.38 (4,183,000.00) 3,479,499.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุบจากหน่วยงาบภาครัฐ 4,183,000.00 4,183,000.00
รวม 1,835,198,850.38 - 1,835,198,850.38


