






 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม : กิจการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่จัดท าสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท
คือ     
  1) กิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลดังนี้ 
           (1)  จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
           (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
           (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
           (4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          (5)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
           (7)  คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           (8)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
          (9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและส าคัญ 
  2) กิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบล อาจจัดท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
           (1)  ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
           (2)  ให้มีการบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
           (3)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
           (4)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
          (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
           (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
          (7)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
           (8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
           (9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
         (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
          (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
          (12) การท่องเที่ยว 
          (13) การผังเมือง 
  อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าวข้างต้น ไม่ตัดอ านาจของกระทรวง ทบวง กรม 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปด าเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในต าบล แต่จะต้องแจ้ งให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ทราบล่วงหน้า และน าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว 
ไปประกอบการพิจารณาด าเนินงานด้วย อ านาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 นอกจากอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบล ยังมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
          (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
           (2)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
           (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
           (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
           (5)  การสาธารณูปการ 
           (6)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
           (7)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
           (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
           (9)  การจัดการศึกษา 
          (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
          (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
         (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
          (13) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
          (14) การส่งเสริมการกีฬา 
          (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
          (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
          (17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
          (18) การจ ากัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
          (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
          (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน 
          (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
          (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
        (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ 
สาธารณสถานอื่นๆ 
          (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
          (25) การผังเมือง 
          (26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
         (27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
          (28) การควบคุมอาคาร 

          (29) การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย 
          (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          (31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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 เขตพ้ืนที่ต าบลนาโสม ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  
2540  มี เนื้ อที่ ทั้ งหมดประมาณ  36 .40  ตารางกิ โ ล เมตร  มีประชากรทั้ ง สิ้ น  2 ,614 คน  แยกเป็น
ชาย 1,351 คน  หญิง 1,263  คน  

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ตั้งอยู่เลขที่  99 หมู่ที่ 2 ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัด
ลพบุรี ระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอชัยบาดาล ประมาณ 18 กิโลเมตร และระยะห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 
112 กิโลเมตรและมีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลหนองยายโต๊ะ  
 ทิศใต ้ ติดต่อกับ ต าบลหนองยายโต๊ะ และ ต าบลซับตะเคียน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอล าสนธิ  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหนองยายโต๊ะ 

           กรอบกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ.2557 
 2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.
2553 
 3.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 4.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 5.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
 6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 7.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
 8.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 9.พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 10.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 11.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
7  พ.ศ.2562 
 12.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 13.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2562 
 14.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
 15.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 16.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ านวน 24,600,516.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 24,594,965 บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร 
จ านวน 8,718,900.00 บาท งบด าเนินงาน จ านวน 6,846,689 บาท งบลงทุนจ านวน 2,233,100 บาท งบเงิน
อุดหนุน  จ านวน 1,210,085 บาท รายจ่ายอ่ืนจ านวน 25,000  บาทและงบกลาง จ านวน 5,566,742 บาท
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจ านวน 1  แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดท า
งบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้น ามาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้ 
 
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน  
 รายงานการเง ินนี ้จ ัดท าขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนดและหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง
แนวทางการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท า
ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  การจัดท ารายงานการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก 
 รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.4/ว 3956 ลงวันที่  23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 
1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีน ามาถือปฏิบัติ 
 ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ 
บันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้ 
 - หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี  
ภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
 และข้อผิดพลาด 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
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 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 - นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
 
หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น  
 - ผังบัญชีทีใ่ช้ในการบันทึกบัญชี 
 - วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 - การค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
 - การค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 - สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 

   (หน่วย:บาท) 
 ตามที่ ผลกระทบ ตามที่ 

งบแสดงฐานะการเงิน  รายงานไว้เดิม จากการถือปฏิบัติ ปรับปรุงใหม่ 
 ณ วันที่ 30 ก.ย.2563  ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563 

สินทรัพย์    
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ XXXXX XXXXX XXXXX 
เงินรายรับ XXXXX XXXXX XXXXX 

ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ XXXXX XXXXX XXXXX 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)    
- อาคารส านักงาน  5,954,469.13 5,954,469.13 
- อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น  2,023,076.40 2,023,076.40 
- สิ่งปลูกสร้าง  97,693.33 97,693.33 
- ครุภัณฑ์ส านักงาน  326,106.25 326,106.25 
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  59,123.33 59,123.33 
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  492,900.04 492,900.04 
- ครุภัณฑ์การเกษตร  199,728.73 199,728.73 
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  103,604.16 103,604.16 
- ครุภัณฑ์การศึกษา  19,066.67 19,066.67 
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  9,800.00 9,800.00 
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   (หน่วย:บาท) 
 ตามที่ ผลกระทบ ตามที่ 

งบแสดงฐานะการเงิน  รายงานไว้เดิม จากการถือปฏิบัต ิ ปรับปรุงใหม ่
 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563  ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563 

    
- ครุภัณฑ์อ่ืน  7,333.33 7,333.33 
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ)  XXXXX XXXXX 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  XXXXX XXXXX 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (สุทธิ)  XXXXX XXXXX 

หนี้สิน    
รายจ่ายค้างจ่าย 4,046,821.20 4,046,821.20 XXXXX 
รายจ่ายผลัดส่งใบส าคัญ XXXXX XXXXX XXXXX 
รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว XXXXX 30,893.75 30,893.75 
ส่วนของทุน    
เงินสะสม 12,440,264.10 12,701,805.64 25,142,069.74 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 14,976,103.49 607,023.18 15,583,126.67 

ส าหรับสินทรัพย์ที่น ามาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ที่ดิน 
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป 
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป 
  
หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้กับรายการที่ส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประเด็นส าคัญที่ควร
กล่าวไว้ในการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีคือ เกณฑ์การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าในงบการเงิน การ
เปิดเผยนโยบายการบัญชีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้ปฏิบัติกับรายการที่ส าคัญเป็นเรื่องจ าเป็น เพราะ
นโยบายการบัญชีมีผลกระทบโดยตรงต่อการรับรู้องค์ประกอบต่าง ๆ ของงบการเงิน และการแสดงมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนี้สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบการเงิน แม้ว่านโยบายการบัญชีส่วนใหญ่ ในภาครัฐ 
ถูกก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติเป็นแบบเดียวกัน โดยไม่ได้ให้ทางเลือกแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีตามดุลยพินิจของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ในกรณีที่
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐให้ทางเลือก ส าหรับการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันได้ การเปิดเผยนโยบายการ
บัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกใช้จึงยิ่งมีความส าคัญมาก 

  5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  (กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินฝาก
กระทรวงการคลัง) 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาคารเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าท่ีจะได้รับ 
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 5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 
  - ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับช าระจาก

บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกติของ
หน่วยงาน หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยมีการประการค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ 

   - ลูกหนี้ค่าภาษี  หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับช าระจากผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษี
ประจ าปี หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ค่าภาษีตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยมีการประการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับ
ลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ 

  - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ประมาณขึ้นจากการพิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจ านวนลูกหนี้ที่
เก็บเงินไม่ได้ และสถานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน โดยค านวณตามอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้คงค้าง ณ วัน
สิ้นงวดแยกตามกลุ่มของอายุลูกหนี้ที่ค้างช าระ/ยอดลูกหนี้คงค้างทั้งหมด 

 - ลูกหนี้เงินยืม  หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้
จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย  เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณแสดงตามมูลค่าที่จะ
ได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

 5.3 เงินลงทุนระยะสั้น 
        เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีก าหนดจ่ายคืนไม่

เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน 
 5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ 
    สินค้าคงเหลือ  หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    -  อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือ วัสดุที่มีไว้เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า 
    -  อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือ วัสดุที่มีไว้เพ่ือการน าไปใช้หรือแจกจ่ายในการให้บริการ 
    -  ถือไว้เพ่ือขายหรือแจกจ่ายตามลักษณะของการด าเนินงานตามปกติของหน่วยงาน 
    - อยู่ ในระหว่ างกระบวนการผลิ ตหรือให้ เป็นสินค้ าส า เ ร็ จ รูป  เ พ่ือขายหรือแจกจ่ าย  

   สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตามวิธีการเข้าก่อนออกก่อน  ยกเว้นสินค้าคงเหลือที่ได้มากจาก
รายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน วัดราคาทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้า ณ วันที่ได้รับสินค้านั้น และสินค้าคงเหลือ
ส าหรับรายการที่ถือไว้เพ่ือการแจกจ่ายที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย การใช้ไปในกระบวนการ
ผลิตสินค้าคงเหลือเพ่ือแจกจ่ายที่ไม่มีค่าตอบแทน หรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือราคา
ทุนเปลี่ยนแทนปัจจุบัน แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า 

  วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่
สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน       (FIFO) 

 5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
        สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน หมายถึง ค่าเช่า, ค่าอินเตอร์เน็ต, และเงินสมทบกองทุนทดแทน ที่มีการ

จ่ายเงินคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป และได้บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า   
 5.6 เงินลงทุนระยะยาว 
    เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี หรือมีก าหนดจ่ายคืนเกิน

กว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน 
 5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่มีไว้เพ่ือประโยชน์ในการผลิต เพ่ือใช้ในการ
จ าหน่ายสินค้า หรือให้บริการ เพ่ือการบริหาร หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินงานทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้
ภายในระยะเวลาเกิน 1 ปี 
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  - องค์การบริหารบริหารส่วนต าบลนาโสม แสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่า
เสื่อมราคาสะสม 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ าต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต่ าตั้งแต่ 5,000 
บาทข้ึนไป 

 ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและ
สถานที่ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วย
ต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ 

 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยส าคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากจากกัน 

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตาม
บัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะรับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพ่ิมขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุน
เกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดข้ึน 

 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์ ตามประกาศก าหนดอายุการใช้งานราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมดังนี้   

 

อาคารถาวร 30 ปี 
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน 10 ปี 
สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 20 ปี 
สิ่งปลูกสร้างใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก 8 ปี 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 8 ปี 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15 ปี 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  5 ปี 
(ยกเว้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งาน 15-20 ปี  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 ปี 
ครุภัณฑ์การเกษตร   
- เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี 
- เครื่องจักรกล 8 ปี 
ครุภัณฑ์โรงงาน   
- เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี 
- เครื่องจักรกล 10 ปี 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
- เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี 
- เครื่องจักรกล 10 ปี 
ครุภัณฑ์ส ารวจ 8 ปี 
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ 6 ปี 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 ปี 
ครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 ปี 
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ 5 ปี 
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฎศิลป์ 3 ปี 
ครุภัณฑ์อาวุธ 10 ปี 
ครุภัณฑ์สนาม 5 ปี 
ครุภัณฑ์อ่ืน 5 ปี 

 กรณีท่ีมีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนที่เหลือจากการ
ก าหนดอายุการใช้งานครั้งแรก 
 5.8 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

        สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน คือ สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้ 
      - เป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเครือข่าย 
     - มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางอ่ืนได้ 
  - เคลื่อนที่ไม่ได้ และ 
  - มีข้อจ ากดัในการจ าหน่าย 
        องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมแสดงรายงานสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานตามราคาทุนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาบันทึกค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์ตามประกาศก าหนดอายุการใช้งานราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมดังนี้  

ถนนพ้ืนคอนกรีต 15 ปี 
ถนนพ้ืนลาดยาง 8 ปี 
ถนนลูกรัง 2 ปี 
ถนนดิน 2 ปี 
ถนนหินคลุก 2 ปี 
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 40 ปี 
เขื่อนดิน 20 ปี 
เขื่อนปูน 60 ปี 
อ่างเก็บน้ า 40 ปี 
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอื่น 4 ปี 

 5.9 เจ้าหนี้ 
       เจ้าหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันในงวดบัญชีปัจจุบันและ

ได้รับสินค้าและบริการแล้ว แต่ไม่ได้ท าการเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน  
 5.10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

       ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย หมายถึง จ านวนเงินค่าสาธารณูปโภคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
บริการแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี 
 5.11 เงินรับฝาก 
   เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 5% หมายถึง จ านวนเงินที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกันเงินภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีเก็บได้ไว้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
   เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 6% หมายถึง จ านวนเงินที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกันเงินภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีเก็บได้ไว้จ่ายเป็นส่วนลดในการเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
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   เงินรับฝากอ่ืน – ระยะสั้น หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับฝากไว้
จากผู้อื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งถือเป็นหนี้สินที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากเมื่อมีการทวงถาม หรือเป็นเงินผ่าน
มือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่ 3 หรือเป็นเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ 
 5.11 เงินประกัน 
      เงินประกันสัญญา – ระยะสั้น หมายถึง จ านวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้จาก
คู่สัญญา เพ่ือเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา และประกันความเสียหายและช ารุดบกพร่องที่จะต้องช าระคืน
ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 5.12 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

          หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  หมายถึง  เงินเกินบัญชีจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้มี
สิทธิรับเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน 

 5.13 รายได้จัดเก็บเอง 
        รายได้ภาษี  
  รายได้ภาษีป้าย  หมายถึง  รายได้ภาษีป้ายที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
  รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บ    ตาม

กฎหมายว่าด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  รายได้ภาษีบ ารุงท้องที่  หมายถึง  รายได้ภาษีบ ารุงท้องที่ที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุง

ท้องที่ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  รายได้อากร 
  รายได้อากรการฆ่าสัตว์  หมายถึง  รายได้อากรการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  รายได้อากรรังนกอีแอ่น  หมายถึง  รายได้ค่าอากรรังนกอีแอ่นที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอากร

รังนกอีแอ่น และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  รายได้ค่าธรรมเนียม  
  รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  หมายถึง  รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ

ใบอนุญาต ขายสุรา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บโดยออกข้อบัญญัติเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามิต และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  หมายถึง  รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ   การ
ควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  หมายถึง  รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

  รายได้ค่าปรับ  
  รายได้ค่าปรับจากการกระท าผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก  หมายถึง  รายได้ค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับ

ความผิดด้านกฎจราจรตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา  หมายถึง  รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากค่าปรับ

การผิดสัญญาของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย และอ่ืน ๆ  
  รายได้ใบอนุญาต  
  รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  หมายถึง  รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ

ควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
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  รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล   
  รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  หมายถึง  รายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการน าเงินไปฝาก

ไว้ที่สถาบันการเงิน 
  รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  หมายถึง  รายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการลงทุน 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
  รายได้จากประปา  หมายถึง  รายได้จากการผลิตน้ าประปาเพ่ือการจ าหน่าย หรือการจ าหน่ายน้ า
ประเภทอ่ืน 

  รายได้อื่น   
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ หมายถึง  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น 
 5.14 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

  รายได้ภาษีรถยนต์  หมายถึง  รายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
  รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  หมายถึง  ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่รัฐบาลเก็บ    ตาม
ประมวลรัษฎากรแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
  รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  หมายถึง  ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่รัฐบาลจัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากรแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
  รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  หมายถึง  ภาษีธุรกิจเฉพาะที่รัฐบาลเก็บตามประมวลรัษฎากรแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
  รายได้ภาษีสรรพสามิต  หมายถึง  รายได้ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้จากการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์บางประเภทหรือจากกลุ่มของผลิตภัณฑ์บางประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
  รายได้ค่าภาคหลวงแร่  หมายถึง  รายได้จากการให้ท าเหมืองแร่ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
  รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  หมายถึง  รายได้จากการให้สัมปทานในการประกอบกิจการ ที่
เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามกฎหมาย 
  รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  หมายถึง  
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่รัฐบาลเก็บตามกฎหมายที่ดินแล้ว
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
  5.15 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

        รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  หมายถึง  เงินที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด รวมถึงภารกิจถ่ายโอน ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ตามกฎหมายที่ต้องจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เบี้ยยังชีพความพิการ   อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย  อาหาร
เสริม (นม) ระดับประถมศึกษา อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และอ่ืนๆ            
       รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐก าหนดวัตถุประสงค์  หมายถึง  เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้จ่ายตามรายการที่ก าหนดที่มิต้องจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

      รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถึง  เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของรายการและรายละเอียดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับงบประมาณ 
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5.16 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 
       รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินรายได้เงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น 

 

หมายเหตุ  6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย : บาท) 

 

            ป ี2564 
เงินฝากสถาบันการเงิน 26,708,129.73 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,708,129.73 

เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-39811-4)  จ านวน 25,911,018.78  บาท 
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-55978-9)  จ านวน     680,803.43  บาท 
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-0-85814-6) (ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอบต.นาโสม)  จ านวน     116,307.52  บาท 
 
หมายเหตุ  7  ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ (หน่วย : บาท) 
                  ป ี2564 
รายได้ค้างรับ 73,126.88 

รวม 73,126.88 
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ 47,285.00 
ลูกหนี้ค่าภาษี 1,625.48 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธิ) 48,910.48 
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 122,037.36 

 

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ลูกหนี้อื่น แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 
เกินก าหนดช าระ 

ไม่เกิน 30 วัน 
เกินก าหนดช าระ 
เกินกว่า 30 วัน 

รวม 

ปี 2564 47,285   47,285 
     

 

ลูกหนี้ค่าภาษี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 
เกินก าหนดช าระ 
ไม่เกิน 30 วัน 

เกินก าหนดช าระ 
เกินกว่า 30 วัน 

รวม 

ปี 2564 1,625.48  
 

1,625.48 
     

 

ลูกหนี้ค่าน้ าประปาประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564 จ านวน  530  ราย   จ านวน  47,285.00  บาท 
ลูกหนี้ – ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง                     จ านวน  77  ราย    จ านวน   1,625.48   บาท 
รายได้ค้างรับ–บุคคลภายนอก  จ านวน  73,012.12   บาท 
(ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด) 
รายได้ค้างรับ–บุคคลภายนอก  จ านวน      114.76   บาท  
(ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโสม) 
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เงินฝากประจ า-ระยะสั้น (113-2-10930-2)     จ านวน  12,739,049.25   บาท 
 
 

วัสดุคงคลัง จ านวน  43,405   บาท 
วัสดุคงคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จ านวน  29,026   บาท 
 
 

หมายเหตุ  10  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หน่วย : บาท 

 ปี 2564 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 11,643,963.00 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (2,584,805.02) 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 9,059,157.98 
ครุภัณฑ์ 2,202,300.00 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ (679,943.02) 
ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 1,522,356.98 
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 10,581,514.96 

 

หมายเหตุ  11 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
ถนน 18,591,500.00 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน (3,561,015.00) 
ถนน (สุทธิ) 15,030,485.00 
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอื่น 3,027,517.00 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอ่ืน (1,491,273.02) 
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน (สุทธิ) 1,536,243.98 
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน (สุทธิ) 16,566,728.98 

 

หมายเหตุ  12 เจ้าหนี้ระยะสั้น หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
เจ้าหนี้การค้า 562,719.70 
เจ้าหนี้อ่ืน 20,600.00 
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 583,319.70 

หมายเหตุ  8 เงินลงทุนระยะสั้น (หน่วย : บาท) 
 ปี 2564 
เงินฝากประจ า 12,739,049.25 
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 12,739,049.25 

หมายเหตุ  9  สินค้าและวัสดุคงเหลือ (หน่วย : บาท) 
 ปี 2564 
วัสดุคงคลัง 72,431.00 
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ 72,431.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโควิด-19 ดังนี้ 
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พักคอย จ านวน   333,797   บาท 
 
หมายเหตุ  13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 10,892.60 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10,055.67 
ใบส าคัญค้างจ่ายอื่น 20,894.00 
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 41,842.27 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
   - ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564   จ านวน  10,892.60  บาท 
ภาษีหัก ณ จ่าย 
   - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน  5,726.90  บาท 
   - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 จ านวน  2,200.00  บาท 
   - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน       77.31  บาท 
   - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก จ านวน   2,051.46  บาท 
 

 

หมายเหตุ  14 รายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
รายได้รอการรับรู้ 17,418.00 

  รวมรายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น 17,418.00 
 

หมายเหตุ  15 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น หน่วย : บาท 

 
ปี 2564 

เงินรับฝากอ่ืน 65,092.00 
เงินประกันสัญญา 233,250.00 
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 298,342.00 

เงินประกันสังคมประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564 จ านวน       3,092   บาท 
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน     62,000   บาท 
เงินประกันสัญญา จ านวน   233,250   บาท 

 
 

หมายเหตุ  16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว หน่วย : บาท 

 
ปี 2564 

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 680,803.43 
เงินประกันสัญญา 137,835.00 
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 818,638.43 
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หมายเหตุ  17 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน หน่วย : บาท 

 
ปี 2564 

รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว 113,667.75 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 113,667.75 

 
หมายเหตุ  18 รายได้จัดเก็บเอง หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
รายได้ภาษี 53,511.71 
รายได้ค่าธรรมเนียม 1,307.10 
รายได้ค่าปรับ 34,306.00 
รายได้ใบอนุญาต 1,560.00 
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล 305,774.01 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 639,650.00 
รายได้อ่ืน 39,040.32 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,075,149.14 

 
 

หมายเหตุ  19 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
รายได้ภาษีรถยนต์ 408,101.70 
รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 9,260,418.61 
รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1,242,752.21 
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 36,333.84 
รายได้ภาษีสรรพสามิต 2,093,238.40 
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 1,110.00 
รายได้ค่าภาคหลวงแร่ 3,015,996.57 
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 11,561.29 
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 158,415.00 
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 16,227,927.62 

 

หมายเหตุ  20 รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้ หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 9,898,315.15 
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐก าหนดวัตถุประสงค์ 38,976.00 
รวมรายได้รัฐบาลอุดหนุนให้ 9,937,291.15 
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หมายเหตุ  21 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
รายได้อ่ืน 480.80 
  
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 480.80 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จ านวน  480.00  บาท 
 
 

หมายเหตุ  22 ค่าใช้จ่ายบุคลากร หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,006,768.00 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,750,320.00 
ค่าล่วงเวลา 11,680.00 
เงินประจ าต าแหน่ง 154,000.00 
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,306,330.00 
เงินค่าครองชีพ 100,425.00 
ค่ารักษาพยาบาล 6,890.00 
เงินช่วยการศึกษาบุตร 8,755.00 
เงินวิทยฐานะ 42,000.00 
เงินสมทบ กบท. 308,468.00 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 43,438.00 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,124.00 
ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 
เงินเพ่ิม 82,000.00 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 43,200.00 
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 6,903,398.00 

  

หมายเหตุ  23 ค่าตอบแทน หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 249,150.00 
รวมค่าตอบแทน 249,150.00 

- ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนที่ประจ าอยู่  ณ ศูนย์พักคอยและปฏิบัติงาน ณ  โรงพยาบาลสนาม       จ านวน  69,500   บาท 
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หมายเหตุ  24 ค่าใช้สอย หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 51,127.00 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 49,832.00 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 576,471.00 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 186,019.40 
ค่าจ้างเหมาบริการ 759,938.91 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 23,930.00 
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 69,425.00 
ค่าเช่า 52,500.00 
ค่าวิจัยและพัฒนา 25,000.00 
ค่าประชาสัมพันธ์ 13,122.00 
ค่าใช้สอยอ่ืน 10,594.00 
รวมค่าใช้สอย 1,817,959.31 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโควิด-19 ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุม จ านวน  2,600   บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกส าหรับจัดท าห้องน้ าศูนย์พักคอย จ านวน  5,500   บาท   
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกส าหรับก่อสร้างอาคารศูนย์พักคอย จ านวน  65,000  บาท 
- ค่าจ้างจัดท าไวนิล จ านวน   4,560   บาท 
 
หมายเหตุ   25 ค่าวัสดุ หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
ค่าวัสดุใช้ไป 521,235.00 
  
รวมค่าวัสดุ 521,235.00 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโควิด-19 ดังนี้ 
- ค่าวัสดุส าหรับป้องกันควบคุมและรักษาโควิด-19   จ านวน   14,736     บาท  
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานเพ่ือรับ-ส่งผู้ป่วยเสี่ยง จ านวน    6,840     บาท 
 
 
หมายเหตุ  26 ค่าสาธารณูปโภค หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
ค่าไฟฟ้า 599,104.27 
ค่าโทรศัพท์ 233.26 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 138,483.68 
ค่าบริการไปรษณีย์ 27,361.00 
รวมค่าสาธารณูปโภค 765,182.21 
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หมายเหตุ  27 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 364,545.88 
ครุภัณฑ์ 376,459.42 
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 1,841,840.70 
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,582,846.00 

 
หมายเหตุ  28 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 1,260,938.02 
ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินงาน-ภาคครัวเรือน 259,780.00 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน-รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 14,666.01 
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 371,066.73 
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 4,648,436.00 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือโภชนาการ 94,276.64 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการศึกษา 7,000.00 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการบริการสังคม 77,948.40 
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด าเนินงาน 6,734,111.80 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโควิด-19 ดังนี้ 
- ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ จ านวน   33,600     บาท  
- ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้กักตัว                       จ านวน  162,250   บาท 
 

หมายเหตุ  28 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการลงทุน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000.00 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการลงทุน-รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบัน 177,508.72 
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน 197,508.72 
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 6,931,620.52 

 
หมายเหตุ  29 ค่าใช้จ่ายอ่ืน หน่วย : บาท 
 ปี 2564 
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 31,210.00 
ค่าใช้จ่ายอื่น 62,575.00 
รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 93,785.00 

เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย                                     จ านวน  31,210  บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น  - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ          จ านวน   53,000  บาท 
                - ค่าใช้จ่ายอื่น                                       จ านวน    9,575   บาท 
 
 
























































