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รายงานของผู้สอบบญข

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา 
ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา 
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วับที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบแสดงผลการตำเนินงาบทางการเงิน 
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำน ักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ินเห ็นว ่ารายงาบการเง ินข ้างด ้บน ี้แสดงฐานะการเง ินของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ณ วับท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และผลการตำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โด ย ถ ูก ต ้อ งต าม ท ี่ค วรใบ ส าระส ำค ัญ ต าม ม าต รฐ าน ก ารบ ัญ ช ีภ าค ร ัฐ แล ะน โย บ าย ก ารบ ัญ ช ีภ าค ร ัฐ  
ที่กระทรวงการคลังกำหนด
เกเนฑ์ใบการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิบได้ปฏิบ ัติงาบตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดขอบของสำนักงาบการตรวจเงินแผ่นดิบได้กล่าว 
ไว้ในวรรคความรับผิดขอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาบ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ 
วิขาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงาบ 
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิบและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป ็นเกณฑ์ในการแสดง 
ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลและเหตุการณ์'ที่เนัน

สำน ักงาบการตรวจเงินแผ ่นด ินขอให ้ส ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ ๒ 
เกณ ฑ ์ในการจ ัดทำรายงานการเง ิน  หน ่วยงานได ้เปล ี่ยนแปลงหล ักเกณ ฑ ์ในการจ ัดทำรายงานการเง ิน  
จากเดิมถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน 
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาเป็นมาตรฐานการบัญขีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัต  ิ
กับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



-๒-

๓ วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยแสดงข้อม ูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ส ุทธิ/ส ่วนทุน  
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงาบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านึ๋โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท ี่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบ 
เก ี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ ู้บริหารพ ิจารณาว่าจำเป ็นเพ ื่อให ้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจาก  
การแสดงข้อมูลที่ฃ ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถชองหน่วยงาน 
ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ  ์
การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเน ื่อง เว้นแต่ม ีข ้อกำหนดในกฎหมายหรือเป ็นนโยบายรัฐบาลที่จะเล ิก 
หน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปไต้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบชองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีว ัตถ ุประสงค์เพ ื่อให ้ไต ้ความเชื่อม ั่น  
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
หรือไม' ไม ่ว ่าจะเก ิดจากการท ุจร ิตหรือข ้อผ ิดพลาด และเสนอรายงานชองผู้สอบบัญชีช ื่งรวมความเห ็บ  
ชองสำน ักงาบการตรวจเงินแผ่นด ินอยู่ด ้วย ความเช ื่อม ั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช ื่อม ั่นในระดับสูง 
แต่ไม่ไต้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
และมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ไต้เสมอไป 
ข้อม ูลท ี่ข ัดต ่อข ้อเท ็จจริงอาจเก ิดจากการท ุจร ิตหรือข ้อผ ิดพลาด และถ ือว ่าม ีสาระสำค ัญ เม ื่อคาดการณ ์ 
ไต้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการคัดสินใจ 
ทางเศรษฐกิจชองผู้ใข้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบชองสำน ักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก ี่ยวก ับ  
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไต้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต 
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงาบการตรวจเงินแผ่นดิบรวมถึง

•  ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และไต้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ  ์
ในการแสดงความเห ็นชองสำน ักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ิน ความเส ี่ยงท ี่ไม ่พบข้อม ูลท ี่ข ัดต ่อข ้อเท ็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต 
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแชงการควบคุมภายใน

•  ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก ี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ 
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไมใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 
ชองการควบคุมภายในชองหน่วยงาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/ๆ
T
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•  ประเม ินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท ี่ผ ู้บร ิหารใข ้และความสมเหตุสมผล  
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

•  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใข้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง 
ของผู้บร ิหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท ี่ได ้ร ับ สรุปว่าม ีความไม่แน ่นอนที่ม ีสาระสำคัญที่เก ี่ยวกับ  
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท ี่อาจเป ็นเหตุให ้เก ิดข้อสงสัยอย่างมีน ัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน  
ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
อย่างไรกิตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงาบต่อเนื่อง

•  ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย 
ข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 
หรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ลี่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต 
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได ้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง 
ข้อบกพร่องที่ม ีน ัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

f-tfk .
(นางจิตรอนงค์ สมจริง)
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องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ จ 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 
เงินลงทุนระยะส้ัน 
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

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

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานงบการเงินน้ี

6 19,717 ,821.88

7 233,836 .80

8 15 ,981 ,270.19

9 198,312.52

10 4,542 .24

36,135,783.63

11 800 ,000 .00

12 5 ,406 ,211 .96

13 34 ,388 ,545 .37  

40,594,757.33 
76,730,540.96

(นางวิภาณี บุญรอด) (นายวีนิตย์ นิลกรรณ์) (นายบรรจง นำนาผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ปี 2564
หน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีระยะส้ัน 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

14 320 ,522 .00

15 340,917 .59

16 246 ,600 .00  

908,039.59

17 1 ,573,309.94

1,573,309.94 
2,481,349.53

เงินสะสม
เงินทุนสำรองเงินสะสม 
รายได้สะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ีงของรายงานงบการเงินน้ี

53,513 ,878 .62

17,447,285.81

3 ,288 ,027 .00

74,249,191.43

(นางวิภาณี บุญรอด) (นายวินิตย์ นิลกรรณ์) (นายบรรจง นำนาผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



M
s

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
งบแสดงผลการดำเน ินงานทางการเง ิน

สำหรับปีสินสุดวันที่ 3 0  กันยายน 2 5 6 4

รายได้

ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ตา)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนด้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงิน 
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงพบการเงินนี้
}(D

(นายวินิตย์ นิลกรรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

(นางวิภาณึ บุญรอด) 
ผ้อำนวยการกองคลัง

(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ จ 2564

รายไต้จัดเก็บเอง 19 909,989.27
รายไต้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 20 18,168,833.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 21 24,831,828.60
รายไต้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 22 1,288.81

K 43,911,940.10

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 23 12,667,144.91
ค่าตอบแทน 24 362,660.00
ค่าใช้สอย 25 3,900,616.43
ค่าวัสดุ 26 554,352.48
ค่าสาธารณูปโภค 27 221,658.14
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 28 3,888,502.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 29 13,311,229.30
ค่าใช้จ่ายอื่น 30 125,624.00

35,031,787.75
8,880,152.35

8,880,152.35,

£

(นายบรรจง นำนาผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทร/ส่วนทุน 

สำหรับจสิบสุดวับที 30 ก้นยายน 2564

ยอลคงเหลีอ ณ วันที 30 ก้นยายน 2563 - ตามทีรายงานไว้เดิม
การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญข้
ยอลยกมา ณ วันที 1 ตุลาคม 2563 หลังการปรับปรุง 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุหร/ส่วนทุนสำหรับจ 2564 

การรับเงินลกเปีบส่วนของทุน 
การจ่ายจากส่วนของทุน 
ปรับปรุงระหว่างปี
รายได้สูง/(ตา) กว่าค่าไข้จ่ายสำหรับงวด 
ยอดคงเหลอ ผ  วันที 30 ก้นยายบ 2564

I  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน๋ึงของรายงาบงบการเงินบ้ี

หมายเหตุ เงินสะสม

15,575,043.99
1 34,862,191.78

เงินทุบสำรอง 
เงินสะสม 

15,007,582.36
1,116,458.25

รายไล้สะสม

425,675.56

(หน่วย:บาท) 
รวมสิบทรัพย ์
สุทร/ส่วนทุบ 
30,582,626.35
36,404,325.59

50,437,235.77 16,124,040.61

19,860.00

425,675.56 66,986,951.94

19,860.00

(4,434,923.07)
7,491,705.92

1,179.45
1,322,065.75

2,795,970.76
66,380.68

(1,637,772.86)
8,880,152.35

53,513,878.62 17,447,285.81 3,288,027.00 74,249,191.43

(นางวิภาณ บุญรอด) 
ผู้อำนวยการกองคลัง



หมายเหตุ 1 ข้อมูลท่ัวไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 

องค์การบริหารส่วนตำบล พ-ศ- 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่/) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ใน 
การพัฒนาตำบลตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ 
ข้อบังคับของทางราชการ

องค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ลลาน ส กา ต ั้งอย ู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบ ลลานส กา อ ำเภ อ ล าน ส ก า จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 80230 มีเนื้อที่โดยประมาณ 65.50 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 40,934 ไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีระยะทางจากอำเภอลานสกาไปทางทิศตะวันออก ถนนลานสกา - ไม้ 
หลา ประมาณ 9.70 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ ตำบล'โกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ จด ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้ จด ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันออก จด ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก จด ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค ์การบริหารส ่วนตำบลลานสกา มีประชากรทั้งสิน
จำนวน 5,950 คน ประกอบด้วย ชาย 2,951 คน หญิง 2,999 คน

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
4. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้1ฃเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
36,897,900 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 35,595,200 บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 11,606,280 
บาท งบดำเนินงาน จำนวน 5,855,622 บาท งบลงทุน จำนวน 5,821,000 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,672,000 บาท 
รายจ่ายอื่น จำนวน 30,000 บาท และงบกลาง จำนวน 11,912,998 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีหน่วยงานภายใต้สังกัด จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ชึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชี 
ของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ยังมีหน่วยงานภายใต้สังกัด จำนวน - แห่ง ประกอบด้วย - ชึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดทำงบการเงินต่างหากจาก องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา ซื่งได้นำมารวมในรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงาบการเงิน
รายงานการเงินนี้จ ัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง 

กำหนด และหนังสิอกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0 4 1 0 .ร/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2 5 6 4  เรื่อง แนวทางการจ ัดทำรายงาน 
การเง ินตามมาตรฐานการบ ัญ ช ีภาคร ัฐและนโยบายการบ ัญ ช ีภาคร ัฐสำหร ับองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  แทนประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท้าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับจ สิบสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564



การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ 
แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป ็นการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ 
บัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานด้นสังกัด และหน่วยงาบภายใต้ส ังกัด ตามหนังสือกรม 
ส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.4/ 
ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808 .4 /ว  3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0 8 0 8 .4 /ว  1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  เรื่อง ซักข้อม 
แนวทางปฏิบีติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีนำมาถือปฏิบัติ
ในปีงบประมาณป็จจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ 
ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบ ัญช ีภาคร ัฐและนโยบายการบ ัญช ีภาคร ัฐ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหารีมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

หมายเหตุ 4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ในปีงบประมาณบีจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏินัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ 
ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808 .4 /ว  2608 เรื่อง ซักข้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น

- ผังบัญชีที่ใข้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ลาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผึ๋อหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นด้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีแญะนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให้ องค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา ต้องปรับปรุงงบการเงิน ขี่งมีผลกระทบ ตังนี้



องค'การบริหารส่วนตำบลลานสกา
(หน่วย:บาท)

ตามทั ผลกระทบ ตามทิ
รายงาบไว้เดิม จากการถือปฏิบัติ ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการพิน ณ 30 ก.ย. 2563 ณ 1 ต.ค. 2563

สินทรัพย์
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 4,167,000.00 4,167,000.00 -
เงินรายรับ - - -
ทรัพย์สินที่เกิดจากพินกู้ - - -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 7,213,806.08 7,213,806.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 25,488,788.95 25,488,788.95
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) - -
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) - -

หน้ีสิน
รายจ่ายค้างจ่าย 7,440,655.00 7,440,655.00 -
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ 2,400.00 2,400.00 -

ส่วนของทุน
เงินสะสม 15,575,043.99 34,862,191.78 50,437,235.77
ทุนสำรองเงินสะสม 15,007,582.36 1,116,458.25 16,124,040.61

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ตามท่ี ผลกระทบ
(หน่วย:บาท) 
ตามท่ี

รายงาบไว้เดิม จากการถือปฏิบัติ ปรับปรุงใหม่
งบแสตงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563 ๓ 1 ต.ค. 2563

สินทรัพย์ _ 427,060.46 427,060.46
หน้ีสิน 1,384.90 1,384.90
ส่วนของทุน - 425,675.56 425,675.56

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ท่ีดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันท่ี ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ข้ึนไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นด้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ข้ึนไป



หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ และเงินฝากธนาคาร 

ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้

5.2 ลูกหน้ีเงินหมูนเวียนและรายได้ค้างรับ
ลูกหนี้เงินค่าสินค้าและบรีการ หมายถีง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชำระจากบุคคลภายนอกหรือ 

หน่วยงานอื่น ขึ้งเกิดจากการขายสินค้าและบริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติของหน่วยงาน หน่วยงาบจะรับรู้ลูกหนี้ 
จากการ'ขายสินค้าและ'บริการอันเ.ป็นส่วน'หนึ่ง'ของการดำเนิน'งาน'ปกติ'ของ,หน่วย'งา'น หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้า 
และบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ล ูกหน ี้ค ่าภาษ ี แสดงด้วยมูลค่าสุทธิจะได้รับ ค ่าเผ ื่อหนี้สงส ัยจะสูญ ประมาณ ข ึ้นจาการพ ิจารณ า
ประสบการณ์ที่ผ ่านมาเกี่ยวกับจำนวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้และสถานะทางการเงินของลูกหนี๋ในปิจจุบันโดยคำนวณตามอัตรา 
ร้อยละของยอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิบงวดแยกตามกลุ่มของอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระ/ของยอดลูกหนี้คงค้างทั้งสัน

รายได้ค้างรับ หมายถึง จำนวนเงินท ี่หน ่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอกค้างชำระค่าบริการ ทั้งที่ถึง 
กำหนดชำระแล้วหริอยังไม่ครบกำหนดชำระแต่เกิดขึ้นแล้ว ขึ้งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสับปีงบประมาณ

5.3 เงินลงทุนระยะส้ัน
เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี 

นับตั้งแต่วันสันสุดรอบระยะเวลาการรายงาบ

5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่อยู่ในลักษณะของวัตถุดิบหรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการ 

ผลิตสินค้าหรือวัสดุที่มีไว้เพื่อการแจกจ่ายในการบริการตามลักษณะการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง 
และใม่มีลักษณะคงทนถาวรหน่วยงานวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตามวิธีเช้าก่อนออกก่อน

5.5 สินทรัพย์หมูนเวียนอ่ืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นใด เข่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

5.6 ลูกหน้ี - ระยะยาว
ลูกหนี้ - ระยะยาว หมายถึง จำนวนเงินท ี่องค ์กร/ บ ุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐ ค้างชำระแก่ 

หน่วยงานเป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือเกิดจากรายการอื่นที่ทำให้หน่วยงานมีลูกหนี้ที่จะได้รับชำระคืบภายในระยะเวลาเกิน 1 ปี 
แตใม่รวมถึงการให้กู้ยืมและรายการที่ไม่มการแลกเปลี่ยน

5.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงมูลค่าด้วยราคาทุน
อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค ่าตามราคาท ุนห ักค่าเส ือมราคาสะสม สำหรับรายการอุปกรณ ์ รับรู้เป็น 

สินทรัพย์เฉ'พาะรายการที่มีมูลค่าขั้นตํ่'ๅต่อหน่วยหรือต่อ'ชุดตั้งแต่ 10,000.- บาท ข้ึนไป
ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่ 

พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่า'บริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยด้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง 
และต้นทุนทางตรงอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ รายการที่ดิน อาคาร และ 
อุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยขน์เชีงเศรษรกิจในอนาคตหรือ ลักยภาพในการให้บริการ



เพิ่มขึ้นจากรายการ'นั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน 
ออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนด้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น เป็นประจำจะรับรู้เป็น 
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญขีที่เกิดขึ้น

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ 
การใช ้ประโยชน ์โดยประมาณ (ด ูตารางการกำห น ดอาย ุการใช ้งาน และอ ัตราค ่าเส ือมราคาส ิน ท ร ัพ ย ์ถาวรตาม ห น ังส ือ  
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 25661 เรื่อง คู่ม ือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโย'บาย การบัญชีภาครัฐ) ตังนี้

อาคารถาวร 40 ปี
อาคาร1ชั่วคราว/โรงเรียน 10 ปี
สิงก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนปรกอบหลัก 15 ปี
ลี่งก่อสร้างที่ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบหลัก 8 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน 8 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) 15 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) 7 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) 5 ปี
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักรกล 8 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักรกล 8 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกล 8 ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ 5 ปี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี
ครุภัณฑ์การค์กษ'า 3 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 ปี
ครุภ ัณฑ์กีฬา/กายภาพ 3 ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏดิลปี 3 ปี
ครุภัณฑ์อารุธ 10 ปี
ครุภัณฑ์สนาม 5 ปี
ครุภัณฑ์อื่น 2 ปี
ไม่มืการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง กรณีที่มืการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มืการใช้งานได้ดิ

V ^ « 4/ * 7 *ชีน การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนทึเหลือจากการกำหนดอายุการใช้งานครังแรก

5.8 สิบทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สิบทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ตังต่อไปนี้ 

1- เป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเครือข่าย
2. เป็นลักษณะเฉพาะและโม่สามารถนำโปใช้ประโยชน์ทางอื่นโตั
3- เค ส ื่อ น ท ี่ไ ม ่ไ ด ้^ ^ ^



4. มีฃ้อจำกัดในการจำหน่าย
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาบันทึกค่าใช้จ ่ายในงบ 

แสดงผลการดำเนิน'งาน'ท'1งกา151เงิ,น คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยซนํไดยประมาณ ดังนี้
ถนนคอนกรีต 20 ปี
ถนนลาดยาง 5 ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 25 ปี
เจื่อนดิน 25 ปี
เจื่อนปูน 50 ปี
อ่างเก็บนํ้า 30 จ
ถนนหินผุ 3 ปี
ถนนหินคลุก 3 ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (ท่อเหลี่ยม คสล.) 5 ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (ธนาคารนํ้าใต้ดิน) 5 ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (ท่อเมนประปา/ท่อระบายนํ้า คสล.) 5 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2 ปี
สิงปลูกสร้าง (ที่แปรงฟ้น) 10 ปี
สิงปลูกสร้าง (ป้ายบอกขอย) 5 ปี
สิงปลูกสร้าง (เสาธง) 10 ปี
สิงปลูกสร้าง (ขยายเขตบริการเสียงตามสาย) 5 ปี

5.9 เจ้าหน้ี
เจ ้าหน ี้ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานค้างช้าระแก่องค์กร/ บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น เป็น 

ค่าสินค้าหรือบริการ หรือเกิด จากรายการอื่บที่ทำให้หน่วยงานมีภาระหนี้ที่จะต้องช้าระ

5.10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย หมายถึง ค่าใช้จ ่ายที่เก ิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีป ีท ี่ผ ่านมา และหน่วยงาบยังไม่ไต้ 

จ่ายเงิน ถือเป็นหนี้สินของหน่วยงานในรอบบัญชีปีป้จจุบัน

5.11 เงินรับฝาก
เงินที่หน่วยงานไต้รับไว้ตามอำนาจหน้าที่ แต่เป็นเงินที่หน่วยงาน ไม่อาจนำไปใช้จ่ายได้ตามปกติ โดยหน่วยงาบมี 

ภาระผูกพัน ที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากหรือเป็นเงินผ่านมีอที่จะต้องจ่าย ต่อไปยังบุคคลที่สามตามกฎหมาย ขึ้งจะต้องจ่ายภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนด

5.12 เงินประกัน
เงินประกัน หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไตรั้บไว้จาก คู่สัญญา เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ 

ตามสัญญา และประกันความ เสียหายและช้ารุดบกพร่อง ที่จะต้องช้าระคืนภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาที่รับประกัน

5.13 รายไค้จัดเก็บเอง
5.13.1 หมวดภาษีอากร คือ รายได้ประเภทภาษีอากรขึ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บ หรือ 

รัฐบาลเก็บแล้วโอนให้ท้ังหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนดามท่ีมีกฏหมายกำหนดไว้ หน่วยงานรับรู้มูลค่าเป็นรายได้เมื่อได้รับช้าระ 
เงินและเมอสิบรฐน-5ะยะ11วลาท ้^าหบด^ าระ



5.13.2 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต คือ รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
จึ่งองค์กร'ปกครองส่วนท้อ'*ทน:มี'อำ'นาจ'จัดเ'ก็!.เหรอ,รัฐ,!บา!ลจัดเก็บแ!ล้วโอาแท้ังหมดห'รือแ'บ่-งส่วนตาม'ทีม:กฎหมายกำหนด หน่วยงาน 
รับรู้มูลค่าเป็นรายได้เมื่อได้รั'บชํ'1ระเง ินและเมื่อถึงกํ'1หนดชำระเง ิน

5.13.3 รายได้จากทรัพย์สิน คือ รายได้อันเกิดจากผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม,ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปีน 
ผล และจากการไห้เช่าหรือให้'บริการ หรือค่าตอบแทนไนทรัพย์สิน หรือสถานที่ หรือที่ดิน สิงก่อสร้าง อันเป็นทรัพย์สินของ 
องค์กร,ปกครองส่วน'ห้องถ่ิน หรืออยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น หน่วยงานรับรู้มูลค่าเป็นรายได้เมื่อได้รับชำระ 
เงินและเมื่อถึงกำหนด'ชำระ'รอบ'ระยะเวลา'บัญชี

5.13.4 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ คือ รายได้อันเกิดจากสาธารณูปโภคและหรือกิจการ 
พาณิชย์ใดๆ ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรับรู้มูลค่าเป็นรายได้เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงิน

5.13.5 รายได้เบ็ดเตล็ด คือ รายได้อื่น  ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดหนึ่งหมวดใดดังกล่าวข้างด้น หรือม 
ระเบียบ คำสั่ง กำหนดให้อยู่ในหมวดบี้ หน่วยงานรับรู้มูลค่าเป็นรายได้เมื่อได้รับเวลาชำระเงิน

5.13.6 รายได้จากทุบ คือ รายได้ที่เกิดจากการชายทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึ่งสามารถ 
จำหน่ายได้ตามกฎหมายไห้อำนาจไร้ หน่วยงานรับรู้มูลค่าเป็นรายได้เมื่อได้รับเวลาชำระเงิน

5.14 รายได้ท่ีรัฐบาล๓บแล้วจัดสรรให้
รายได้ที่ร ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง รายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมที่ร ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
จัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราช'บัญญัติจัดสรร 
รายได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีค ่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน เป็นด้น

5.15 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนไห้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไข้ดำเนินงาน 

ตามอำนาจหน้าท ี่ท ี่กฎหมายกำหนด รวมถึง ภารกิจถ่ายโอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร ับตามกฎหมาย ที่ต้องจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี

5.16 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงาบภายได้สังกัด
รายได้ชองกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายได้สังกัด หมายถึง รายได้จากการดำเนินกิจการเฉพาะการและ 

หน่วยงาบภายใต้ส ังกัดตามกฎหมายจัดตั้ง และกฎหมายอื่นที่เก ี่ยวข้อง รวมถึงรายได้จากการบริจาค รายได้จากการรับโอน 
ระหว่างหน่วยงาน รายได้ดอกเบี้ย เป็นด้น จึ่งประกอบไปด้วย รายได้ของสถานธนาบุบาล รายได้ของโรงผลิตนํ้าประปา และ 
ประปาหมู,บ้าน รายได้ชองสถานีชนส่ง รายได้ของโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และรายได้ของกิจการอื่น

5.17 ค่าไข้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าไข้จ ่ายด้ายบุคลากร คือ ค่าไข้จ ่ายทั้งหมดที่เก ี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 

บำเหน็จบำนาญ รายจ่ายสวั?เดิการ เปีนด้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าไข้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

5.18 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าไข้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าไข้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เข่น ค่าวัสดุ ค่าไข้ 

สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าไข้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการชื้อหรือผลิตเอง เป็นด้น รายการเหล่าบี้จะรับรู้เป็น 
ค่า'ไข้,จ่ายเมื่อค่า'ไข้จ่ายน ั้น^ดช ื้บ ุ ̂ เ ^ / ”



5.19 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน คือ ค่าใช้จ่ายที่ร ัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กรหรือ 

บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับลืนค้าหรือบริการใดเป็นการแลกเปลี่ยนใดยดรง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
น ี้อาจจ ่ายตามกฏหมายตามนโย'บาย1ของรัฐไบาล'หรือเพื่อ'วัตถุ'ประสงค์'ไน:การ'ให้1ดวามช่วยเ.ห:ลือIแ1ก่ผู้,รับ เช่น ค ่าใช ้จ ่ายเง ิน 
ช่วยเหลือผู้'ประสบภัยพิป็ติ ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเก'ษตรกร เป็นด้น โดยทั่วไปหน่วยงานจะรับเด่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนมื่อเป็นไป 
ตามเกณฑ์การรับเด่าใช้จ่าย

5.20 ค่าใช้จ่ายอ่ืน



องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลานสกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับจ สันสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท) 

รวม

จ 2564
1 9 .7 1 7 .8 2 1 .8 8

19.717.821.88

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายได้ค้างรับ
รวม
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

(หน่วย:บาท)

จ 2564
200,000.00

2 9 ,3 9 6 .8 0
229.396.80

4 .4 4 0 .0 0
4.440.00

233.836.80

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจำ 
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

(หน่วย:บาท)

จ 2564
1 5 .9 8 1 .2 7 0 .1 9

15.981.270.19

หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงคลัง
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ

(หน่วย:บาท)

จ 2564
1 9 8 .3 1 2 .5 2
198.312.52



องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลานสกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับจ สันสุดวันที่ 30  กันยายน 2564

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้ - ระยะยาว

เงินให้กัยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจซุมซน 
หัก ส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 
รวมลูกหนี้ - ระยะยาว

หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  ์

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ช้ท ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
อาคารและสิงปลูกสร้าง (สุทธิ)
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

(หน่วย:'บาท)
จ 2564

4 .5 4 2 .2 4

4.542.24

(หน่วย:บาท)
รวม

จ 2564
1,000,000.00 

ใ200,000.00) 
800,000.00

(หน่วย:บาท)
จ 2564 
2,300,000.00
4 ,8 5 0 ,9 1 6 .0 0

(1 ,9 7 7 ,3 8 7 .4 9 )
2,873,528.51

4 7 1 ,3 0 0 .0 0
(2 3 8 ,6 1 6 .5 5 )
232,683.45

5,406,211.96



องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลานสกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

ถนน
หัท ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน 
ถนน (สุทธิ)
สะพาน
m  ค่าเสื่อมราคาสะสม - สะพาน 
สะพาน(สุทธิ)
เข่ือน
หัท ค่าเสื่อมราคาสะสม - เข่ือน 
เขื่อน (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
หท ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์เครงสร้างพื้นฐานอื่น

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

(หน่วย:บาท)

จ 2564
38.415.054.00 
(6,945,727.06)

31,469,326.94
98,300.00

(21,953.67)
76,346.33
729,356.25

(113,982.41)
615,373.84

3.653.700.00 
(1,426,201.74) 
2,227,498.26

34,388,545.37

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า 
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

(หน่วย:บาท)
จ 2564

207.478.00
113.044.00

320.522.00

หมายเหตุ 15 ค ่าใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย (หน่วย:บาท)
จ 2564

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 15,941.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 37,505.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น 5,200.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 282,270.72
รวมค่าใช้จ ่ายค้างจ่าย 340,917.59



องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลานสกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับจ สินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน

เงินรับฝากอื่น 
เงินประกันสัญญา
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

หมายเหตุ 17 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจขุมขน 
เงินประกันสัญญา
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

(หน่วย:บาท)
จ 2564

3,000.00
243.600.00
246.600.00

(หน่วย:บาท)

จ 2564
1.009.754.94 

563,555.00
1.573.309.94

หมายเหตุ 18 ภาระผูกพัน
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
ท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
รวม

(หน่วย:บาท)

จ 2564
3.409.000. 00

3.409.000. 00
ภาระผูกพันข้างด้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ
ผ  วันท่ี 30 กันยายน 2564 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและ 

บริการอืนๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ ดังน้ี
(หน่วย:บาท)

จ 2564
ไม่เกิน 1 ปี 470,374.40
รวม 470,374.40



องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 1

สำหรับปี สินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

1 หมายเหตุ 19 รายได้จัดเก็บเอง (หน่วย:บาท)

ปี 2564
รายได้ภาษี 2 0 ,0 5 4 .6 9

รายได้ค่าธรรมเนียม 2 1 5 ,6 3 2 .8 0

1 รายได้ค่าปรับ 7 1 ,0 4 1 .0 0

1 รายได้ใบอนุญาต 2 ,0 0 0 .0 0

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินนีนผล 1 7 7 ,8 5 5 .7 8

รายได้จาการขายสินค้าและบริการ 2 2 5 ,2 7 5 .0 0

1 รายได้อ่ืน 1 9 8 ,1 3 0 .0 0

รวมรายได้จัดเก็บเอง 909,989.27

เหมายเหตุ 20 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (หน่วย:บาท)

จ 2564
1 รายได้ภาษีรถยนต์ 4 4 2 ,6 5 8 .7 8

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนๆ 9 ,5 4 5 ,2 2 3 .6 8
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 2 ,6 0 5 ,7 6 4 .2 1
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1 0 5 ,2 8 9 .1 8
รายได้ภาษีสรรพสามิต 4 ,6 9 7 ,3 9 9 .4 4
รายได้ค่าภาคหลวงแร่ 1 4 5 ,4 6 9 .4 3
รายได้ค่าภาคหลวงtlโตรเลียม 2 5 ,9 3 1 .5 4
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 1 4 ,5 2 3 .1 6
ราย'ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเษีย-นสิทธิแลร'นิติกรรมตามนุระมวลกฎหมายที่ดิ,น 5 8 6 ,5 7 4 .0 0
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 18,168,833.42



หมายเหตุ 21 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอบ
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

11-ท่ั!
I
หมายเหตุ 22 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลานสกา
หมายเหตุประกอบงบการเง ิน

สำหรับจ สินสุดวันที่ 3 0  ก ันยายน 2 5 6 4
.

รายได้ของโรงเรียบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายได้อ่ืน
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

(หน่วย:บาท)

จ 2564
1 7 ,7 9 0 ,5 8 7 .6 0

6 6 ,8 6 4 .0 0

6 ,7 4 4 ,8 0 0 .0 0
2 2 9 ,5 7 7 .0 0

24,831,828.60

(หน่วย:บาท)

จ 2564

1 ,2 88 .8 1
1,288.81
1,288.81



หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ค่าล่วงเวลา 
เงินประจำตำแหน่ง 
ค่าจ้าง
เงินตอบแทนพนักงาบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าครองชีพ
โบนัส
เงินช่วยการดืกษาบุตร 
เงินสมทบ กบท.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ค่าเช่าบ้าน 
เงินเพ่ิม
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุ 24 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทบการปฎิบ้ติงาน 
รวมค่าตอบแทน

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลานสกา
หมายเหต ุประกอบงบการเง ิน

สำหรับปี สินสุดวันที่ 3 0  ก ันยายน 2 5 6 4

(หน่วย:บาท)
ปี 2564
5 .8 0 2 .3 0 0 .0 0
1 .8 8 7 .1 2 0 .0 0

1 0 .9 2 0 .0 0
2 5 2 .0 0 0 . 0 0
2 9 5 .8 0 0 .0 0

2 .5 0 3 .2 4 5 .0 0
1 6 8 .9 5 5 .0 0
6 4 8 .0 9 3 .0 0

4 0 .9 5 5 .0 0
3 6 7 .9 5 8 .0 0

8 2 .8 7 7 .0 0  
4 ,1 2 1 .9 1

5 1 4 .0 0 0 . 0 0
8 8 .8 0 0 .0 0  

12,667,144.91

(หน่วย:บาท)
จ 2564

3 6 2 .6 6 0 .0 0
362.660.00

ค่าตอบแทบการปฏํบ้ติงาน ได้มืการจ่ายค่าH จ่ายที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ค่าตอบแทนการบเฏ ิบ ้ต ิงานอา?ทสมัครป ี0งก ัน กัยฝ่ายพล|,ร ื0น จำนวน 4 ,8 0 0  บาท ป ีเ ^



องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลานสกา
หมายเหต ุประกอบงบการเง ิน

สำหรับจ สินสุดวันที่ 30  ก ันยายน 2 5 6 4

หมายเหตุ 25 ค่าใช้สอย (หน่วย:บาท)
รวม

จ 2564
ค่าใช้จ่ายด้านการบกอบรม 45,626.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 16,216.00
ค่าข่อมแขมนละบำรุงรักษา 2,434,861.12
ค่าแก็สและนํ้ามันเชื้อเพลิง 180,061.20
ค่าจ้างเหมาบริการ 660,054.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 10,450.00
ค่าเข่า 43,800.00
ค่าประซาสัมพันธ์ 111,763.00
ค่าใช้สอยอื่น 397,785.11
รวมค่าใช้สอย 3,900,616.43

มีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 40,000 บาท
2. ค่าประซาสัมพันธ์ จำนวน 13,485 บาท

หมายเหตุ 26 ค่าวัสดุ (หน่วย:บาท)
จ 2564

ค่าวัสดุใช้ไป 554,352.48
รวมค่าวัสดุ 554,352.48

มีการ'จ่ายค่า,ใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ'โรคติดเชื้อไวรัส่โคโรนา (COVID-19) ดังนี้
วสดุใช้ไป เข่น เครองวัดอุณหภูมิร่างกาย, เจลล้างมือ, ถังขยะติดเชื้อและถังขยะทั่วไป, แอลกอรอร์, 
ถุงมือยาง, ชุด PPE เป็นต้น จำนวน 36,335 นาท ^



องค ์การบริหารส ่วนตำบลลานสกา
หมายเหตุประกอบงบการเง ิน

สำหรับปี สินสุครันที่ 3 0  ก ันยายน 2 5 6 4

หมายเหตุ 27 ค่าสาธารณูปโภค (หน่วย:บาท)

ปี 2564
ค่าไฟฟ้า 171,017.70
ค่าโทรศัพท์ 21,618.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,988.90
ค่าบริการไปรษณีย์ 17,033.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 221,658.14

หมายเหตุ 28 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ ำ ห น ่า ย

อาคารและสื่งปลูกสร้าง 
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

(หน่วย:บาท)

ปี 2564 
206,148.80 

90,596.76 
3,591,756.93

3,888,502.49
o 9



องค์การบริหารส่วนตำบลลานสก'1
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สินสุดวันที่ 30  กันยายน 2 5 6 4

หมายเหตุ 29 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นแล;;บรั3าค

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ีอการดำ1ปีนงๅน
ค่าพจ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพอการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐนาล
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพี่อโภชนาการ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพี่อการสืกษา
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพี่อการบริการสังคม
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุคหนุนเพี่อการตำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

(หน่วย:บาท) 
รวม

ปี 2564

2,167,639.70
30,000.00

226,008.00
26.550.00 

10,408,600.00
339,270.60

21.791.00
91.370.00

13.311.229.30
13.311.229.30

มีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้
1. จัดชื้ออาหารให้ผู้กักตัวเนื่องจากสัมผัสเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 7,850 บาท
2. จัดชื้อลุงยังชีพให้ผู้กักตัวเนื่องจากสัมผัสเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 59,800 บาท
3. ค่าวัสดุใช้ในสถานกักกันโรคห้องถิ่น จำนวน 11,830 บาท
4. ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สำหรับประซาซน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอร์สเปรย์ แอลกอฮอร์ ๆล* 
จำนวน 45,300 บาท

y

หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปร"ส,1 
ค่าใช้จ่ายอื่น 
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย:บาท)

จ 2564
25,624.00 

100,000.00 
125,624.00

■


