
ชือ่องค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนุไทร 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สำหรับป ีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 
 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  เป็นต้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 15,732 ไร่ 
หรือประมาณ 25.17 ตารางกิโลเมตร จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านบางขุนไทร หมู่ที่ 2 บ้านบางขุนไทร     
หมู่ที่ 3 บ้านบางขุนไทร หมู่ที่ 4 บ้านแขก หมู่ที่ 5 บ้านดอนผิงแดด หมู่ที่ 6 บ้านดอนวัด หมู่ที่ 7 บ้านดอนไทย   
หมู่ที่ 8 บ้านบางอินทร์ หมู่ที่ 9บ้านป่าขาด หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคี หมู่ที่ 11 บ้านดอนหอยแครงตำบลบางขุนไทร    
มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,127คน แยกเป็นชาย 3,533 คน หญิง 3,594 คน มีครัวเรือน 1,955 ครัวเรือน มีความ
หนาแน่น 283.15 คน/ตารางกิโลเมตร 
 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัด
เพชรบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลม 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลม 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ป่าชายเลน หรือ อ่าวไทย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าแร้ง และ ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม 
 ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรมีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 เขต ได้แก่ 1.
ที่ราบชายฝั่งน้ำทะเลท่วมถึง 2. เขตที่ราบน้ำทะเลเคยท่วมถึง 3. เขตที่ราบน้ำท่วมถึง และประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำนาเกลือ และประมง 
 ลักษณะภมูอิากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สามารถแบ่ง
ฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 ลักษณะทรัพยากร องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เป็นพื้นป่าชายเลน 
ติดทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งเกิดของหอยแครงและหอยเสียบที่สมบูรณ์ที่สุด 
 การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยราชการบริหารงานส่วนท้องถิ่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศจัดตั้งสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2540 เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ภายในตำบลบางขุนไทร ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่5) พ.ศ.2546 
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กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 42,000,000.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 42,000,000.00 บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร 
จำนวน 15,194,850.00 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 6,888,919.00 บาท งบลงทุนจำนวน 3,997,350.00 บาท งบเงิน
อุดหนุน  จำนวน 1,556,400.00 บาท รายจ่ายอ่ืน จำนวน 5,000.00 บาท และงบกลาง จำนวน 14,357,481.00 บาท
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 และ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี 
หมู่ที่ 10 ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละแห่ง 
หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชี
ของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้  
 
หมายเหต ุ2 เกณฑก์ารจดัทำงบการเงนิ  
 รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
กำหนดและหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก 
 รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 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 2564เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หมายเหต ุ3 มาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีน่ำมาถอืปฏบิตัิ 
 ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้ 
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 - 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 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 - นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
 
หมายเหต ุ4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น  
 - ผังบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
 - วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 - การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
 - การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 - สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้ 
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องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางขุนไทร 
                 (หนว่ย:บาท) 
         ตามที ่  ผลกระทบ      ตามที ่
     รายงานไวเ้ดิม        จากการถอืปฏบิตัิ  ปรบัปรงุใหม ่
งบแสดงฐานะการเงนิ            ณ 30 ก.ย. 2563            ณ 1 ต.ค. 2563 
 

สนิทรพัย ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)         -   8,860,568.77  8,860,568.77 
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ)         -           17,590,604.65          17,590,604.65 
 

หนีส้นิ 
รายจ่ายค้างจ่าย     6,319,753.70           (6,319,753.70)        - 
 

สว่นของทนุ 
เงินสะสม             35,292,655.74  31,822,964.06  67,115,619.80 
ทุนสำรองเงินสะสม   18,565,580.38      947,963.06  19,513,543.44 
 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
           (หนว่ย:บาท) 
         ตามที ่  ผลกระทบ      ตามที ่
     รายงานไวเ้ดิม        จากการถอืปฏบิตัิ  ปรบัปรงุใหม ่
งบแสดงฐานะการเงนิ           ณ 30 ก.ย. 2563             ณ 1 ต.ค. 2563 
     
สินทรัพย์           -     1,288,878.01            1,288,878.01 
รายได้สะสม           -     1,288,878.01            1,288,878.01 
 

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ที่ดิน 
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป 
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป 
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หมายเหต ุ5 สรปุนโยบายการบัญชทีีส่ำคญั 

5.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากประจำที่ครบกำหนดจ่ายคืนภายใน 3 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 

5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 
     ลูกหนี้ เงินยืม หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้รวมถึงบุคคลภายนอก เพ่ือนำไปทดลองจ่ายในการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืนหรือรอการส่งชดใช้ใบสำคัญ 
      รายได้ค้างรับ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐค้างหรือบุคคลภายนอกชำระค่าบริการ ทั้งที่ถึง
กำหนดชำระแล้วหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
ได้แก่รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงินและรายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน 

5.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น 
     ลูกหนี้ระยะสั้นอ่ืน หมายถึง ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง บันทึกตามจำนวนเงินที่บุคคลภายนอกเป็น

หนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคำพิพากษาของศาล 

5.4 เงินลงทุนระยะสั้น 
     เงินฝากลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้ง

ธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเอกชน โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

5.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ 
     วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามปกติโดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง

และไม่มีลักษณะคงทนถาวร จะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยคำนวณวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)  
5.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน หน่วยงานจะรับรู้สินทรัพยเมื่อสินทรัพย์ประเภทนั้นเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้  

เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะสั้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่ วงหน้า ตาม
มูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการที่คาดว่าจะได้รับ 

5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
     - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุด

ตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป  
 ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและ

สถานที่ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร  
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 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากจากกัน 

      - ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดทำบัญชีและ
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้ 
  อาคารถาวร        30 ปี 
  อาคารชั่วคราว/โรงเรือน       10  ปี 
  สิ่งก่อสร้าง 
      - ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงการเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก  15  ปี  
      - ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก     5   ปี 
  ครุภัณฑ์สำนักงาน        4   ปี 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       7 ปี 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          5    ปี 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       5   ปี 
  ครุภัณฑ์การเกษตร     
      - เครื่องมือและอุปกรณ ์       2  ปี  
      - เครื่องจักรกล        3 ปี 
  ครุภัณฑ์โรงงาน     
      - เครื่องมือและอุปกรณ ์       2  ปี  
      - เครื่องจักรกล        3 ปี 
  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       
      - เครื่องมือและอุปกรณ ์       2  ปี  
      - เครื่องจักรกล        3 ปี 
  ครุภัณฑ์สำรวจ         7 ปี 
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์      6 ปี 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        3 ปี 
  ครุภัณฑ์การศึกษา          2    ปี 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        3 ปี 
  ครุภัณฑ์กีฬา         3 ปี 
  ครุภัณฑ์ดนตรี         3 ปี 
  ครุภัณฑ์อาวุธ           7 ปี 
  ครุภัณฑ์สนาม         2   ปี 
  ครุภัณฑ์อ่ืน         2   ปี 
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5.8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 
     สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน คือ สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทาง

อ่ืนได้ เคลื่อนที่ไม่ได้และมีข้อจำกัดในการจำหน่าย เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ลานกีฬา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแสดงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม 

    ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดทำบัญชีและ
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้ 

  ถนนพ้ืนคอนกรีต       15 ปี 
  ถนนพ้ืนลาดยาง        3 ปี 
  ถนนลูกรัง        3 ปี 
  ถนนดิน         3 ปี 
  ถนนหินคลุก        3 ปี 
  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก     20 ปี 
  เขื่อนดิน        20 ปี 
  เชื่อนปูน        50 ปี 
  อ่างเก็บน้ำ       30 ปี 
  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น      4 ปี 
 5.9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
         ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ได้รับสินค้า

และบริการในรอบบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยังไม่ได้
จ่ายให้กับสรรพากรรวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ยังไม่ได้จ่าย 

5.10 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 
         เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น หมายถึง เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา ที่มีระยะเวลา

ส่งคืน ไม่เกิน 1 ปี เช่น เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เป็นต้น 
5.11 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 

         เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว หมายถึง เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา ที่มีระยะเวลา
ส่งคืน เกิน 1 ปี เช่น เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืน หลังปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เป็นต้น 

  5.12 รายได้จัดเก็บเอง 
         รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บจากภาษีอากร และที่ไม่ใช่ภาษีอากรภายใต้กฎหมายที่

กำหนด โดยรายได้จากภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองได้แก่ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี
ได้แก่ รายได้จากค่าธรรมเนียม รายได้ค่าปรับ รายได้ใบอนุญาต รายได้ดอกเบี้ย รายได้จากการขายสินค้า และ
รายได้จากการบริจาค แสดงเป็นรายไดจ้ัดเก็บเองในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
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5.13 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
         รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีรัฐจัดสรร เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ภาษีสุราและสรรพสามิต ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าภาคหลวง
แร่และปิโตรเลียม ฯลฯ และภาษีที่รัฐแบ่งให้ คือ ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่รัฐจัดสรรเพ่ิมเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ แสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณใน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

5.14 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
         รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภท ที่รัฐจัดสรรหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ 

เช่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ ายโอน รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด
วัตถุประสงค์ รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แสดงเป็นรายได้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

5.15 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 
         รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน เป็นต้น แสดงเป็นรายได้หน่วยงานภายใต้
สังกัด 

 


