


































 
 

องคการบริหารสวนตำบลสายตะกู 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

 

หมายเหตุ 1 ขอมูลท่ัวไป 

 องคการบริหารสวนตำบลสายตะกู  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองคการบริหารสวน

ตำบลม ีฐานะเป นน ิต ิบ ุคคลตามกฎหมาย  ต ั ้ งแต ว ัน ท่ี  29 ม ีนาคม  พ.ศ.  2538 ม ีพ ื ้นท ี ่ ร ับผ ิดชอบ

ประมาณ 68.178 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,611.25 ไร มีหมูบานจำนวน 16 หมูบาน อยูหางจากอำเภอ

บานกรวดไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 224 หรือเสนทางสายบานกรวด - กาบ

เชิง ระยะหางจาก อำเภอ    บานกรวดประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณเขตติดตอ ดังนี้ 

องคการบริหารสวนตำบลสายตะกู  ตั้งอยูเลขท่ี 32 หมูท่ี 4 ตำบลสายตะกู อำเภอบานกรวด จังหวัด

บุรีรัมย 31180 

                     ทิศเหนือ          ติดตอกับ   ตำบลโนนเจรญิ อำเภอบานกรวด 

                     ทิศใต              ติดตอกับ   ประเทศกัมพูชา 

                     ทิศตะวันออก    ติดตอกับ   ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร 

                     ทิศตะวันตก      ติดตอกับ   ตำบลจันทบเพชร อำเภอบานกรวด  

กรอบกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก พระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  ตามพระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  หมว 2 วาดวยการกำหนด

อำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา 16 ไดกำหนดหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรูปแบบตางๆ โดยจัดแบงกรอบการใหบริการสาธารณะออกเปน 6 ดาน  ไดแก 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
5. ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
6.ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนตำบลสายตะกู ไดตั้งงบประมาณรายจายประจำป  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน  53,000,000.00 บาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 52,000,000.00 บาท) โดยแยกเปน งบลงทุน 

จำนวน 6,815,000.00 บาท และงบประจำ จำนวน  46,185,000.00  บาท เพื่อใชจายในการปฏิบัติงาน 11 

แผนงาน ดังนี้  

  1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป   จำนวน 13,957,480.00 บาท 

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน    699,500.00 บาท 

3.แผนงานการศึกษา    จำนวน   9,800,412.00 บาท 



 
 

4.แผนงานสาธารณสุข    จำนวน   1,262,460.00 บาท 

5.แผนงานสังคมสงเคราะห   จำนวน      100,000.00 บาท 

6.แผนงานเคหะและชุมชน   จำนวน    2,930,460.00 บาท 

7.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  จำนวน   1,854,640.00 บาท 

8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน     270,000.00 บาท 

9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จำนวน   6,291,800.00 บาท 

10.แผนงานการเกษตร    จำนวน     302,580.00 บาท 

11.แผนงานงบกลาง    จำนวน 15,530,668.00 บาท 

 

 องคการบริหารสวนตำบลสายตะกู  มีหนวยงานภายใตสังกัดจำนวน 3 แหง ประกอบดวย  ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานสายโท 9 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสายโท 12  กลาง และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกกระชาย  ซ่ึง

รับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรของแตละแหง หนวยงานภายใต

สังกัดดังกลาวไมเปนหนวยงานที่เสนอรายงาน และไมมีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหนวยงาน

ภายใตสังกัดทุกแหงจึงไดนำมาแสดงรวมไวในรายงานการเงินฉบับนี้  

 

หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทำรายงานการเงิน  

 รายงานการเง ินฉบับนี้จ ัดทำขึ ้นตามมาตรฐานการบัญช ีภาคร ัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ี

กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง 

แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

 รายงานการเงินนี้จัดทำข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญช ี

 รายงานการเงินนี้ไดรวมขอมูลบัญชีของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายใตสังกัด ตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.4/ว 3956 ลงวันที่  23 ธันวาคม 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 

ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 1294 ลงวันที่ 

5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

      เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต ธนาณัติ เงินฝากประเภท

กระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย/เผื่อเรียก เงินฝากประจำไมเกิน 3 เดือน และเงินฝากกระทรวงการคลัง  

โดยหนวยงานจะรับรูในราคาตามมูลคาท่ีตราไวหรือมูลคาท่ีจะไดรับ 

 

 



 
 

3.2 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้คาสินคาและบริการ หมายถึง จำนวนเงินที่หนวยงานมีสิทธิไดรับชำระจากบุคคลภายนอก 

หรือหนวยงานอื่น ซึ่งเกิดจากการขายสินคาและบริการอันเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานปกติของหนวยงาน 

หนวยงานจะรับรูลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ เชน คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 

คาน้ำประปา คาเชา คารกัษาพยาบาล เปนตน โดยมีการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้สวนท่ีคาดวา

จะไมสามารถเรยีกเก็บได 

ลูกหนี้ทรัพยรับจำนำ หมายถึง ทรัพยหรือสิ่งของท่ีสถานธนานุบาลรับจำนำไว หนวยงานจะรับรูดวย

มูลคาต่ำกวามูลคายุติธรรมตามเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กำหนด โดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนวยงานต้ังประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคำนวณเปนรอยละของยอดลูกหนี้ ดังนี้ 

  จำนวนคางชำระ (ป)   รอยละท่ีใชคำนวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

          ปท่ี 2       20 

          ปท่ี 3 - 5       50 

          ปท่ี 5 ข้ึนไป     100 

  ซ่ึงการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งคูกับหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

3.3 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน 

      ลูกหนี้คาภาษี หมายถึง จำนวนเงินที่หนวยงานมีสิทธิไดรับชำระจากผูที่มีหนาที่ตองเสียภาษีประจำป 

หนวยงานจะรับรูลูกหนี้คาภาษีตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยมีการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ

ลูกหนี้สวนท่ีคาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บได 

รายไดเงินอุดหนุนคางรับ หมายถึง จำนวนเงินท่ีหนวยงานจะไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐหรือ

หนวยงานอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากคาสินคาและบริการแตยังไมไดรับเงิน หนวยงานจะรับรูตามมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.4 ลูกหนี้อ่ืนระยะส้ัน 

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหนวยงานกรณีใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี หรือผูท่ีไดรับ

อนุมัติใหยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติงานโดยไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้เงินยืมจากเงินงบประมาณ หนวยงานจะรับรู

ลูกหนี้ตามราคาทุน โดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม หมายถึง จำนวนเงินท่ีหนวยงานใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูท่ี

ไดรับอนุมัติใหยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติงานจากแหลงเงินสะสม อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไมก็ได หนวยงานจะ

รับรูลูกหนี้ตามราคาทุน โดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

เงินรอรับคืน หมายถึง เงินท่ีเบิกไปเกินจำนวนท่ีตองจายจริง ซ่ึงจะตองนำสงคืนหนวยงานภายหลัง  

เงินจายลวงหนา หมายถึง เงินท่ีหนวยงานจายลวงหนาใหแกคูสัญญา (ผูขายหรือผูรับจาง) ตามเง่ือนไข

ในสัญญา กอนท่ีคูสัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา 



 
 

ลูกหนี ้เงินมัดจำและเงินประกัน หมายถึง จำนวนเงินท่ีหนวยงานจายไป เพื ่อเปนประกันในการ

ดำเนินการตามสัญญาใหไดมาซ่ึงสิทธิและบริการ และจะไดรับคืนเม่ือการดำเนินการตามเง่ือนไขสิ้นสุดลง หนวยงานจะ

รับรูตามราคาทุน  

      รายไดคางรับ หมายถึง รายไดของหนวยงาน ซึ่งเกิดรายไดขึ้นแลวแตยังไมไดรับชำระเงิน โดยจะ

รับรูตามมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ เชน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยรับจำนำ เปนตน     

ลูกหนี้ความรับผิดทางแพง หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีเปนหนี้หนวยงาน เนื่องจากทำความเสียหาย

ใหกับทรัพยสินของทางราชการ แสดงดวยมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับโดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด หมายถึง ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของหนวยงานคางชำระ

คาสินไหมทดแทนแกหนวยงาน ซึ่งเกิดจากการกระทำละเมิดของเจาหนาที่ แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับโดยไมตั้ง

บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

3.5 เงินใหกูยืมระยะส้ัน 

เงินใหกูยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง จำนวนเงินท่ีหนวยงานใหบุคคลภายนอกกูยืมจาก

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไมก็ได เงินใหกูแบงเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นและเงนิให

กูยืมระยะยาว ที่มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ป หนวยงานจะรับรูเงินใหกูยืมเมื่อไดจายเงินใหกูยืมแกบุคคลภายนอก

ตามราคาทุน โดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

3.6 เงินลงทุนระยะส้ัน 

เงินลงทุนระยะสั้น ไดแก เงินฝากประจำ โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกวา 3 เดือน แตไม

เกิน 1 ป นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หนวยงานจะรับรูในราคาตามมูลคาท่ีตราไว 

3.7 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยที่มีในลักษณะที่ถือไวเพื่อขาย หรือแจกจายตามลกัษณะการดำเนินงาน

ปกติของหนวยงาน หนวยงานวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน 

วัตถุดิบ หมายถึง สินทรัพยท่ีมีไวเพ่ือใชในกระบวนการผลิตสินคา หนวยงานวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวธิี

เขากอนออกกอน 

ทรัพยหลุดจำนำ หมายถึง ทรัพยรับจำนำซึ่งอยูในครอบครองของสถานธนานุบาล ที่ยึดมาเพื่อเปน

การหักลางลูกหนี้ตามเงื ่อนไขที่ตกลงไว โดยสถานธนานุบาลมีวัตถุประสงคที่จะจำหนายในอนาคตอันใกล 

หนวยงานรับรูดวยมูลคาต่ำกวามูลคายุติธรรมตามเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกำหนด 

ยาและวัสดุที่มีไวใชเพื่อการแพทย หมายถึง ยา และวัสดุการแพทยตาง ๆ ที่ใชในทางการแพทย 

เพ่ือการรักษาพยาบาล หนวยงานวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน 

3.8 วัสดุคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดำเนินงานตามปกติ  โดยท่ัวไปมีมูลคา

ไมสูง  และไมมีลักษณะคงทนถาวร  หนวยงานวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน 

 

 

 



 
 

3.9 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

คาใชจายจายลวงหนา หมายถึง คาใชจายที่หนวยงานจายเงินแลวแตมีบางสวนที่เปนคาใชจายของ

รอบระยะเวลาบัญชีถัดไปรวมอยูดวย เชน คาเชาจายลวงหนา คาเบี้ยประกันจายลวงหนา คาโฆษณาจายลวงหนา 

เปนตน หนวยงานจะรับรูตามมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน หมายถึง สินทรัพยอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน ซ่ึงจะเกิดประโยชน

แกหนวยงานในระยะเวลาไมเกิน 1 ป หนวยงานจะรับรูสินทรัพยอ่ืนตามมูลคาท่ีจะไดรับ 

3.10 เงินลงทุนระยะยาว 

       เงินลงทุนระยะยาวประกอบดวย เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการของหนวยงาน และเงินฝากประจำโดยมี

เงื่อนไขการฝากประจำที่มากกวา 1 ป นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หนวยงานจะรับรูดวย

มูลคาท่ีตราไว และมูลคาท่ีจะไดรับ 

3.11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

       ท่ีดิน หมายถึง ท่ีดินท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธิ์แสดงมูลคาตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุน 

       อาคาร หมายถึง อาคาร สิ่งปลูกสราง และสวนปรับปรุงอาคารที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์และไมมี

กรรมสิทธิ์แตหนวยงานไดครอบครองและนำมาใชประโยชนในการดำเนินงาน ที่มีราคาซื้อหรือไดมามูลคาตั้งแต 

10,000 บาทข้ึนไป และยังไมหมดอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพแสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุน 

หักคาเสื่อมราคาสะสม   

   อุปกรณ หมายถึง ครุภัณฑประเภทตางๆ รับรู เปนสินทรัพยเฉพาะรายการที ่ซื ้อหรือไดมา 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนมา ที่มีมูลคาตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชี 

ท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

 ราคาทุนรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพและ

สถานที่ที่พรอมใชงานไดตามประสงคของฝายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพยที่กอสรางขึ้นเองประกอบดวยตนทุน

คาวัสดุ คาแรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย  

 ตนทุนที่เกิดข้ึนในภายหลัง ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคา

ตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจะไดรับประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการเพ่ิมข้ึนจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุน

ของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และตัดมูลคาของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี 

สวนตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจำจะรับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเกิดข้ึน 

   คาเสื่อมราคาหนวยงานไดบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดย

วิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนโดยประมาณ ตามประกาศขององคการบริหารสวนตำบลสายตะกู เรื่อง การ

กำหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสิน ลงวันที่ 17  กันยายน  2563  (ดูตารางการกำหนดอายุ

การใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 567 ลงวันท่ี 21 

ธันวาคม 2561 เรื่อง คูมือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี

และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ) ดังนี้ 

 



 
 

 

อาคารถาวร       25 ป 

อาคารชั่วคราว/โรงเรือน      10 ป 

สิ่งกอสราง      

 - ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปนสวนประกอบหลัก   20 ป 

 - ใชไมหรือวัสดุอ่ืนๆ เปนสวนประกอบหลัก       7 ป 

ครุภัณฑสำนักงาน          8 ป 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง        8 ป 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ        

    - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ         5 ป 

 - เครื่องกำเนิดไฟฟา        20 ป 

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร        5 ป 

ครุภณัฑการเกษตร 

 - เครื่องมือและอุปกรณ         2 ป 

 - เครื่องจักรกล          6 ป 

ครุภัณฑโรงงาน 

 - เครื่องมือและอุปกรณ         3  ป 

 - เครื่องจักรกล          6 ป 

ครุภัณฑกอสราง 

 - เครื่องมือและอุปกรณ         3 ป 

 - เครื่องจักรกล          6 ป 

ครุภัณฑสำรวจ          9 ป 

ครุภัณฑการแพทยและวิทยาศาสตร        8 ป 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร         4 ป 

ครุภัณฑการศึกษา          3 ป 

ครุภัณฑงานบานงานครัว         3 ป 

ครุภัณฑกีฬา/กายภาพ         3 ป 

ครุภัณฑดนตรี/นาฏศิลป         3 ป 

ครุภัณฑอาวุธ          7 ป 

ครุภัณฑสนาม          3  ป 

ครุภัณฑอ่ืน          5 ป 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับท่ีดิน และสินทรัพยระหวางกอสราง 

3.12 สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 

 สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน คือสินทรัพยท่ีแสดงลักษณะท้ังหมดหรือบางสวน ดังตอไปนี้  

 - เปนสวนหนึ่งของระบบหรือเครือขาย  



 
 

 - มีลักษณะเฉพาะและไมสามารถนำไปใชประโยชนทางอ่ืนได  

 - เคลื่อนท่ีไมได และ  

 - มีขอจำกัดในการจำหนาย  

  หนวยงานแสดงรายการสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อม

ราคาบันทึกคาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชน

โดยประมาณตามประกาศขององคการบริหารสวนตำบลสายตะกู เรื่อง การกำหนดอายุการใชงานและอัตราคา

เสื่อมราคาทรัพยสิน ลงวันที่ 17  กันยายน  2563  (ดูตารางการกำหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อม

ราคาสินทรัพยถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 567 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คูมือ

การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ) ดังนี้ 

  ถนนคอนกรีต    15 ป 

  ถนนลาดยาง     5 ป 

  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   25 ป 

  เข่ือนดิน   30 ป 

  เข่ือนปูน    70 ป 

  อางเก็บน้ำ   30 ป 

  สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน                                               

  ระบบประปา (หอถังสูง)       7     ป  

  ระบบกระจายน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย    10    ป 

  ทอลอดเหลี่ยม (Box Cutvert)               15    ป 

  รางระบายนื้   ทอระบายน้ำ      7    ป 

  บอบาดาล     10   ป 

  อ่ืนๆ      5    ป 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานระหวางกอสราง 

3.13 เจาหนี้ระยะส้ัน 

เจาหนี้ระยะสั้น ประกอบดวย เจาหนี้การคา และเจาหนี้อ่ืนท่ีหนวยงานเปนหนี้แกบุคคลภายนอก 

หรือหนวยงานอื่นท่ีเกิดจากการจัดซื้อจัดจาง หรือหนี้ท่ีเกิดจากการดำเนินงานในงวดบัญชีปจจุบัน แตหนวยงาน

ยังไมไดชำระคาสินคาและบริการ โดยจะรับรูเจาหนี้เมื ่อไดรับสินคาและบริการที่หนวยงานไดมีการตรวจรับ

เรียบรอยแลว คาใชจายคางจายท่ีเกิดข้ึนแลวในรอบระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน แตหนวยงานยังไมไดตรวจรับ เชน 

คาสาธารณูปโภคคางจาย ดอกเบี้ยคางจาย คาจางและคาตอบแทนคางจาย เปนตน รวมถึงภาษีหัก ณ ท่ีจายท่ี

ยังไมไดจายใหกับสรรพากร  

3.14 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน 

เงินรับฝากรอคืนแผนดิน หมายถึง เงินอุดหนุนท่ีหนวยงานไดรับจากหนวยงานภาครัฐและกำหนด

รายการใหใชจาย ซึ่งเหลือจายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน และสามารถนำเงินเหลือจายมาใชตอในรอบระยะเวลา



 
 
บัญชีถัดไปไดตามท่ีหนวยงานภาครัฐกำหนด หรือตองสงคืนใหกับหนวยงานภาครัฐกรณีท่ีหมดความจำเปนในการ

ใชจาย 

 รายไดเงินอุดหนุนคางรบัลวงหนา หมายถึง จำนวนเงินท่ีหนวยงานไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ

หรือหนวยงานอ่ืนกอนเกิดคาใชจาย หนวยงานจะทยอยรับรูเปนรายไดเม่ือเกิดคาใชจาย  

3.15 เงินรับฝาก 

       เงินรับฝาก หมายถึง เงินที่ไดรับโดยมีวัตถุประสงคใหใชจายในกิจการอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ

หรือรับไวเพ่ือจายตามเง่ือนไขหรือคืนเงินใหกับผูมีสิทธิ หนวยงานจะรับรูตามมูลคาท่ีไดรับ 

เงินประกัน หมายถึง เงินที่ไดรับไวสำหรับประกันสินคา หรือผลงานซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการ

ประกัน เม่ือพนระยะเวลาประกันแลวหนวยงานจะจายคืนใหกับผูประกัน หนวยงานจะรับรูตามมูลคาท่ีไดรับ 

3.16 รายไดภาษีจัดสรร  

        รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให หมายถึง ภาษีท่ีรัฐจัดสรรให เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีคาธรรมเนียมรถยนต คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที ่ดิน 

คาภาคหลวงแร คาปโตรเลียม เปนตน ภาษีที่รัฐแบงให คือ ภาษีมูลคาเพิ่มที่รัฐจัดสรรเพิ่มเติมใหแกหนวยงาน 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะแสดงมูลคา

ตามท่ีไดรับ 

3.17 รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภท ที่รัฐจัดสรรหรือหนวยงานอื่นอุดหนนุให 

เชน รายไดเงินอุดหนุนทั ่วไปตามอำนาจหนาที ่และภารกิจถายโอน รายไดเงินอุดหนุนทั ่วไปที ่ร ัฐกำหนด

วัตถุประสงค รายไดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายไดเงินอุดหนุนเพ่ือเปนเงินรางวัลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และรายไดเงินอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืน หนวยงานจะรับรูรายไดพรอมกับรับรูคาใชจาย

เม่ือไดรับสินคาและบริการท่ีหนวยงานไดมีการตรวจรับเรียบรอยแลว  

3.18 รายไดจากการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 

       รายไดจากการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาตรับรูตามเกณฑ ดังนี้ 

(1) รายไดคาภาษี ในชวงจัดเก็บภาษีหนวยงานจะรับรูรายไดเมื่อไดรับเงิน และเมื่อเกินกำหนด

ชำระจะรับรูลูกหนี้คาภาษีคูกับรายไดคาภาษีท่ียังไมไดรับ 

(2) รายไดคาธรรมเนียม รายไดคาปรับ รายไดคาใบอนุญาต และรายไดอื่น หนวยงานจะรับรู

เม่ือไดรับเงิน 

3.19 รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด 

        รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด หมายถึง รายไดของกิจการเฉพาะการ

และหนวยงานภายใตสังกัดท่ีอยูในการบริหารของหนวยงาน เชน สถานธนานุบาล โรงผลิตน้ำประปา และประปา

หมูบาน กิจการสถานีขนสง กิจการทาเรือ โรงพยาบาล หนวยบริการสาธารณสุข โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และกิจการอ่ืน เปนตน 

3.20 รายไดอ่ืน 

รายไดอื่น คือ รายไดประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน หนวยงานจะรับรูเปนรายไดอ่ืน 

เม่ือเกิดรายไดนั้นๆ เชน รายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน รายไดดอกเบี้ยหรือเงินปนผล รายไดอ่ืน เปนตน  



 
 

 

       

           3.21 คาใชจายดานบุคลากร 

                   คาใชจายดานบุคลากร คือ คาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคลากรและการจางงาน เชน  เงินเดือน  

คาจาง  คาใชจายสวัสดิการ  เปนตน  หนวยงานจะรับรูคาใชจายดานบุคลากรเม่ือคาใชจายนั้นเกิดข้ึน   

3.22 คาบำเหน็จบำนาญ 

        คาใช จ ายท ี ่จ ายบำเหน ็จบำนาญ ค ือ เง ินท่ีหน วยงานจ ายจากงบประมาณ (งบกลาง)                          

ใหขาราชการ เพื่อตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งอาจจายเปนเงินกอนครั้งเดียว (บำเหน็จ) หรือจาย

เปนรายเดือนจนกวาจะ ถึงแกกรรม หรือหมดสิทธิรับ (บำนาญ) 

3.23 คาตอบแทน 

                  คาใชจายท่ีจายไปเพ่ือการดำเนินงานของหนวยงาน เชน คาตอบแทนการปฏิบัติงาน  

คาตอบแทนอ่ืน เปนตน 

3.24 คาใชสอย 

                  คาใชจายท่ีจายไปเพ่ือการดำเนินงานของหนวยงาน เชนคาใชจายดานการฝกอบรม คาใชจาย 

เด ินทางไปราชการ คาซอมแซมและบำร ุงรักษา คาจ างเหมาบริการ คาใช จ ายในการประชุม คาเชา                              

คาประชาสัมพันธ และคาใชสอยอ่ืน เปนตน 

3.25  คาวัสดุ  

                      คาใชจายในการดำเนินงาน คือ คาใชจายท่ีจายไปเพ่ือการดำเนินงานของหนวยงาน เชน คาวัสดุใชไป คา

แก็สและน้ำมันเชื้อเพลิง คาจัดหาสินทรัพยมูลคาต่ำกวาเกณฑ เปนตน 

3.26 คาสาธารณูปโภค  

        คาใชจายในการดำเนินงาน คือ คาใชจายที ่จ ายไปเพื ่อการดำเนินงานของหนวยงาน เชน                   

คาไฟฟา คาโทรศัพท คาบริการไปรษณีย เปนตน 

3.27 คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 

                 คาใชจายประเภทหนึ่งในทางบัญชี โดยคาใชจายทั้งสองไมใชคาใชจายที่เกิดขึ้นเปนเงินสด แตเปน

รายการที่คำนวณขึ้นเพื่อสะทอนตนทุนหรือคาใชจายที่แทจริงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการใชสินทรัพยทั้งที่มี

ตัวตนและไมมีตัวตนในกิจการ 

          3.28 คาใชจายจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

       คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานเปนคาใชจายท่ีรัฐจายเปนเงินอุดหนุน หรือจายเปนเงิน

ชวยเหลือใหแกหนวยงานของรัฐ  คาใชจายเงินอุดหนุนนี้อาจจายตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพ่ือ

วัตถุประสงค เชน คาใชจายอุดหนุนหนวยงานภาครัฐ  

3.29 คาใชจายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 

                  คาใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการดำเนินงานของหนวยงาน เชน เงินอุดหนุนเพ่ือการดำเนินงาน-องคกร

ไมหวังผลกำไร คาใชจายชวยเหลือตามมาตรฐานของรัฐบาล คาใชจายสวัสดิการของรัฐบาล  คาใชจายอุดหนุน

เพ่ือโภชนาการ คาใชจายอุดหนุนเพ่ือการศึกษา และคาใชจายอุดหนุนเพ่ือการศึกษา เปนตน 

 



 
 
          3.30 คาใชจายอ่ืน 

       คาใชจายอ่ืน คือ คาใชจายประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน หนวยงานจะรับรูคาใชจาย

อ่ืนเม่ือเกิดคาใชจายนั้น        
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