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เทศบาลต าบลเวียง   
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลต าบลเวียง เทศบาลต าบลเวียง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก คือ  รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน  า รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงานอื่นใน การปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั ง
การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและหน้าท่ี
อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล เป็นต้น 

 เทศบาลต าบลเวียง ตั งอยู่เลขท่ี 199  บ้านพระนั่งดิน หมู่ 7  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  56110 
            กรอบกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

   เทศบาลต าบลเวียง   ไ ด้ตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  
53,134,473.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 51,789,135.00 บาท) โดยแยกเป็น  

งบบุคลากร   จ านวน   20,271,080.00   บาท  
งบด าเนินงาน   จ านวน   11,138,574.00   บาท  
งบลงทุน   จ านวน     3,394,200.00   บาท                  
งบเงินอุดหนุน   จ านวน     1,086,200.00   บาท  
รายจ่ายอื่น   จ านวน         15,000.00   บาท  
งบกลาง   จ านวน   17,229,419.00   บาท   

   เทศบาลต าบลเวียง มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจ านวน   2   แห่ง ประกอบด้วย   1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเวียง   2.โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง  ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานท่ีเสนอรายงาน และไม่มีการจัดท างบการเงิน
แยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้น ามาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี   

 
 
 
 



หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท ารายงานการเงิน  
 รายงานการเงินนี จัดท าขึ นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท า
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 การจัดท ารายงานการเงินส าหรับปี สิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้
แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั งแรก 
 รายงานการเงินนี ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท 0808.4/ว 2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี 
มท 0808.4/ว 3020 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.4/ว 3956 ลง
วันท่ี  23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่น ามาถือปฏิบัติ 
 ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลต าบลเวียง  ได้จัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท า
ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ดังนี  
 - หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปล่ียน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 13 เรื่อง สัญญาเช่า 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในรายงาน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปล่ียน 



 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 - นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลต าบลเวียง ได้จัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท า
ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เช่น  
 - ผังบัญชีท่ีใช้ในการบันทึกบัญชี 
 - วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 - การค านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 
 - การค านวณค่าเผ่ือหนี สงสัยจะสูญ 
 - สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น 
           ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ท าให้เทศบาลต าบลเวียง ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี  

 
เทศบาลต าบลเวียง 

                   (หน่วย:บาท) 
         ตามที่  ผลกระทบ  ตามที ่
     รายงานไว้เดิม        จากการถือปฏิบัติ        ปรับปรุงใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน           ณ 30 ก.ย. 2563           ณ 1 ต.ค. 2563 
 
สินทรัพย์ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)           -                    70,546,228.82            70,546,228.82 
สินทรัพย์โครงสร้างพื นฐาน (สุทธิ)           -                    44,626,851.37          44,626,851.37 
 
หนี สิน 
รายจ่ายค้างจ่าย        (506,777.08)      -              (506,777.08) 
 
ส่วนของทุน 
เงินสะสม    54,404,761.84         80,198,005.82           134,602,767.66 
ทุนส ารองเงินสะสม   18,107,473.16               76,016.56             18,183,489.72 



โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           (หน่วย:บาท) 
         ตามที่  ผลกระทบ  ตามที ่
     รายงานไว้เดิม        จากการถือปฏิบัติ        ปรับปรุงใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน           ณ 30 ก.ย. 2563           ณ 1 ต.ค. 2563 
รายได้สะสม    667,911.75                  -                      667,911.75 
 
ส าหรับสินทรัพย์ท่ีน ามาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี  
1. ท่ีดิน 
2. สินทรัพย์ถาวรท่ียังไม่หมดอายุ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั งแต่ 10,000 บาท ขึ นไป 
3. ครุภัณฑ์ท่ีได้มาตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั งแต่ 10,000 บาท ขึ นไป 



หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ และเงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรัพย์/เผ่ือเรียก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้และแสดงรายการ
ดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 
     ลูกหนี เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ หน่วยงาน รับรู้รายได้ค้างรับไว้เพียงวันสิ นงวดบัญชี ประกอบด้วย 

รายได้ค้างรับหน่วยงานภาครัฐ รายได้ค้างรับบุคคลภายนอก เป็นรายได้ดอกเบี ยเงินฝากท่ีสถาบันการเงินและรายได้
ดอกเบี ยเงินลงทุน  
 

5.3 เงินลงทุนระยะสั้น 
     เงินลงทุนระยะสั น ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารซึ่งมีระยะเวลาครบก าหนดท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้ไม่

เกิน 1 ปี หรือมีก าหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี  
 

5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ 
     สินค้าและวัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย สินทรัพย์ท่ีหน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามปกติ โดยท่ัวไป

มีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน  บันทึก
วัสดุคงคลังในวันสิ นงวดบัญชี 
 

5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายเงินแล้วแต่มีบางส่วนท่ีเป็นของงวดบัญชี

ถัดไปรวมอยู่ด้วย เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าสาธารณูปโภคจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น 
 
5.6 เงินลงทุนระยะยาว 
     เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย เงินลงทุนท่ีหน่วยงานตั งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี หรือมีก าหนดจ่ายคืนเกิน

กว่า 1 ปี นับตั งแต่วันสิ นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน  
 

5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
      - หน่วยงานแสดงรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม 
      - หน่วยงานรับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการท่ีมีมูลค่าขั นต่ าต่อหน่วยหรือต่อชุดตั งแต่ 10,000 บาทขึ น

ไป ยกเว้นรายการท่ีได้มาก่อน ปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมีมูลค่าขั นต่ าตั งแต่ 5,000 บาท ขึ นไป 



      ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั นอยู่ในสภาพและสถานท่ีท่ี
พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ท่ีก่อสร้างขึ นเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ 
ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ 

      ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ท่ี
แตกต่างกัน และมีต้นทุนท่ีมีนัยส าคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั นแยกต่างหากจากกัน 

    ต้นทุนท่ีเกิดขึ นในภายหลัง ต้นทุนในการเปล่ียนแปลงแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตาม
บัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อมีความจ าเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีหน่วยงานจะได้รับประโยชน์ทางเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ นจากรายการนั น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั นได้
อย่างน่าเช่ือถื่อและตัดมูลค่าของชิ นส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนท่ีเกิดขึ นในการ
ซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ นเป็นประจ าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ น 

  -ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ (ประกาศเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง การก าหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเส่ือมราคา
ทรัพย์สิน  ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์  2563) ดังนี  

  อาคารถาวร        25  ปี 
  อาคารช่ัวคราว/โรงเรือน       10  ปี 
  ส่ิงก่อสร้าง 
     -ท่ีใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก  15  ปี 
     -ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก   5  ปี 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน       8 ปี 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      5  ปี 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       5 ปี 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      5 ปี 
  ครุภัณฑ์การเกษตร       3 ปี 
  ครุภัณฑ์โรงงาน        5 ปี 
  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        2 ปี 
  ครุภัณฑ์ส ารวจ        8 ปี 
  ครุภัณฑ์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์     5 ปี 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       3 ปี 
  ครุภัณฑ์การศึกษา       2 ปี 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       5 ปี 
  ครุภัณฑ์กีฬา        2 ปี 
  ครุภัณฑ์ดนตรี        3 ปี 



  ครุภัณฑ์อาวุธ        10 ปี 
  ครุภัณฑ์สนาม        2 ปี 
  ครุภัณฑ์อื่น        5 ปี 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน       2 ปี 
  -ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคส าหรับท่ีดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
  กรณีท่ีมีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ น การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนท่ีเหลือจากการ

ก าหนดอายุการใช้งานครั งแรก 
5.8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 
       สินทรัพย์โครงสร้างพื นฐาน คือสินทรัพย์ท่ีแสดงลักษณะทั งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี  
  -เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย 
  -มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้ 
  -เคล่ือนท่ีไม่ได้ และ 
  -มีข้อจ ากัดในการจ าหน่วย 
  หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพื นฐานตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเส่ือมราคา

บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ (ประกาศเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง การก าหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน  ลงวันท่ี 3 
กุมภาพันธ์  2563) ดังนี  

   สินทรัพย์โครงสร้างพื นฐาน 
   -ถนนคอนกรีต      10 ปี 
   -รางระบายน  าคสล.     10 ปี 
   -ท่อเหล่ียม คสล.      10 ปี 
   -รางส่งน  า คสล.      10 ปี 
   -ฝาย คสล.      10 ปี 
   -อ่างเก็บน  า      30 ปี 
   -สินทรัพย์โครงสร้างพื นฐานอื่น    10 ปี 
  กรณีท่ีมีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ น การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนท่ีเหลือจากการ

ก าหนดอายุการใช้งานครั งแรก 
5.9 เจ้าหนี้ 
  เจ้าหนี  หมายถึง เจ้าหนี อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหนี การค้า-บุคคลภายนอก  ท่ีได้มีการจัดท าฎีกาไว้

ในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่ไม่ได้ท าการเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน 
 
 



 5.10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง   ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นรายจ่ายประจ าเดือนกันยายน 2564 ท่ีได้รับสินค้าและ
บริการในรอบบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี  รวมถึง ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ียังไม่ได้จ่ายให้กับ
กรมสรรพากรรวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ียังไม่ได้จ่าย 

5.11 เงินกู้ระยะสั้น 
  เงินกู้ระยะสั น หมายถึง เงินกู้ท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหนึงรอบระยะเวลาบัญชีและเงินกู้ระยะยาว

ส่วนท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เป็นหนี สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
5.12 เงินกู้ระยะยาว 
  เงินกู้ระยะยาว หมายถึง รายการเงินกู้ท่ีถึงก าหนดช าระคืนเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเป็นหนี สิน

ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
5.13 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 

         เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั น หมายถึง เงินนอกงบประมาณท่ีหน่วยงานต้องด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์หรือต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามเวลาท่ีก าหนด เช่น เงินรับฝากประกันสัญญา 

5.14 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 
         เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว หมายถึง เงินรับฝากและเงินรับฝากประกันสัญญา ท่ีมีระยะเวลา

ส่งคืนเกิน 1 ปี เช่น เงินประกันสัญญาท่ีครบก าหนดจ่ายคืน หลังปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
5.15 รายได้จัดเก็บเอง 

         รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ท่ีเทศบาลต าบลเวียง จัดเก็บเอง จากรายได้ภาษีอากร เช่น ภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน เป็นต้น  

 5.16 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
         รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ประกอบด้วย รายได้ภาษีรถยนต์ รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.

ก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
รายได้ภาษีสรรพสามิต รายได้ค่าภาคหลวงแร่ รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เป็นต้น  แสดงเป็นรายได้ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  

5.17 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
         รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาลต าบลเวียง รับรู้เมื่อรัฐบาลได้แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรร 

ประกอบด้วย รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไป
ท่ีรัฐก าหนดวัตถุประสงค์ รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายได้ท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงาน
อื่นอุดหนุนให้ เช่น รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น แสดงเป็นรายได้ในงบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน 

 
 



5.18 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด 
         รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 

รายได้ดอกเบี ยเงินฝากท่ีสถาบันการเงิน รายได้อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น รายได้เงินช่วยเหลือจากงบท่ัวไป เป็นต้น 
5.19 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายทั งหมดท่ีเกี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั นเกิดขึ น  

5.20 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปเพื่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าท่ีขายไม่ว่าจะเป็นการซื อหรือผลิตเอง เป็นต้น 
รายการเหล่านี จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายนั นเกิดขึ น  

5.21 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนนุ  
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายท่ีรัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุน หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กร 

หรือบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปล่ียนโดยตรง 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี อาจจ่ายตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยท่ัวไปหน่วยงานจะ
รับรู้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อ เป็นไปตามเกณฑ์ การรับรู้ค่าใช้จ่าย  

5.22 ค่าใช้จ่ายอื่น  
  ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายอื่น

เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                                           (หน่วย:บาท) 
                                                                                                                     ปี  2564 

                   

   

เงินฝากสถาบันการเงิน 27,024,679.88 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  27,024,679.88 

 
หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                                                           (หน่วย:บาท) 
                                                                                                                     ปี  2564 

   

   

รายได้ค้างรับ 179,319.80 

รวม 179,319.80 

ลูกหนี ค่าสินค้าและบริการ 12,105.00 

ลูกหนี ค่าภาษี 17,887.53 

ลูกหนี อื่น 105,200.00 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 135,192.53 

รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 314,512.33 
  

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น                                                                            (หน่วย:บาท) 

                                                                                                                    ปี  2564 

เงินฝากประจ า                                                                                                   29,419,900.71                            

รวมเงินลงทุนระยะสั้น  29,419,900.71     

 

หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                                                         (หน่วย:บาท) 

                                                                                                                     ปี  2564 

วัสดุคงคลัง                                                                                                           166,327.72                            

รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ        166,327.72     

 

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                                                       (หน่วย:บาท) 

                                                                                                                     ปี  2564 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                                                                                                 1,814.79                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      1,814.79     



หมายเหตุ 11 เงินลงทุนระยะยาว                                                                           (หน่วย:บาท) 

                                                                                                                     ปี  2564 

เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               7,496,906.84                            

รวมเงินลงทุนระยะยาว                       7,496,906.84     

 

หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                                                                 (หน่วย:บาท) 

                                                                                                                    ปี  2564 

ที่ดิน 1,190,500.00 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 24,974,202.82 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (11,324,088.40) 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 13,650,114.42 

ครุภัณฑ์ 2,700,326.00 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ (1,501,812.31) 

ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 1,198,513.69 
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 16,039,128.11 

  

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 
      (หน่วย:บาท) 
         ปี  2564 

ถนน 35,655,800.00 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-ถนน (27,784,007.69) 

ถนน (สุทธ)ิ 7,871,792.31 

สะพาน 4,149,000.00 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-สะพาน (3,305,904.17) 

สะพาน(สุทธิ) 843,095.83 

สินทรัพย์โครงสร้างพื นฐานอื่น  41,609,898.67 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื นฐานอื่น (26,534,873.96) 

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธ)ิ 15,075,024.71 

รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธ)ิ 23,789,912.85 
 

 



หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้ระยะสั้น 
 

  (หน่วย:บาท) 
 ปี  2564 

เจ้าหนี การค้า 299,956.36 

เจ้าหนี อื่น    5,324.32 

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 305,280.68 
 

หมายเหตุ 15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

 (หน่วย : บาท) 
     ปี  2564 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 51,982.18 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  16,737.73 

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 68,719.91 
 

หมายเหตุ 16 เงินกู้ระยะสั้น (หน่วย:บาท) 
ปี  2564 

เงินกู้เงินทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,684,593.54 

รวมเงินกู้ระยะสั้น 2,684,593.54 
 

หมายเหตุ 17 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น   (หน่วย:บาท) 
     ปี  2564 

เงินประกนัสัญญา 390,970.00 

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 390,970.00 
 

หมายเหตุ 18 เงินกู้ระยะยาว 
    (หน่วย:บาท) 
       ปี  2564 

  

เงินกู้เงินทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,436,301.85  
รวมเงินกู้ระยะยาว 5,436,301.85  
หัก ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (2,684,593.54)  
รวมเงินกู้ระยะยาว (สุทธิ) 2,751,708.31   

 
     (หน่วย:บาท) 



หมายเหตุ 19 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว      ปี  2564 

เงินประกนัสัญญา 80,510.00 

รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 80,510.00 

 

หมายเหตุ 20  ภาระผูกพัน (ไม่รวมที่ต้ังหนี้ หรือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไปแล้ว)  

       -ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

    สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้            (หน่วย:บาท)  
    ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง                      41,600.00 

    รวม                        41,600.00 

        ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามโครงการจัดหาสินทรัพย์ 

       -ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ 

      ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 หน่วยงานมีภาระผูกพันท่ีเกิดจากสัญญาจัดซื อจัดจ้างพัสดุ 
      และบริการอื่น ๆ จ าแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี         (หน่วย:บาท)  
 ไม่เกิน  1  ปี                70,651.32 

 รวม                       70,651.32 
 

หมายเหตุ 21 รายได้จัดเก็บเอง                                                                             (หน่วย:บาท) 
                                                                                                                    ปี  2564 
รายได้ภาษี 233,133.65 

รายได้อากร 55,412.00 

รายได้ค่าธรรมเนียม 337,235.30 

รายได้ค่าปรับ 59,000.00 

รายได้ใบอนุญาต 8,810.00 

รายได้ดอกเบี ยหรือเงินปันผล 493,994.99 

รายได้จาการขายสินค้าและบริการ 10,186.00 

รายได้อื่น 11,981.35 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,209,753.29 
 

 



หมายเหตุ 22 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้                                                           (หน่วย:บาท) 
                                                                                                                    ปี  2564 
รายได้ภาษีรถยนต์ 449,146.59  

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 16,511,794.42  

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 2,247,096.49  

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 50,270.71  

รายได้ภาษีสรรพสามิต 4,406,126.85  

รายได้ค่าภาคหลวงแร่ 39,809.20  

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 24,332.62  

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 1,035,364.00  

รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 24,763,940.88  
 

หมายเหตุ 23 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให ้                                                                (หน่วย:บาท) 
                                                                                                                  ปี  2564 
รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน 25,926,607.69  

รายได้เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐก าหนดวัตถุประสงค์ 41,664.00  

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให ้ 25,968,271.69  
 

หมายเหตุ 24 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     (หน่วย:บาท) 
       ปี  2564 

 

   รายได้อื่น 6,831.08  

   รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 18,850.00  

รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,681.08  

รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใตส้ังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 25,681.08  
 

 

 

 



หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

 (หน่วย:บาท) 

    ปี  2564 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,204,460.00 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,293,442.55 

ค่าล่วงเวลา 22,060.00 

เงินประจ าต าแหน่ง 384,000.00 

ค่าจ้าง 264,660.00 

เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,562,184.00 

เงินค่าครองชีพ 154,568.00 

เงินช่วยการศึกษาบุตร 94,293.00 

เงินวิทยฐานะ 147,000.00 

เงินสมทบ กบท. 785,463.00 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 117,790.00 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,375.21 

ค่าเช่าบ้าน 862,000.00 

เงินเพิ่ม 190,835.00 

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 18,088,490.76 
 

หมายเหตุ 26 ค่าตอบแทน 
    (หน่วย:บาท) 
       ปี  2564 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 513,180.00 

รวมค่าตอบแทน 513,180.00 
 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ 27 ค่าใช้สอย 
 

   (หน่วย:บาท) 
      ปี  2564 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 243,189.00 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 57,634.00 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 952,214.65 

ค่าแก็สและน  ามันเชื อเพลิง 199,881.36 

ค่าจ้างเหมาบริการ 3,019,437.40 

ค่าธรรมเนียม 7,110.00 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 14,650.00 

ค่าเช่า 148,800.00 

ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 283,930.00 

ค่าประชาสัมพันธ์ 38,468.00 

ค่าใช้สอยอื่น 47,800.00 

รวมค่าใช้สอย 5,013,114.41 
 

  หมายเหตุ 28 ค่าวัสดุ  

   (หน่วย:บาท) 

      ปี  2564 

ค่าวัสดุใช้ไป       1,309,581.10 
รวมค่าวัสดุ 1,309,581.10 

 

หมายเหตุ 29 ค่าสาธารณูปโภค 
 

 (หน่วย:บาท) 
    ปี  2564 

ค่าไฟฟ้า 474,434.22 

ค่าน  าประปาและบาดาล 23,294.40 

ค่าโทรศัพท์ 4,957.86 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 102,183.12 

ค่าบริการไปรษณีย์ 53,434.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค 658,303.60 
 



หมายเหตุ 30 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
 

 (หน่วย:บาท) 
    ปี  2564 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 998,968.11 

ครุภัณฑ์ 488,621.16 

สินทรัพย์โครงสร้างพื นฐาน 7,057,728.59 

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 8,545,317.86 
 

หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค       (หน่วย:บาท) 
        ปี  2564 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพือ่การด าเนินงาน  

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 922,816.26 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 16,000.00 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด าเนินงาน - ภาคครัวเรือน 2,160.00 

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 29,000.00 

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 12,451,600.00 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ 544,408.50 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา 305,450.00 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม 377,470.00 

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพือ่การด าเนินงาน 14,648,904.76 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพือ่การลงทุน  

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน 95,845.97 

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพือ่การลงทุน 95,845.97 

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 14,744,750.73 

 

 

 

 

 



ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับโควิด- 19 ดังนี้ 

ได้มีการใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับโควิด – 19  ดังนี  

 1. ค่าจัดซื อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น   จ านวนเงิน   69,190.00  บาท 

 2. ค่าอาหารส าหรับผู้กักตัว  จ านวนเงิน   2,400.00   บาท 

 3. จัดซื อถุงยังชีพ  จ านวนเงิน   18,200.00  บาท 

4. เงินอุดหนุนจัดตั งศูนย์พักคอยอ าเภอเชียงค า   จ านวนเงิน  100,000.00  บาท 

5.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวนเงิน   38,040.00  บาท 

6.ค่าเบี ยเลี ยงเจ้าหน้าท่ีอสม.ปฎิบัติงาน  จ านวนเงิน   3,120.00  บาท 

7.ค่าถังขยะ ,น  าด่ืม,อาหาร,จ้างท าความสะอาด  จ านวนเงิน  18,220.00  บาท 
 

หมายเหตุ 32 ค่าใช้จ่ายอื่น 
 

 (หน่วย:บาท) 
     ป ี 2564 

ค่าจ าหน่ายสินทรัพย์ 290.68 

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 94,345.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 153,093.88 

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 247,729.56 

  

หมายเหตุ 33 ต้นทุนทางการเงิน 
 

   (หน่วย:บาท) 
      ปี  2564 

ดอกเบี ยจ่าย 201,385.44 
รวมต้นทุนทางการเงิน 201,385.44 

 

 

 

 


