เทศบาลตาบลโคกกรวด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตาบลโคกกรวด มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางนา
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทังการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
เทศบาลตาบลโคกกรวด ตังอยู่ที่ 345 หมู่ที่ 6 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรอบกฎหมายหลักที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
3. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
4. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
6. พระราชบัญญัตริ ะเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
9. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
เทศบาลตาบลโคกกรวด ได้ตังงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 73,000,000 บาท
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 75,165,000 บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร จานวน 26,401,950 บาท งบดาเนินงาน จานวน
19,408,940 บาท งบลงทุน จานวน 7,409,890 บาท งบเงินอุดหนุน จานวน 4,020,000 บาท รายจ่ายอื่น จานวน 30,000 บาท
และงบกลาง จานวน 15,729,220 บาท
เทศบาลตาบลโคกกรวด มีหน่วยงานภายใต้สังกัด จานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโคกกรวด(โรงเรียนตาบลโคกกรวด)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโคกกรวด(บ้านโคกเพชร)
3. การประปาเทศบาลตาบลโคกกรวด
ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้ สังกัด
ดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทางบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้
นามาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทารายงานการเงิน
รายงานการเงินนีจัดทาขึนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทารายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20
มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดทารายงานการเงินสาหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แสดงข้อมูล
ของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดทารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
เป็นครังแรก

รายงานการเงินนีได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020
ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธัน วาคม 2563 และ
หนัง สือ กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นามาถือปฏิบัติ
ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตาบลโคกกรวด ได้จัดทารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนและรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี
- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ และนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ (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
หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตาบลโคกกรวด ได้จัดทารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนและรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม
2563 เช่น
- ผังบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคานวณค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทาให้ เทศบาล
ตาบลโคกกรวด ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี

เทศบาลตาบลโคกกรวด
ตามที่
รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย. 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพืนฐาน (สุทธิ)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
สินทรัพย์อื่น (สุทธิ)
หนี้สิน
รายจ่ายค้างจ่าย
รายได้รอการรับรู้
ส่วนของทุน
เงินสะสม
ทุนสารองเงินสะสม

743,400.00
12,563,800.00
160,820,445.17
22,881,171.86
114,972,152.01
29,776,890.19

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ

(หน่วย:บาท)
ตามที่
ปรับปรุงใหม่
ณ 1 ต.ค. 2563

(743,400.00)
(12,563,800.00)
24,969,009.39
33,357,593.30
10,103,402.50
-

24,969,009.39
33,357,593.30
10,103,402.50
160,820,445.17

(22,881,171.86)
438,512.00

438,512.00

74,133,288.52
3,432,175.78

189,105,440.53
33,209,065.97

การประปาเทศบาลตาบลโคกกรวด

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนีสิน
ส่วนของทุน

ตามที่
รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย. 2563
1,472,502.00
12,029,523.72

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ

(หน่วย:บาท)
ตามที่
ปรับปรุงใหม่
ณ 1 ต.ค. 2563

2,974,972.82
(1,472,502.00)
4,447,474.82

2,974,972.82
16,476,998.54

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโคกกรวด(โรงเรียนตาบลโคกกรวด)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนีสิน
ส่วนของทุน

ตามที่
รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย. 2563

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ

(หน่วย:บาท)
ตามที่
ปรับปรุงใหม่
ณ 1 ต.ค. 2563

183,091.35

-

183,091.35

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโคกกรวด(บ้านโคกเพชร)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนีสิน
ส่วนของทุน

ตามที่
รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย. 2563
28,119.59

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ
-

(หน่วย:บาท)
ตามที่
ปรับปรุงใหม่
ณ 1 ต.ค. 2563
28,119.59

สาหรับสินทรัพย์ที่นามาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี
1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมลู ค่าตังแต่ 10,000 บาท ขึนไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตังแต่ 10,000 บาท ขึนไป
หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ และเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์/เผื่อเรียก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ
ลูกหนีเงินยืม หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและให้รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อนาไปทดรองใช้จ่ายในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในระหว่าง
รอรับชาระคืนหรือรอการส่งชดใช้ใบสาคัญ
รายได้ค้างรับ หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกค้างชาระค่าบริการ ทังที่ถึงกาหนดชาระ
แล้วหรือยังไม่ถึงกาหนดชาระแต่ได้เกิดขึนแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสินปีงบประมาณ
ลูกหนีค่าสินค้าและบริการ หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลภายนอก ค้างชาระค่าสินค้าและบริการ
ลูกหนีค่าภาษี หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชาระจากผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีประจาปี หน่วยงานจะ
รับรู้ลูกหนีค่าภาษีตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยมีการประการค่าเผื่อหนีสังสัยจะสูญสาหรับลูกหนีส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้
ค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ หมายถึง จานวนเงินทีก่ ันไว้สาหรับลูกหนีค่าสินค้าและบริการ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตังขัน เพื่อแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูก หนีในงบการเงิน เพื่อให้ยอดคงเหลือ
เป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนีที่คาดว่าจะเก็บเงินได้
5.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น
ลูกหนีระยะสันอื่น หมายถึง จานวนเงินรอรับคืนที่หน่วยงานภายใต้สังกัด -การประปาเทศบาลตาบลโคกกรวด
รอเรียกคืนจากการจ่ายเงินที่เบิกไปเกินจานวนที่ต้องจ่ายจริง และจะนาส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.4 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสัน ได้แก่ เงินฝากธนาคารซึ่งมีระยะเวลาครบกาหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้เกิน 3 เดือนแต่ไม่
เกิน 1 ปี
5.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มี
ลักษณะคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าสินค้าและวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
5.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเงินแล้วแต่มีบางส่วนที่เป็นของงวดบัญชีต่อไปรวมอยูด่ ว้ ย
เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

5.7 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง จานวนเงินที่เทศบาลส่งเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งมีระยะเวลาในการให้
ประโยชน์แก่เทศบาลมากกว่า 1 ปี
5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงมูลค่าด้วยราคาทุน
อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม สาหรับรายการอุปกรณ์ รับรู้เป็นสินทรัพย์
เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขันต่าต่อหน่วยหรือต่อชุดตังแต่ 10,000 บาท ขึนไป
ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นันอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อม
ใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึนเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และ
ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
ต้นทุนที่เกิดขึนในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึนจากรายการนัน และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนันได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของ
ชินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึนในการซ่อมบารุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึน
เป็นประจาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึน
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้
ประโยชน์โดยประมาณ (ดูตารางการกาหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทารายงานสารวจสินทรัพย์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ) ดังนี
อาคารถาวร
15-40 ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน
8-15 ปี
สิ่งก่อสร้าง
- ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก
15-25 ปี
- ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบหลัก
5-15 ปี
ครุภัณฑ์สานักงาน
3-12 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5-30 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5-10 ปี
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
20 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5-10 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร
- เครื่องมือและอุปกรณ์
2-5
ปี
- เครื่องจักรกล
3-10 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์
2-5
ปี
- เครื่องจักรกล
3-10 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- เครื่องมือและอุปกรณ์
2-5
ปี
- เครื่องจักรกล
3-10 ปี
ครุภัณฑ์สารวจ
5-10 ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
5-15 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3-5
ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา
2-5
ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
2-5
ปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ
2-5
ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์
2-5
ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ
5-10 ปี

ครุภัณฑ์สนาม
2-5
ปี
ครุภัณฑ์อื่น
2-15 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2-20 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
กรณีที่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึน การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนที่เหลือจากการกาหนดอายุ
การใช้งานครังแรก
5.9 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์โครงสร้างพืนฐาน คือสินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทังหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี
- เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคลื่อนที่ไม่ได้ และ
- มีข้อจากัดในการจาหน่าย
หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพืนฐานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา
บันทึกค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ (ดูตาราง
การกาหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่
21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทารายงานสารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทาบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ) ดังนี
ถนนคอนกรีต
10-20 ปี
ถนนลาดยาง
3-10 ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
20-50 ปี
เขื่อนดิน
20-50 ปี
เขื่อนปูน
50-80 ปี
อ่างเก็บนา
30-80 ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพืนฐานอื่น
10 ปี
5.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานครอบครองเพื่อหาประโยชน์จาก
รายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึนของมูลค่าของสินทรัพย์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
5.11 เจ้าหนี้
เจ้าหนี หมายถึง เจ้าหนีการค้า เจ้าหนีอื่น ที่เกิดจากการดาเนินงานในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่หน่วยงานยัง
ไม่ได้ชาระค่าสินค้าและบริการ
5.12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจาเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ที่ได้รับสินค้าและ
บริการในรอบบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี รวมถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับสรรพากรรวมถึงค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้จ่าย
5.13 เงินกู้ระยะสั้น
หน่วยงานแสดงรายการเงินกู้ที่ถึงกาหนดชาระคืนภายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีและเงินกู้ระยะยาวส่วนที่จะถึง
กาหนดชาระภายใน 1 ปี เป็นหนีสินหมุนเวียนและรายการเงินกู้ที่ถึงกาหนดชาระคืนเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเป็นหนีสิน
ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
5.14 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสัน หมายถึง เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา ที่มีระยะเวลาส่งคืนไม่เกิน 1 ปี
เช่น เงินประกันสัญญาที่ครบกกาหนดจ่ายคืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้น

5.15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนีสินหมุนเวียนอื่น หมายถึง หนีสินอื่นๆ ซึ่งจะต้องชาระคืนภายใน 1 ปี ได้แก่ ภายษีขายยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ของหน่วยงานภายใต้สังกัด การประปาเทศบาลตาบลโคกกรวด
5.16 เงินกู้ระยะยาว
เงินกู้ระยะยาว หมายถึง จานวนเงินที่เทศบาลกู้ยืมจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเป็นเงินบาท ซึ่งจะต้อง
ชาระคืนในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี
5.17 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสัน หมายถึง เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา ที่มีระยะเวลาส่งคืนเกินกว่า 1
ปี เช่น เงินประกันสัญญาที่ครบกาหนดจ่ายคืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้น
5.18 รายได้จัดเก็บเอง
รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่เทศบาลตาบลโคกกรวดจัดเก็บเอง จากรายได้ภาษีอากร เช่น ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน เป็นต้น
5.19 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีรัฐจัดสรรให้ เช่น ภาษีรถยนต์ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.
กาหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น
5.20 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนที่รัฐ เช่นรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกาหนดวัตถุประสงค์รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายได้ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ เช่น รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น
5.21 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของการประปาเทศบาลตาบลโคก
กรวด และรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป รายได้ดอกเบียเงินฝากที่สถาบันการเงิน รายได้
รายได้ค่าจาหน่ายนาจากมาตรวัดนา เป็นต้น
5.22 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายทังหมดที่เกี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนันเกิดขึน
5.23 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการซือหรือผลิตเอง เป็นต้น รายการเหล่านีจะรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายนันเกิดขึน
5.24 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุน หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กร หรือบุคคล
อื่น โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปลี่ยนโดยตรง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนีอาจ
จ่ายตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ
เกษตรกร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยทั่วไปหน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อ เป็นไปตามเกณฑ์
การรับรู้ค่าใช้จ่าย
5.25 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายอื่นเมื่อเกิด
ค่าใช้จ่ายนัน

