รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบร�หาร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเง�นของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) ซึ่ง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเง�น และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน สำหรับปสิ�นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเง�นขางตนนี้แสดงฐานะการเง�นของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(องคการมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และผลการดำเนินงานสำหรับปสิ�นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช
เกณฑ ในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเง�นในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกิจการ
ตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบว�ชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาว�ชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบ งบการเง�น และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้
ขาพเจาเชื่อวา หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อใชเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
ความรับผิดชอบ ของผูบร�หารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเง�น
ผูบร�หารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเง�นเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
และนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังประกาศใช และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู ร�หารพ�จารณา
วาจำเปนเพ�อ่ ใหสามารถจัดทำงบการเง�นทีป่ ราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญไมวา จะเกิดจาก
การทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเง�น ผูบร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการดำเนินงานตอเนื่อง
เปดเผยเร�่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงาน
ตอเนื่องเวนแตผูบร�หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหร�อหยุดดำเนินงานหร�อไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลมีหนาทีใ่ นการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�นของกิจการ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเง�น
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ�่อให ไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเง�นโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญหร�อไม ไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอาจเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด
และถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ ไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจร�งแตละรายการหร�อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ใชงบการเง�นจากการใชงบการเง�นเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาได ใชดุลยพ�นิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบว�ชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
รายงานประจำป สสนก. 2560
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญในงบการเง�นไมวา
จะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามว�ธกี ารตรวจสอบเพ�อ่ ตอบสนองตอความเสีย่ งเหลานัน้
และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่
ไมพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญซึง่ เปนผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ�่อออกแบบว�ธีการตรวจสอบ
ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ�อ่ วัตถุประสงค ในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบร�หารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำข�้นโดยผูบร�หาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนือ่ งของผูบ ร�หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหร�อสถานการณที่อาจ
เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกิจการในการดำเนินงานตอเนื่องหร�อไม ถาขาพเจาได
ขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไว ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกต
ถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเง�นที่เกี่ยวของ หร�อถาการเปดเผยขอมูลดังกลาว ไมเพ�ยงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข�้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหร�อสถานการณ ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกิจการตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเง�นโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเง�น
แสดงรายการและเหตุการณ ในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหร�อไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเร�่องตางๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

(นายศิลปชัย รักษาพล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2954
กรุงเทพมหานคร 10700
วันที่ 7 ธันวาคม 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560
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งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย : บาท)

สินทรัพย

หมายเหตุ

2560

2559

5
6
7
8
9

374,031,129.09

317,988,399.00

สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เง�นลงทุนระยะสั้น
วัตถุดิบ และวัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพย ไมหมุนเว�ยน
ลูกหนี้ระยะยาว
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพย ไมมีตัวตน - สุทธิ

10
11
12

รวมสินทรัพย ไมหมุนเว�ยน
รวมสินทรัพย

31,975,790.75
60,443,474.59
1,551,816.16
2,024,117.51
470,026,328.10

19,158,028.61
102,909,308.04
1,878,959.08
4,177,031.77

2,596,280.00
241,108,100.44
10,015,930.62
253,720,311.06
723,746,639.16

2,596,280.00
211,332,443.61
7,558,843.70
221,487,567.31
667,599,293.81

2560

2559

446,111,726.50

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

หนี้สิน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเว�ยน
เจาหนี้ระยะสั้น
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
เง�นรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
รายไดรอการรับรู
รายไดจากโครงการเง�นกูของรัฐบาล
รับลวงหนา

13
14
15

19,896,720.36
644,701.87
4,428,948.00
24,970,370.23

30,064,527.55
2,774,693.19
3,974,225.33
36,813,446.07

16

125,914.28
35,464,046.59

0.00
0.00

35,589,960.87
60,560,331.10
663,186,308.06

0.00
36,813,446.07
630,785,847.74

2560

2559

39,463,454.55
623,722,853.51
663,186,308.06

39,463,454.55
591,322,393.19
630,785,847.74

รวมหนี้สินไมหมุนเว�ยน
รวมหนี้สิน
รวมสินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ/ทุน

หมายเหตุ

ทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

17
18

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเง�น
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย : บาท)

รายได

หมายเหตุ

2560

2559

19
20
21
22

368,554,773.93
3,482,099.53
19,811,172.72
4,487,630.96
396,335,677.14

364,622,510.42
1,920,539.54
5,524,378.82
3,541,938.81
375,609,367.59

หมายเหตุ

2560

23
24
25
26
27
28
29

100,351,729.84
1,363,738.91
167,473,765.67
5,233,757.34
8,858,445.39
63,396,359.36
17,257,420.31
363,935,216.82
32,400,460.32

รายไดจากเง�นงบประมาณ (เง�นอุดหนุน)
รายไดจากการขายสินคาและบร�การ
รายไดจากการอุดหนุนและบร�จาค
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายจากการอุดหนุนและบร�จาค
รวมคาใชจาย
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ

2559
98,015,800.56
1,366,519.20
142,244,973.35
8,097,409.44
7,972,209.84
59,803,384.23
4,944,716.00
322,445,012.62
53,164,354.97

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ทุน

รายไดสูง/ (ต่ำ)
กวาคาใชจายสะสม

รวมสินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
รายไดสูง/ (ต่ำ) กวาคาใชจายสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

39,463,454.55
0.00
39,463,454.55

538,158,038.22
53,164,354.97
591,322,393.19

577,621,492.77
53,164,354.97
630,785,847.74

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
รายไดสูง/ (ต่ำ) กวาคาใชจายสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

39,463,454.55
0.00
39,463,454.55

591,322,393.19
32,400,460.32
623,722,853.51

630,785,847.74
32,400,460.32
663,186,308.06

รายการ

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

รายงานประจำป สสนก. 2560

64

HAII Annual Report 2017

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
1. ขอมูลทั่วไป

1.1) การจัดตั้งองคการฯ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) จัดตัง้ ข�น้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2552 และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตร�มีมติอนุมัติใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน
สิทธิ หนี้และเง�นงบประมาณของสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงว�ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เฉพาะในสวนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
ไปเปนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)
1.2) วัตถุประสงคของสถาบันฯ คือ
1. ว�จัยและพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและว�เคราะหขอมูลในดานการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2. นำเสนอผลการว�จัยและพัฒนาเพ�่อใหองคการตางๆ นำไปใชประโยชน ในการเพ��มประสิทธิภาพการ
บร�หารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3. สงเสร�มความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศในการว�จัยและพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
4. บร�การถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลการว�จัยและพัฒนาของสถาบันใหประชาชนและชุมชน นำไปใช
ประโยชน ไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล
1.3) สถานที่ตั้งสำนักงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) มีสำนักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 108
อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400

2. เกณฑการจัดทำงบการเง�น

งบการเง�นนี้จัดทำข�้นตามนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ่งรวมถึงหลักการ และ
นโยบายการบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการ
ในงบการเง�นตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เร�่อง การนำเสนองบการเง�น ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่
กค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
งบการเง�นนี้จัดทำข�้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชในงวดปจจ�บัน
(1) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เร�่อง ตนทุนการกูยืม วันที่มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2559
(2) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เร�่อง อสังหาร�มทรัพยเพ�่อการลงทุน วันที่มีผลบังคับใช
1 ตุลาคม 2559
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชในงวดอนาคต
(1) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เร�่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ วันที่มีผลบังคับใช
1 ตุลาคม 2560
(2) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เร�่อง สินคาคงเหลือ วันที่มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2561
(3) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เร�่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน วันที่มีผลบังคับใช
1 ตุลาคม 2561
(4) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เร�อ่ ง สินทรัพย ไมมตี วั ตน วันทีม่ ผี ลบังคับใช 1 ตุลาคม 2561
ฝายบร�หารเชื่อวามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตนที่มีผลบังคับใช ในรอบนี้ ไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสำคัญตองบการเง�นในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ
รายงานประจำป สสนก. 2560
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4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสถาบันฯ สรุปไดดังตอไปนี้
4.1) เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
รายการเทียบเทาเง�นสด ไดแก เง�นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดที่จะเปลี่ยน
ใหเปนเง�นสดไดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา เชน เง�นฝากประจำ บัตรเง�นฝาก และตั๋วเง�นที่มีวันถึงกำหนด ภายใน 3
เดือน นับจากวันที่ไดมาแสดงไวเปนรายการเทียบเทาเง�นสด
4.2) ลูกหนี้
ลูกหนี้แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งข�้นสำหรับลูกหนี้สวนที่คาดวาจะไม
สามารถเร�ยกเก็บเง�นได โดยพ�จารณาจากประสบการณที่ผานมาเกี่ยวกับจำนวนลูกหนี้ที่เก็บเง�นไมได ขอมูลประวัติ
การชำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แตละรายรวมกับการว�เคราะหอายุลูกหนี้
4.3) เง�นลงทุนระยะสั้น
เง�นลงทุนระยะสั้น หมายถึง เง�นฝากธนาคารประเภทประจำ ซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน
นับจากวันที่ไดมา
4.4) วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสน�ิ เปลืองนอกจากสินคาทีห่ นวยงานมีไวเพ�อ่ ใช ในการดำเนินงานตามปกติ
โดยทัว่ ไปมีมลู คาและไมมลี กั ษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและคำนวณโดยว�ธเี ขากอน - ออกกอน คาเผือ่ การปรับ
มูลคาวัสดุจะตั้งข�้นสำหรับวัสดุที่เสื่อมสภาพ
4.5) สวนปรับปรุงอาคารเชา อุปกรณและคาเสื่อมราคา
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุน ณ วันทีซ่ อ้ื หร�อไดมาหลังหักคาเสือ่ มราคาสะสม
อุปกรณที่ ไดมากอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 บันทึกบัญชีเฉพาะที่มีมูลคาตอหนวยหร�อตอชุด
ตั้งแต 10,000.00 บาทข�้นไป ตามขอบังคับคณะกรรมการพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2543
อุปกรณที่ไดมาตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 บันทึกบัญชีเฉพาะที่มีมูลคาตอหนวยหร�อตอชุด
ตั้งแต 5,000.00 บาทข�้นไป ตามขอบังคับคณะกรรมการบร�หารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2554 สวนอุปกรณทม่ี มี ลู คาตอหนวยหร�อตอชุดไมเกิน 5,000.00 บาท จะบันทึกเปนคาใชจา ย ทัง้ จำนวน
และจัดทำทะเบียนคุมอุปกรณแยกไวตางหาก
คาเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ โดยว�ธีเสนตรงตามอายุ
การใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท และใหคงเหลือราคาสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ ตามบัญชี
ไวหนึ่งบาทเพ�่อประโยชน ในการควบคุมและตรวจสอบ
ประเภทสินทรัพย

อายุการใหประโยชน (ป)

สิ�งปลูกสราง
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณทั่วไป
อุปกรณคอมพ�วเตอร
อุปกรณว�ทยาศาสตร
อุปกรณสำรวจ

15
3, 5
5
3, 5
4, 5
8

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับงานระหวางทำ
รายงานประจำป สสนก. 2560
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4.6) สินทรัพย ไมมีตัวตนและคาตัดจำหนาย
สินทรัพย ไมมีตัวตน แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหร�อไดมาหักคาตัดจำหนายสะสม ยกเวนสินทรัพย
ไมมีตัวตน ที่มีราคารวมหนวยละไมเกิน 20,000.00 บาท จะบันทึกเปนคาใชจายทั้งจำนวนและจัดทำทะเบียนคุมแยกไว
ตางหาก
คาตัดจำหนายของสินทรัพย ไมมีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยว�ธีเสนตรงตามอายุ
การใหประโยชน โดยประมาณ 3 - 5 ป (ไมมีการตัดจำหนายสำหรับสินทรัพย ไมมีตัวตนระหวางพัฒนา)
4.7) การรับรูรายไดและคาใชจาย
• รายไดจากเง�นงบประมาณ รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเง�นงบประมาณ
• รายไดจากเง�นอุดหนุนจากหนวยงานอื่น รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามเนื้อหาของขอตกลง
ที่เกี่ยวของในสัญญา
• รายไดคาบร�การรับรูเปนรายไดเมื่อมีการใหบร�การกับลูกคาและลูกคายอมรับสินคานั้นแลว
• รายไดคาธรรมเนียมและคาบร�การทางว�ชาการ รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามเนื้อหาของ
ขอตกลงที่เกี่ยวของในสัญญา
• รายไดดอกเบี้ยรับ รับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจร�ง
ของสินทรัพย
• รายไดอื่น รับรูตามเกณฑเง�นสด
• คาใชจายรับรูเมื่อเกิดรายการ และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ของรายจายนั้น ภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
4.8) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สถาบันฯ ไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะสวนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ
การเกษตร (องคการมหาชน) ภายใตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร พ�ล ฟ�นด ซึ่งบร�หารโดยบร�ษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด พนักงานที่ไดรับการบรรจ�ทุกคนเปนสมาชิกกองทุน
โดยสถาบันฯ จายเง�นสมทบเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 8 ของเง�นเดือนพนักงาน และรับรูเปนคา
ใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเง�นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
เง�นสมทบและเง�นผลประโยชนของเง�นสมทบนี้จะจายใหแกสมาชิก เมื่อสมาชิกเกษียณอายุ ตาย หร�อ
ออกจากงาน โดยไมมีความผิด ตามอายุการทำงานดังตอไปนี้
รอยละของเง�นสมทบ
และผลประโยชนเง�นสมทบ

ระยะเวลาการเปนพนักงาน

50
60
80
100

ตั้งแต 0.5 ป ถึง 3 ป
มากกวา 3 ป ถึง 4 ป
มากกวา 4 ป ถึง 5 ป
มากกวา 5 ปข�้นไป

กรณีสมาชิกถูกไลออกหร�อถูกเลิกสัญญา เนื่องจากประพฤติผิดอยางรายแรง ขัดตอระเบียบขอบังคับการ
ทำงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) หร�อฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
ปฏิบัติงานตาม สัญญาสมาชิกผูนั้นจะไมมีสิทธิ์ไดรับเง�นสมทบและผลประโยชนของเง�นสมทบทั้งหมด

รายงานประจำป สสนก. 2560
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5. เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

(หนวย : บาท)

2560

รายการ
เง�นสด
เง�นฝากธนาคาร
เง�นฝากออมทรัพย
เง�นฝากกระแสรายวัน
เง�นฝากประจำ
รวมเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

2559

40,000.00

40,000.00

256,215,327.49
8,744,228.76
109,031,572.84
374,031,129.09

250,128,041.75
3,241,950.21
64,578,407.04
317,988,399.00

• เง�นฝากออมทรัพย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย รอยละ 0.50 ตอป
• เง�นฝากประจำ 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 0.90 ตอป
• เง�นฝากธนาคารที่คงเหลืออยูในบัญชีของสถาบันฯ เปนเง�นเพ�่อใชจายในโครงการที่สถาบันฯ มีภาระ
ผูกพันจากการเขาทำสัญญาและมีหนี้สินคงคางตามสัญญาที่มีสาระสำคัญ ณ วันสิ�นงวดบัญชี
6. ลูกหนี้ระยะสั้น
รายการ

2560
9,778,345.08
357,826.75
21,827,768.92
11,850.00
31,975,790.75

ลูกหนี้เง�นยืมทดรองจาย
รายไดดอกเบี้ยคางรับ
ภาษีมูลคาเพ��ม
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

2559
2,175,100.00
339,278.09
16,618,990.52
24,660.00
19,158,028.61

7. เง�นลงทุนระยะสั้น
2560

รายการ
เง�นฝากประจำ 6 เดือน เลขที่บัญชี 013-2-26780-2
เง�นฝากประจำ 8 เดือน เลขที่บัญชี 013-2-30392-2
รวม

60,443,474.59
0.00
60,443,474.59

2559
59,799,824.40
43,109,483.64
102,909,308.04

เง�นลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เปนเง�นฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา
ถนนศร�อยุธยา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย รอยละ 1.00 ตอป
8. วัตถุดิบ และวัสดุคงเหลือ
รายการ
วัสดุสำนักงาน
วัสดุคอมพ�วเตอร
วัสดุว�ทยาศาสตร
รวมวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
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9. สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
(หนวย : บาท)

2560

รายการ
คาใชจายจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกำหนดชำระ
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น

2559

1,869,862.87
154,254.64
2,024,117.51

10. ลูกหนี้ระยะยาว
รายการ

2,647,137.77
1,529,894.00
4,177,031.77

2560

เง�นมัดจำคาเชาและบร�การอาคาร
เง�นมัดจำหมายเลขโทรศัพท
เง�นมัดจำถังน้ำดื่ม
รวมลูกหนี้ระยะยาว

2559

2,278,980.00
308,400.00
8,900.00
2,596,280.00

2,278,980.00
308,400.00
8,900.00
2,596,280.00

11. อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สวนปรับปรุง
อาคารเชา

อุปกรณ

รายการ

สิ�งปลูกสราง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

12,559,527.00

2,521,293.23 342,456,979.07

15,618,893.96 373,156,693.26

0.00
เพ��มข�้น
220,000.00
รับโอน
0.00
โอนออก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 12,779,527.00

6,864,391.23
185,000.00
841,295.96
0.00
0.00
0.00
2,706,293.23 350,162,666.26

88,116,112.88 95,165,504.11
1,061,295.96
0.00
(6,159,417.96) (6,159,417.96)
97,575,588.88 463,224,075.37

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
คาเสี่อมราคา

301,196.94
662,887.51

2,413,997.83 159,109,054.88
86,164.75 59,542,673.02

0.00 161,824,249.65
0.00 60,291,725.28

964,084.45
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 12,258,330.06
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 11,815,442.55

2,500,162.58 218,651,727.90

0.00 222,115,974.93

107,295.40 183,347,924.19
206,130.65 131,510,938.36

15,618,893.96 211,332,443.61
97,575,588.88 241,108,100.44

งานระหวางทำ

รวม

ในระหวางป 2560 สถาบันฯ ไดโอนงานระหวางทำ จำนวน 6,159,417.96 บาท ไปเปนสินทรัพยประเภทอุปกรณ
จำนวน 841,295.96 บาท สิง� ปลูกสราง จำนวน 220,000.00 บาท และสินทรัพย ไมมตี วั ตน - โปรแกรมคอมพ�วเตอรสำหรับ
ว�เคราะหปญหาการไหลสูงสุด จำนวน 5,098,122.00 บาท
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12. สินทรัพย ไมมีตัวตน - สุทธิ
(หนวย : บาท)

โปรแกรมคอมพ�วเตอร
ราคาทุน
วันตนงวด
เพ��มข�้น
รับโอน
จำหนาย
วันสิ�นงวด

13,993,108.20
463,599.00
5,098,122.00
0.00
19,554,829.20

คาตัดจำหนายสะสม
วันตนงวด
คาตัดจำหนาย
จำหนาย
วันสิ�นงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

6,434,264.50
3,104,634.08
0.00
9,538,898.58
7,558,843.70
10,015,930.62

13. เจาหนี้ระยะสั้น
2560

รายการ
เจาหนี้การคา
เจาหนี้คากอสราง
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้ระยะสั้น

4,547,024.11
0.00
15,339,511.25
10,185.00
19,896,720.36

2559
3,441,274.52
10,425,000.00
16,164,646.75
33,606.28
30,064,527.55

14. หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
รายการ
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนำสง
รวมหนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

2560

2559

644,701.87
644,701.87

2,774,693.19
2,774,693.19

2560

2559

15. เง�นรับฝากระยะสั้น
รายการ
เง�นรับฝากระยะสั้น
เง�นค้ำประกันสัญญา
เง�นประกันผลงาน
รวมเง�นรับฝากระยะสั้น

รายงานประจำป สสนก. 2560
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3,595,195.33
379,030.00
3,974,225.33

16. รายไดจากเง�นกูของรัฐบาลรับลวงหนา

ในระหวางป สถาบันฯ ไดรับรายไดงบประมาณสำรองจายในสวนของคาใชจายดำเนินงานจากโครงการเง�นกู
เพ�่อการพัฒนาระบบบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน พ.ศ. 2558 ตามยุทธศาสตร
การบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเรงดวน แผนงานเพ��มประสิทธิภาพการบร�หารจัดการแผนงานรองพัฒนาระบบ
ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ทั้งหมด 6 โครงการ ป 2560 วงเง�นงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 113,796,000.00 บาท และ
เบิกเง�นงบประมาณรับลวงหนา จำนวน 5 โครงการ จำนวน 37,840,882.70 บาท ดังนี้
(หนวย : บาท)

ชื่อโครงการ
• โครงการเพ��มประสิทธิภาพระบบคลังขอมูลน้ำแหงชาติ
• โครงการระบบอัจฉร�ยะสนับสนุนการตัดสินใจดาน
การบร�หารจัดการน้ำของประเทศ
• โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และคาดการณ์
สถานการน้ำ
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์สมดุลน้ำ
ในประเทศ
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม วิเคราะห์ และ
รายงานสถานการณ์นำ้
รวม

งบประมาณ
ที่ ไดรับในป 2560

เบิกจาย

งบประมาณ
คงเหลือ

31,101,282.70
3,698,800.00

2,376,836.11
0.00

28,724,446.59
3,698,800.00

1,146,800.00

0.00

1,146,800.00

894,000.00

0.00

894,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

37,840,882.70

2,376,836.11

35,464,046.59

รายไดจากโครงการเง�นกูของรัฐบาลรับลวงหนาสวนที่เบิกจายในระหวางป จำนวน 2,376,836.11 บาท
รับรูเปน สวนหนึ่งของรายไดจากงบอุดหนุนทั่วไป - โครงการเง�นกู ในหมายเหตุ 19
งบประมาณคงเหลือรับรูเปนสวนหนึ่งของ หนี้สินไมหมุนเว�ยน
17. ทุน

เปนทุนรับโอนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 39,463,454.55 บาท
18. รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
2560

รายการ

591,322,393.19
32,400,460.32
623,722,853.51

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ณ วันตนงวด
บวก รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ
รวมรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ณ วันสิ�นงวด

2559
538,158,038.22
53,164,354.97
591,322,393.19

19. รายไดจากเง�นงบประมาณ (เง�นอุดหนุน)
2560

รายการ

313,367,500.00
55,187,273.93
368,554,773.93

รายไดจากงบอุดหนุนทั่วไป - พรบ.
รายไดจากงบอุดหนุนทั่วไป - เง�นกู
รวมรายไดจากเง�นงบประมาณ (เง�นอุดหนุน)
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2559
329,458,300.00
35,164,210.42
364,622,510.42

20. รายไดจากการขายสินคาและบร�การ
รายการ
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการใหบร�การ
รวมรายไดจากการขายสินคาและบร�การ

2560

2559

583,950.00
2,898,149.53
3,482,099.53

1,920,539.54
0.00
1,920,539.54

2560

2559

9,052,576.00
10,758,596.72
19,811,172.72

700,000.00
4,824,378.82
5,524,378.82

2560

2559

3,013,233.25
1,474,397.71
4,487,630.96

3,488,107.28
53,831.53
3,541,938.81

2560

2559

21. รายไดจากการอุดหนุนและบร�จาค
รายการ
รายไดเง�นอุดหนุนจากหนวยงานของรัฐ
รายไดเง�นอุดหนุนจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการอุดหนุนและบร�จาค
22. รายไดอื่น
รายการ
รายไดดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น
23. คาใชจายบุคลากร
รายการ

88,629,113.00
6,406,578.45
5,316,038.39
100,351,729.84

เง�นเดือนและเง�นเพ��มพ�เศษ
คาสวัสดิการพนักงาน
เง�นสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวมคาใชจายบุคลากร

87,095,231.00
5,556,229.39
5,364,340.17
98,015,800.56

24. คาตอบแทน
รายการ
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนอื่น
รวมคาตอบแทน

รายงานประจำป สสนก. 2560
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25. คาใชสอย
รายการ

2560

คาจางเหมาบร�การ
คาใชจายในการเดินทาง
คาใชจายในการประชุม
คาใชจายในการฝกอบรม
คาเชา
คาบร�การอาคาร
คาซอมแซมและบำรุงรักษา
คาจางที่ปร�กษา
คาใชสอยอื่น
รวมคาใชสอย

118,766,787.57
20,526,712.44
6,377,743.23
2,406,684.21
7,974,494.25
4,757,760.00
352,662.00
4,727,400.00
1,583,521.97
167,473,765.67

2559
97,780,067.30
14,652,602.50
4,496,700.73
2,265,833.23
7,123,246.91
4,403,936.00
1,226,164.09
7,332,250.00
2,964,172.59
142,244,973.35

รายการ

2560

2559

ตนทุนขาย
คาวัสดุสิ�นเปลือง
คาเชื้อเพลิง
คาครุภัณฑต่ำกวาเกณฑ
รวมคาวัสดุ

284,263.32
4,490,735.95
291,796.30
166,961.77
5,233,757.34

514,413.90
7,084,050.22
307,202.74
191,742.58
8,097,409.44

2560

2559

4,787,282.88
4,236.80
331,268.96
3,602,575.75
133,081.00
8,858,445.39

4,516,511.61
4,228.80
355,251.96
2,907,007.47
189,210.00
7,972,209.84

2560

2559

662,887.51
86,164.75
59,542,673.02
60,291,725.28

296,326.26
158,989.18
57,381,006.86
57,836,322.30

3,104,634.08
3,104,634.08
63,396,359.36

1,967,061.93
1,967,061.93
59,803,384.23

26. คาวัสดุ

27. คาสาธารณูปโภค
รายการ
คาไฟฟา
คาน้ำประปา
คาโทรศัพท
คาบร�การสื่อสารและโทรคมนาคม
คาไปรษณีย
รวมคาสาธารณูปโภค
28. คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
รายการ
คาเสื่อมราคา
สิ�งปลูกสราง
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณ
รวมคาเสื่อมราคา
คาตัดจำหนาย
โปรแกรมคอมพ�วเตอร
รวมคาตัดจำหนาย
รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
รายงานประจำป สสนก. 2560
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29. คาใชจายจากการอุดหนุนและบร�จาค
รายการ

2560

เง�นสนับสนุนอื่น
คาใชจายในการซื้อสินทรัพย
รวมคาใชจายจากการอุดหนุนและบร�จาค

17,245,997.94
11,422.37
17,257,420.31

2559
4,917,546.00
27,170.00
4,944,716.00

เง�นสนับสนุนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 17,245,997.94 บาท เปนเง�นสนับสนุนเพ�่อใช ในการบร�หาร
จัดการน้ำภายใตโครงการตางๆ ประกอบดวย โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนดวยว�ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จำนวน 13,664,749.00 บาท โครงการพัฒนาแหลงน้ำเพ�อ่ ความมัน่ คงในการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน
180,000.00 บาท โครงการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำเพ�่อการเกษตรพ�ชไรออย จำนวน 2,105,125.00 บาท โครงการ
บร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ ดวยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ�่อพัฒนาแหลงน้ำชุมชน ปที่ 2 จำนวน 950,618.00 บาท
โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ำและภูมอิ ากาศแหงชาติ จำนวน 145,249.94 บาท และโครงการพัฒนาระบบภูมศิ าสตร
สารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5 จำนวน 200,256.00 บาท
30. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สถาบันฯ มีภาระผูกพันที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางซึ่งผานกระบวนการตามระเบียบฯ
ของสถาบันฯ แลวแตยังมิไดจายเง�น และยังไมถึงกำหนดชำระเปนจำนวนเง�น 427,881,355.39 บาท
31. รายงานฐานะเง�นงบประมาณรายจาย สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายงาน
แผนงาน :
สงเสร�มการว�จัย
และพัฒนา
งบเง�นอุดหนุน

เง�นอุดหนุน

การสำรองเง�น

เบิกจาย

คงเหลือ

368,554,773.93

0.00

(368,554,773.93)

0.00
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การว�เคราะหรายงานแสดงฐานะการเง�น
สินทรัพยรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 723.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 56.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.41 ประกอบดวยรายการ ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้นจํานวน 56.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.62 เนื่องจาก
สถาบันไดรับเงินงบประมาณรับลวงหนาจากโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบ
ขนสงทางถนนระยะเรงดวน พ.ศ. 2558
ลูกหนี้ระยะสั้น เพิ่มขึ้นจํานวน 12.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.91 เนื่องจากเปนรายการขอคืน
ภาษีมูลคาเพิ่ม และลูกหนี้เงินยืมทดรองจายเพิ่มขึ้น เพื่อใช ในการเดินทางปฏิบัติงาน และจัดฝกอบรมของสถาบัน
เงินลงทุนระยะสัน้ ลดลงจํานวน 42.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.27 เนือ่ งจากสถาบันไดนาํ จํานวนเงิน
ดังกลาวไปจายชําระหนี้ที่ครบกําหนดชําระแลว
อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้นจํานวน 29.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.09 เนื่องจากมีการซื้ออุปกรณ
และคางานระหวางกอสรางอาคารเพิ่มขึ้น
สินทรัพยรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 723.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 56.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.41 ประกอบดวยรายการ ดังนี้
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 663.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน 32.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.14 ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงานที่มีรายไดสูงกวาคาใชจายในป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

การว�เคราะหรายงานผลการดำเนินงานทางการเง�น
รายไดสูงกวาคาใชจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 32.40 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.
2559 จํานวน 20.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.06 ประกอบดวยรายการ ดังนี้
รายไดรวม เพิม่ ขึน้ จํานวน 20.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.52 ประกอบดวย รายไดจากเงินงบประมาณ
เพิม่ ขึน้ จํานวน 3.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.08 รายไดจากการขายสินคาและบริการเพิม่ ขึน้ จํานวน 1.56 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 81.31 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาคเพิ่มขึ้นจํานวน 14.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 258.61 และ
รายได อื่นเพิ่มขึ้น จํานวน 0.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.70
คาใชจายรวม เพิ่มขึ้นจํานวน 41.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.87 ประกอบดวย คาใชจายบุคลากร
เพิ่มขึ้น จํานวน 2.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.38 คาใชสอยเพิ่มขึ้น จํานวน 25.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.74
คาวัสดุลดลง จํานวน 2.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.37 และคาใชจา ยจากการอุดหนุนและบริจาคเพิม่ จํานวน 12.32
ลานบาท คิดเปนรอยละ 249.01
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