การวิเคราะห์โดยวิธกี ารย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
เงินกู้ระยะสั้น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
เงินกู้ระยะยาว
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
รวมหนี้สนิ และสินทรัพย์สทุ ธิ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ
2557
2556
2

3

4
5
6
7

18
8
9

10

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง
2557

2556

25,616,836.10
3,084,288.42
226,711.50
5,793,756.59
34,721,592.61

16,494,973.65
1,840,887.33
681,800.00
4,485,893.20
23,503,554.18

45.37
5.46
0.40
10.26

36.19
4.04
1.50
9.84

61.49

51.56

21,744,401.86
21,744,401.86
56,465,994.47

22,080,705.12

38.51

48.44

22,080,705.12
45,584,259.30

-

-

38.51
100.00

48.44
100.00

7,313,900.96
11,327,612.87
23,978.18
3,199,389.27
21,864,881.28

8,850,970.79
4,204,769.94
75,876.68
2,070,128.38
15,201,745.79

12.95
20.06
0.04

19.42
9.22
0.17

5.67

4.54

38.72

33.35

161,111.10
161,111.10
22,025,992.38
34,440,002.09
56,465,994.47

15,201,745.79
30,382,513.51
45,584,259.30

0.29

-

0.29
39.01
60.99
100.00

33.35
66.65
100.00

สินทรัพย์ปี 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
38.51
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 45.37

10.26

45.37
5.46
0.40
10.26
38.51

สินทรัพย์ปี 2556
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
ที่ดนิ อาคารและอุ
ปกรณ์36.19
(สุทธิ)
48.44

4.04
1.50

9.84
0.40

5.46

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้ระยะสัน้
รายได้ ค้างรับ
สินค้ าและวัสดุคงเหลือ
ที่ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์ (สุทธิ)

สินทรัพย์

สินทรัพย์ของโรงพยาบาลสอยดาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีมลู ค่า 56,465,994.47 บาท โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน ประเภทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มูลค่า 25,616,836.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.37 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2556
คิดเป็นร้อยละ 9.18 รองลงมาคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (หลังหักค่าเสื่อมราคา) มีมลู ค่า 21,744,401.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.51
ของสินทรัพย์รวม ซึ่งสัดส่วนลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 9.93
หนี้สนิ และสินทรัพย์สทุ ธิ ปี 2557

หนี้สนิ และสินทรัพย์สทุ ธิปี 2556
เจ้ าหนี ้ระยะสัน้

12.95

เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้
60.99
า
เงินรับฝากระยะสั้น
รายได้รอการรับรู้
สินทรัพย์สทุ ธิ

12.95
20.06
20.06
0.04
0.04
5.67
5.67
0.29
0.29
60.99

เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับ66.65
ฝากระยะสั้น
รายได้รอการรับรู้
สินทรัพย์สทุ ธิ

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
19.42

รายได้ รับล่วงหน้ า

9.22
0.17
-

4.54

เงินรับฝากระยะสัน้
รายได้ รอการรับรู้
สินทรัพย์สทุ ธิ

หนี้สนิ และสินทรัพย์สทุ ธิ
หนี้สนิ และสินทรัพย์สทุ ธิของโรงพยาบาลสอยดาว เป็นหนี้สนิ หมุนเวียนมูลค่า 21,864,881.28 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.72
ของหนี้สนิ และสินทรัพย์สทุ ธิ สินทรัพย์สทุ ธิ มูลค่า 34,440,002.09 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.99 ของหนี้สนิ และสินทรัพย์สทุ ธิ โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่เป็น
หนี้ประเภทค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย (ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย 3,784,600 บาท ใบสาคัญค้างจ่าย 3,328,572.70 บาท ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านค้างจ่าย 3,663,052.- บาท
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 451,636.65 บาท ค่าสิ่งส่งตรวจ 81,275.-บาท ภาษีหัก ณ ที่จา่ ยค้างจ่าย 18,476.52 บาท) มูลค่า 11,327,612.87 คิดเป็นร้อยละ 20.06
ของหนี้สนิ และสินทรัพย์สทุ ธิ ซึ่งมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 10.84 รองลงมาเป็นหนี้ประเภทเจ้าหนี้ระยะสั้น (ค่ายา 3,302,464.95 บาท
ค่าเวชภัณฑ์ 2,069,767.85 บาท ค่าวัสดุ 1,058,042.26 บาท ค่าใช้สอย 594,790.- บาท ค่าครุภัณฑ์ 288,835.90 บาท) มูลค่า 7,313,900.96 บาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.95 ของหนี้สนิ และสินทรัพย์สทุ ธิ ซึ่งมีสดั ส่วนลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 6.47

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
งบรายได้และค่าใช้จา่ ย
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ
2557
2556
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รายได้อื่น
รวมรายได้จากรัฐบาล

11

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
ค่าบาเหน็จบานาญ
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุน
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงาน
รายได้สงู (ต่า) กว่าค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงาน

12

13
14
15

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง
2557
2556

30,574,106.67
30,574,106.67

28,436,094.33
28,436,094.33

25.76

27.59

25.76

27.59

83,449,577.70
115,895.55
4,558,625.36
88,124,098.61
118,698,205.28

69,177,301.03
49,500.00
5,417,898.28
74,644,699.31
103,080,793.64

70.30
0.10
3.84
74.24
100.00

67.11
0.05
5.26
72.41
100.00

61,317,299.90
803,322.70
32,087,502.83
2,715,439.68
4,802,712.65
15,114,264.30
116,840,542.06
1,857,663.22

55,727,326.65
2,405,505.00
948,034.00
25,846,776.24
2,691,674.43
4,801,254.52
10,061,486.49
102,482,057.33
598,736.31

52.48
0.69
27.46
2.32
4.11

54.38
2.35
0.93
25.22
2.63
4.68

12.94
100.00
1.57

9.82
100.00
0.58

กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้ระหว่างปี 2557 และ ปี 2556
2557 2556
70.30 67.11
25.76
27.59
70.30
67.11
0.10
0.05
3.84
5.26

80.00

รายได้ งปม.
70.00
รายได้จากการบริการ
60.00
รายได้
บริจาค
รายได้
อื่น
50.00

2557

40.00
30.00

27.59

2556

25.76

20.00
10.00

0.10

0.05

3.84

5.26

-

รายได้ งปม.

รายได้ จากการบริ การ

รายได้ บริ จาค

รายได้ อื่น

รายได้
รายได้ของโรงพยาบาลสอยดาวทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีมลู ค่า 118,698,205.28 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จาก
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ มูลค่า 83,449,577.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.30 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2556
คิดเป็นร้อยละ 3.19 รองลงมาเป็นรายได้จากงบประมาณ มูลค่า 30,574,106.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.76 ของรายได้ทั้งหมด
ซึ่งมีสดั ส่วนลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 1.83

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยระหว่างปี 2557 และ ปี 2556
60.00
50.00
40.00

ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
ค่าใช้จา่ ยฝึกอบรม
30.00
ค่าใช้จา่ ยเดินทาง
ค่าวัสดุและใช้สอย
20.00
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคา
10.00
ค่าใช้จา่ ยอื่น

2557 2556
52.48
0.69
27.46
2.32
4.11
12.94

54.38
2.35
0.93
25.22
2.63
4.68
9.82

2557
2556

-

ค่าใช้ จา่ ยบุคลากร

ค่าใช้ จา่ ยเดินทาง

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้ จา่ ยอื่น

ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยทั้งหมดของโรงพยาบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีมลู ค่า 116,840,542.06 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ยบุคลากร มูลค่า 61,317,299.90 บาท
คิดเป็นร้อยละ 52.48 ของค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ซึ่งมีสดั ส่วนลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 1.90 รองลงมาเป็นค่าวัสดุและค่าใช้สอย มีมลู ค่า 32,087,502.83 บาท
คิดเป็นร้อยละ 27.46 ของค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ซึ่งมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 2.24

ปี 2554
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)

ปี 2555
1.00
0.88

กราฟแสดง Current Ratio เป้า >1.5

ปี 2556
1.17
1.04

ปี 2557
1.46
1.27

1.59
1.32

กราฟแสดง Ouick Ratio เป้า >1.0

1.8

1.4

2554

1.6

1.4

2555 #

1.2

2557

1

1.2

Tatget
1
0.8
Current
Ratio

1.5
1

1.50
1.17

0.6

0.8
0.6

1.50
1.59

0.4

0.4

2554

0.2

2555 #

0

Tatget 2554
Quick Ratio

2555

Tatget

2556

Current Ratio

2557

1
0.88

0.2

2557

0

1.00
1.04

2554
1.00
1.32

2555
Tatget

2556

2557

Quick Ratio

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ต่ากว่าเป้าหมาย ปี 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากโรงพยาบาลได้รับเงินงบส่งเสริม/กองทุนUC อื่นเพิ่มขึ้น รวมถึงลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและวัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีกอ่ น การรับชาระหนี้จากลูกหนี้เพิ่มมากขึ้น
ทาให้โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดขี ึ้น
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว Quick Ratio มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจาก Current ratio ดีขึ้น ส่งผลให้มเี งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ทาให้โรงพยาบาล
มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการชาระหนี้
ปี 2554
91,887,532.56
87,570,136.17
1.05

รายได้
ค่าใช้จา่ ย
รายได้/ค่าใช้จา่ ย

กราฟแสดง I/E Ratio เป้า >1

ปี 2555
98,240,431.00
92,212,933.09
1.07

ปี 2556
103,070,230.04
102,471,493.73
1.01

ปี 2557
118,698,205.28
116,840,542.06
1.02

Risk Score เป้า 0 ปี 2554- ปี 2557 = 0

1.08

2554
1.00
1.05

1.06

Target
1.04
I/E

2555 #
1.00
1.07

2557
1.00
1.02

1.02
1.00
0.98
0.96
2554

2555

Target

2556

2557

I/E

สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มากกว่าเป้าหมาย ปี 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากโรงพยาบาลได้รับเงินจากกองทุนUCเพิ่มขึ้น
ได้รับสนับสนุนยาและอื่นๆ (ยาต้านไวรัส/ยาต้านวัณโรค สนับสนุนจากสปสช.) และรับเงินส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น ส่วนการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จา่ ยโรงพยาบาล
จากค่าใช้จา่ ยที่เป็นค่าตอบแทนที่สงู ขึ้นของบุคคลากรในหน่วยงาน ค่าซ่อมบารุงรักษาและค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2556
และด้วยสภาพคล่องของ Current/Quick Ratio และความมั่นคงทางการเงินทาให้น้าหนักความรุนแรงของความเสี่ยงเป็นศูนย์

ชื่อหน่ วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดในหลักการและนโยบายบัญชี
สาหรับหน่ วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546
การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิ บตั ิตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง..............
เรื่ องรู ปแบบรายงานการเงินของหน่ วยงานภาครัฐสาหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2549
1.2 หน่ วยงานที่เสนอรายงาน
โรงพยาบาลสอยดาว อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
1.3 ขอบเขตของข้ อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฎในงบการเงิน รวมถึงสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็ นของรัฐบาล
แต่ให้หน่ วยงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริ หารจัดการให้แก่รัฐบาล
ภายใต้อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่ งเป็ นของ
หน่ วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานเอง ไม่วา่ รายการดังกล่าวจะเป็ น
รายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรื อเงินนอกงบประมาณ
1.4 การรับรู้ รายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู ้ เมื่อได้รับอนุ มตั ิคาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู ้ เมื่อเกิดรายได้
- รายได้แผ่นดินรับรู ้เมื่อได้รับเงิน
รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุ ทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
รายได้แผ่นดินแสดงเป็ นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของ
หน่ วยงานในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
1.5 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
1.6 เงินลงทุนระยะสั้ น
แสดงในราคาทุน ส่ วนใหญ่เป็ นเงินฝากประจาที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1.7 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ย ส่ วนใหญ่เป็ นเงินที่รัฐบาลนาไปลงทุน
ในรัฐวิสาหกิจ ซึ่ งรัฐบาลสามารถมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญเหนื อรัฐวิสาหกิจนั้น
เงินลงทุนระยะยาวแสดงในราคาทุน
1.8 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
- ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน ส่ วนใหญ่เป็ นที่ดินราชพัสดุที่อยูใ่ นความดูแลของกรมธนารักษ์
- อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิ ทธิ
และอาคารที่หน่ วยงานไม่มีกรรมสิ ทธิแต่ได้ครอบครองและนามาใช้ประโยชน์ในการดาเนิ นงาน
- อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นามาบันทึกบัญชี แต่บนั ทึกไว้ในทะเบียนคุมสิ นทรัพย์
อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็ นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
1.9 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม
1.10 ค่ าเสื่ อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายคานวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
15 - 40 ปี
อุปกรณ์
2 - 12 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 - 15 ปี
1.11 อื่น ๆ

(หน่ วย : บาท)
ปี 2557

ปี 2556

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

6,923.00
25,609,913.10
25,616,836.10

15,016.00
16,479,957.65
16,494,973.65

หมายเหตุที่ 3 - เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากประจา
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนอื่น
รวม เงินลงทุนระยะสั้ น

-

-

-

-

หมายเหตุที่ 4 - เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น
เงินลงทุนอื่น
รวม เงินลงทุนระยะยาว
หมายเหตุที่ 5 - ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
ที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง (สุ ทธิ)
อุปกรณ์
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อุปกรณ์ (สุ ทธิ)
รวม ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุ ทธิ)

51,402,154.00
36,177,601.00
15,224,553.00

50,484,354.00
34,341,101.09
16,143,252.91

44,093,352.75
37,573,503.89
6,519,848.86
21,744,401.86

40,544,743.36
34,607,291.15
5,937,452.21
22,080,705.12

หมายเหตุที่ 6 - สิ นทรัพย์โครงสร้ างพืน้ ฐาน (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รวม สิ นทรัพย์โครงสร้ างพืน้ ฐาน (สุ ทธิ)

-

-

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุ ทธิ)

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
หัก ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น (สุ ทธิ)
รวม สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน (สุ ทธิ)

-

-

หมายเหตุที่ 7 - สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน (สุ ทธิ)

หมายเหตุที่ 8 - เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้ น
เงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น
เงินทดรองเพื่อโครงการเงินกูจ้ ากต่างประเทศ
เงินทดรองอื่น
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้ น

-

-

เงินกู้ระยะสั้ นที่เป็ นสกุลเงินบาท
เงินกูโ้ ดยการออกตราสาร
รวม เงินกู้ระยะสั้ นที่เป็ นสกุลเงินบาท

-

-

เงินกู้ระยะสั้ นที่เป็ นสกุลเงินต่ างประเทศ
เงินกูท้ ี่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
รวม เงินกู้ระยะสั้ นที่เป็ นสกุลเงินต่ างประเทศ
รวม เงินกู้ระยะสั้ น

-

-

เงินกู้ระยะยาวที่เป็ นสกุลเงินบาท
เงินกูโ้ ดยการออกตราสาร
เงินกูอ้ ื่น
รวม เงินกู้ระยะยาวที่เป็ นสกุลเงินบาท

-

-

เงินกู้ระยะยาวที่เป็ นสกุลเงินต่ างประเทศ
เงินกูท้ ี่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
รวม เงินกู้ระยะยาวที่เป็ นสกุลเงินต่ างประเทศ
รวมเงินกู้ระยะยาว

-

-

หมายเหตุที่ 9 - เงินกู้ระยะสั้ น

หมายเหตุที่ 10 - เงินกู้ระยะยาว

หมายเหตุที่ 11 - รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบดาเนิ นงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุ น
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่ งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณ

30,574,106.67
30,574,106.67

28,436,094.33
28,436,094.33

25,835,387.83
1,746,887.00
2,733,720.00
9,377,792.73
138,448.50
21,485,063.84
61,317,299.90

23,730,701.62
1,747,194.35
2,637,000.00
9,177,859.32
173,609.00
18,260,962.36
55,727,326.65

หมายเหตุที่ 12 - ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ ง
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชัว่ คราว
เงินรางวัลประจาปี
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร

หมายเหตุที่ 13 - ค่ าวัสดุและค่ าใช้ สอย
ค่าวัสดุ
ค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม ค่ าวัสดุและค่ าใช้ สอย

26,674,699.63
1,290,325.89
4,122,477.31
32,087,502.83

22,650,055.36
945,840.86
2,240,776.01
10,104.01
25,846,776.24

2,458,163.08
17,058.00
240,218.60
2,715,439.68

2,424,625.11
23,828.00
243,221.32
2,691,674.43

1,836,499.91
2,966,212.74
4,802,712.65

1,841,135.91
2,960,118.61
4,801,254.52

หมายเหตุที่ 14 - ค่ าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้ า
ค่าน้ าประปา
ค่าสาธารณู ปโภคอื่น
รวม ค่ าสาธารณูปโภค
หมายเหตุที่ 15 - ค่ าเสื่ อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม ค่ าเสื่ อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย

หมายเหตุที่ 16 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี ปัจจุบัน (2557)
รายการ
งบสุ ทธิ
การสารองเงิน
แผนงบประมาณ.............
ผลผลิต..................
งบบุคลากร
งบดาเนิ นงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุ น
งบรายจ่ายอื่น
รวม
หมายเหตุที่ 17 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ ายปี ปั จจุบัน (2557)
รายการ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุ ทธิ)
แผนงบประมาณ.........................
ผลผลิต..............................
งบบุคลากร
งบดาเนิ นงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุ น
งบรายจ่ายอื่น
รวม
-

ใบสัง่ ซื้อ/สัญญา
-

เบิกจ่าย

เบิกจ่าย

คงเหลือ
-

คงเหลือ
-

-

-

(หน่ วย : บาท)
ปี 2557
หมายเหตุที่ 18 - รายงานรายได้แผ่ นดิน
รายได้แผ่ นดินที่จดั เก็บ
รายได้แผ่ นดิน-ภาษี
ภาษีทางตรง
ภาษีทางอ้อม
ภาษีอื่น
รวมรายได้ภาษี
รายได้แผ่ นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้นอกจากภาษี

ปี 2556

-

-

-

-

รวมรายได้แผ่ นดินที่จดั เก็บ
หัก รายได้แผ่ นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่ นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่ นดินสุ ทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่ นดินนาส่ งคลัง

-

-

ปรับปรุงรายได้แผ่ นดินรอนาส่ งคลัง

-

-

หมายเหตุที่ 19 - รายได้ภาษีทางตรง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้อื่น
รวม รายได้ภาษีทางตรง

-

-

หมายเหตุที่ 20 - รายได้ภาษีทางอ้ อม
ภาษีการขายทั่วไป
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์
ภาษีการขายทัว่ ไปอื่น
รวม ภาษีการขายทั่วไป

-

-

ภาษีขายเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีบริ การเฉพาะ
รวม ภาษีขายเฉพาะ

-

-

อากรขาเข้ าและอากรขาออก
อากรขาเข้า
อากรขาออก
ค่าธรรมเนี ยมศุลกากรอื่นและค่าปรับ
รวม อากรขาออกและอากรขาเข้ า
รวม รายได้ภาษีทางอ้ อม

-

-

