
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

1. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

      สินทรัพย์
           ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2557 สถาบนั มีสินทรัพย์รวมจ านวน 9,795.6 ล้านบาท ลดลงจากปี

2556 จ านวน 1,643.4  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.4 ประกอบด้วย

           เงินสดและเงินลงทุนอืน่ จ านวน 5,993.7 ล้านบาท ลดลงจากป ี2556 จ านวน 1,839.7 ล้านบาท

หรือลดลงร้อยละ 23.5

           เงินใหกู้ร้ะยะยาว จ านวน 3,556.0 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากป ี2556 จ านวน 218.4 ล้านบาท

คิดเปน็ร้อยละ 6.5 เน่ืองจากมีการสนับสนุนสินเช่ือใหแ้กอ่งค์กรชุมชนเพิม่ขึ้น จ านวน 471.8  ล้านบาท

           สินทรัพย์ถาวรสุทธิ มีจ านวน 203.4 ลดลงจากป ี2556 จ านวน 15 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 6.9

     หน้ีสินรวม

           ณ 30 กนัยายน 2557 สถาบนั มีหน้ีสินรวม จ านวน 145.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เปน็รายได้รอ

การรับรู้  ลดลงจากป ี2556 จ านวน 18.3 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 20.4 เน่ืองจากรับรู้รายได้ประจ าปี

และหน้ีสินหมุนเวียนเพิม่ขึ้น จ านวน 53.9 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 262.7 เน่ืองจากเจา้หน้ีระยะส้ัน

เพิม่ขึ้น

     เงินกองทุน

               ณ 30 กนัยายน 2557 สถาบนั มีเงินกองทุนรวม 9,649.7 ล้านบาท ลดลงจากป ี2556

จ านวน 1,679.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.8 เน่ืองจากมี รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จา่ยจ านวน 1,679.1

 ล้านบาท ส่วนเงินกองทุนหมุนเวียน ของสถาบนั มีจ านวน 6,773.4 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปกีอ่นจ านวน 

113.8 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 1.7

     ภาระผูกพัน
               ณ  30 กนัยายน 2557  สถาบนัมีภาระผูกพนัในการจา่ยเงินสนับสนุนองค์กรชุมชน จ านวน

2,876.3 ล้านบาท เน่ืองจากองค์กรชุมชนอยู่ระหว่างพฒันาโครงการ ซ่ึงถือเปน็ภาระผูกพนัท่ีกองทุนฯ 

จะต้องกนัเงินไว้เพือ่จา่ยในปถีัดไป เม่ือองค์กรชุมชนได้ด าเนินการตามแผนงานท่ีระบไุว้ในโครงการ
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2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทางการเงิน           ในปี 2557 สถาบันมรีายได้จากการด าเนินงานและค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงานดังนี้

ด้านรายได้  :

1) รายได้เงินอดุหนุนจากรัฐ ปี 2557  มจี านวน 135.4 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ

ทีส่ าคัญได้แก ่ โครงการบ้านมัน่คงชนบทเพือ่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท โครงการเสริมสร้างพืน้ฐาน

 ความเขม้แขง็ของชุมชนและโครงการสนับสนุนการจดัต้ังและพัฒนากจิการสภา รายได้เงินอดุหนุนลดลง

จากปี 2556 จ านวน 1,229.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 90.1

2) รายได้จากการด าเนินงาน ประกอบด้วย

    รายได้ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล และเงินลงทุนจ านวน 198.2 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2556 จ านวน 57.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.3 เนือ่งจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

ทีท่ยอยปรับตัวลดลงอยา่งต่อเนือ่ง ตามการประกาศปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายโดยคณะกรรมการนโยบาย

การเงินและจ านวนเงินลงทุนกล็ดลงด้วย

    รายได้จากสินเชื่อและรายได้อืน่ มจี านวน 125.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน

22.3 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 21.6 เนือ่งจากในปี 2557 สถาบันมกีารสนับสนุนสินเชื่อใหแ้กอ่งค์กร 

ชุมชนเพิม่ขึน้ และยงัมรีายได้อืน่เพิม่ขึน้ จากการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารโลกใหด้ าเนินโครงการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมอืงจ านวน 12 ล้านบาท และเงินสนับสนุนจากญี่ปุน่ใหด้ าเนินโครงการฝึกอบรม

สมาชิกอาเซ่ียนเกีย่วกบัโครงการบ้านมัน่คง

ด้านค่าใช้จา่ย  :

    ส าหรับปีงบประมาณ 2557 มค่ีาใช้จา่ยเงินอดุหนุน มจี านวน 1,868.6 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2556 จ านวน 58.0 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.2 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ยเงินอดุหนุนโครงการ

สนับสนุนการจดัสวัสดิการชุมชน โครงการบ้านมัน่คง  และโครงการบ้านมัน่คงชนบทเพือ่ผู้ยากจนและผู้ด้อย

โอกาส  โครงการโครงการเสริมสร้างขดีความสามารถ

    ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานประกอบด้วย

         ค่าใช้จา่ยบุคลากรมจี านวน 116.1 ล้านบาท  ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจา้งและค่าใช้จา่ย 

สวัสดิการต่าง ๆ เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 1.3 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.1

         ค่าใช้จา่ยงบพัฒนา มจี านวน 90.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 22.7 ล้านบาท

หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 33.7

         ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน มจี านวน 41.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 1.4 ล้าน

บาทหรือลดลงร้อยละ 3.3

         ค่าใช้จา่ยอืน่ ประกอบด้วย ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายหนีส้งสัยจะสูญ และค่าใช้จา่ย

อืน่ มจี านวน 22.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 4.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.8

 เนือ่งจากลูกหนีส้ามารถฟืน้ฟูและปรับโครงสร้างหนีห้ลายองค์กร
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สรปุผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ

        สรุปผลการด าเนินงาน

          ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557  สถาบันมีรายได้รวม จ านวน 459.3  ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 

จ านวน 1,264.3  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.4 เนื่องจากรายได้เงินอุดหนุนลดลง ค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 2,138.4 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 76.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

เนื่องจากสถาบันปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายให้มีความคล่องตัวขึ้น ท าให้ในงวดบัญชีปี 2557 สถาบันมีรายได้

ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายจ านวน 1,679.1 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

          การบริหารงบประมาณบางโครงการ การอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่สอดคล้องกับระยะเวลาของ

ปีงบประมาณ ซ่ึงได้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องและก าหนดมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้คล่องตัวและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ

 ได้ตามระยะเวลาโดยมีการกระจายอ านาจและการบริหารจัดการสู่ระดับภาค-2,000.0
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หน่วย : บาท

2557** 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,359,035,806.28           3,518,815,617.38           

ลูกหนี้ระยะส้ัน 41,950,913.40               49,045,281.88               

เงินลงทุนระยะส้ัน 1,534,628,500.00           4,014,628,500.00           

วัสดุคงเหลือ 276,433.75                   217,456.06                   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 222,753.27                   309,927.07                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,936,114,406.70         7,583,016,782.39         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ระยะยาว 3,556,030,293.66           3,337,587,713.37           

เงินลงทุนระยะยาว 100,000,000.00             300,000,000.00             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 193,570,982.02             206,643,568.32             

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,853,964.36                11,742,332.23               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,859,455,240.04         3,855,973,613.92         

รวมสินทรัพย์ 9,795,569,646.74         11,438,990,396.31       

หน้ีสินและทุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะส้ัน 60,099,260.37               7,763,168.52                

รายได้รับล่วงหน้า 1,077,527.00                43,133.00                    

เงินรับฝากระยะส้ัน 12,998,775.41               12,432,586.71               

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 236,019.57                   277,896.97                   

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 74,411,582.35 20,516,785.20

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 71,432,741.50               89,657,500.46               

รวมหน้ีสิน 145,844,323.85           110,174,285.66           

สินทรัพย์สุทธิ 9,649,725,322.89         11,328,816,110.65       

ทุน 2,979,453,401.47           2,979,453,401.47           

รายได้สูง(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 6,670,271,921.42           8,349,362,709.18           

รวมสินทรัพย์สุทธิ 9,649,725,322.89 11,328,816,110.65

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557



หน่วย : บาท

2557** 2556

รายได้

รายได้จากเงินอุดหนุน 135,425,900.00          1,364,984,700.00        

รายได้จากการด าเนินงาน 111,868,767.57          101,361,676.61          

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 183,566,081.31          232,629,547.71          

ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 14,626,164.38            22,176,493.15            

ดอกเบี้ยต๋ัวแลกเงิน -                          431,506.85                

รายได้อื่น 13,785,081.01            2,063,337.53              

รวมรายได้ 459,271,994.27         1,723,647,261.85      

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 116,146,205.63             114,776,415.10          
ค่าตอบแทน 549,266.66                   1,211,702.62              
ค่าใช้สอย 26,347,079.39               27,012,788.20            
ค่าวัสดุ 5,874,570.03                5,707,625.35              

ค่าสาธารณูปโภค 8,539,326.83                8,760,084.14              

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 90,017,098.78               67,271,590.69            

ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน 1,868,621,162.16          1,810,606,207.66          

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 19,248,409.91               19,904,422.92              

ค่าใช้จ่ายอื่น 3,019,662.64                6,591,465.99                

รวมค่าใช้จ่าย 2,138,362,782.03      2,061,842,302.67      

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (1,679,090,787.76)     (338,195,040.82)       

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน

ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที  30 กันยายน 2557



หน่วย : บาท

2557** 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (1,679,090,787.76)        (338,195,040.82)          

รายการปรับกระทบรายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด่าเนินงาน

(ก่าไร)ขาดทุนจากการจ่าหน่ายและบริจาคสินทรัพย์ -                           (104,567.18)

ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจ่าหน่าย 19,248,409.91            19,904,422.92               

หนี้สงสัยจะสูญ (11,420,381.98) 2,075,956.61              

รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย (10,279,757.72) (10,279,757.72 )

รายได้เงินสนับสนุน - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง 16,190,724.09             

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงานก่อนการเปลี ยนแปลง  -

ในสินทรัพย์และหนี้สินด่าเนินงาน (1,681,542,517.55)        (310,408,262.10)          

สินทรัพย์ด่าเนินงาน(เพิ มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้ 7,094,368.48              4,597,007.72

วัสดุคงเหลือ (58,977.69)                 -                              

สินทรัพย์หมุนเวียนอื น 87,173.80                  492,115.96                   

เงินให้กู้ระยะยาว (207,022,198.31)          (187,236,121.41)

หนี้สินด่าเนินงานเพิ มขึ้น(ลดลง)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 52,336,091.85            (3,084,428.18)              

รายได้รับล่วงหน้า 1,034,394.00              (53,012.00)                  

เงินรับฝาก 566,188.70                (2,479,994.76)              

หนี้สินหมุนเวียนอื น (41,877.40)                 (27,537.84)                  
รายได้รอการรับรู้ (7,945,001.24)             -                           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน (1,835,492,355.36)        (498,200,232.61)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับจากการจ่าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 4,339.16                   117,920.00                 

จ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (3,116,544.90)             (9,256,153.87)              

จ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที ไม่มีตัวตน (1,175,250.00)             (5,388,062.00)              

จ่ายจากการลงทุนระยะส้ัน 2,480,000,000.00        450,000,000.00           

จ่ายจากการลงทุนระยะยาว 200,000,000.00           200,000,000.00           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,675,712,544.26        635,473,704.13           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 840,220,188.90           137,273,471.52           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 3,518,815,617.38        3,381,542,145.86         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 4,359,035,806.28        3,518,815,617.38         

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557



หลักเกณฑและสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 

1. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

   งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ่ง

รวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 

กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 

2. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม 

         ในปงบประมาณ 2557 สถาบันไดใชหลักการแนวปฏิบัติทางบัญชีโดยใชมาตรฐานและนโยบาย

บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนําเสนองบการเงิน โดยใชรูปแบบงบการเงินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

3.1  การนําเสนองบการเงิน 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) นําเสนองบการเงินในภาพรวม โดยรวมงบการเงิน 

ของโครงการกองทุนพัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน (สพช.) ไวดวยกัน 

3.2 การบันทึกบัญชี   

การบันทึกบัญชีของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคาง ซึ่ง

เปนไปตามขอกําหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 และไดรวมการบันทึกบัญชีของโครงการบานมั่นคง (บมค.) ไวดวยกัน สวนโครงการกองทุน

พัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน (สพช.) แยกการบันทึกบัญชีตางหาก 

3.3 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

3.3.1 รายไดเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลประจําปงบประมาณประกอบดวย  

(1) เงินอุดหนุนที่เปนงบบริหารจัดการโครงการและเงินอุดหนุนที่เปนงบสนับสนุนการ

พัฒนาองคกรชุมชนรับรูเมื่อไดรับอนุมัติเงินจากกรมบัญชีกลาง สําหรับงบสนับสนุนการพัฒนาองคกรชุมชน พอช. จะ

ดําเนินการสนับสนุนพัฒนาองคกรชุมชนทั้งหมดและรับรูเปนคาใชจายเงินอุดหนุนเมื่อ พอช. อนุมัติการจายเงินใหแก

องคกรชุมชนตามงวดที่ขอเบิก 

(2) รายไดเงินอุดหนุนสวนตางดอกเบี้ย เปนเงินอุดหนุนที่รัฐชดเชยใหสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (องคการมหาชน) เนื่องจาก พอช. ไดใหองคกรชุมชนกูยืมเงินเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัย โดย พอช. คิดดอกเบี้ยเงินกู



จากองคกรชุมชนในอัตรารอยละ 1 ของวงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติจาก พอช. โดย พอช. บันทึกเงินอุดหนุนที่ไดรับจาก

รัฐบาลเปนรายไดเงินอุดหนุนสวนตางดอกเบี้ยรับลวงหนา เมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อจะบันทึกเปนรายไดเงินอุดหนุนสวน

ตางดอกเบี้ยรอรับรูในสวนที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อแลว และทยอยรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนสวนตางดอกเบี้ยตามสัดสวน

การเบิกจายจริงตลอดอายุของสัญญา 

3.3.2 รายไดดอกเบี้ยเงินใหกู รับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน

ที่แทจริง ยกเวนดอกเบี้ยเงินใหกูที่ผิดนัดชําระเกิน 3 งวดติดตอกัน รับรูตามเกณฑเงินสด 

3.3.3 รายไดคาปรับรับรูเมื่อรับชําระเงิน 

3.3.4 คาใชจายรับรูเมื่อเกิดรายการ และบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง 

3.4  วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน 

3.5  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) กําหนดหลักเกณฑการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

ตามหลักเกณฑการจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารอง สําหรับยอดเงินใหกูและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับสวนที่เกิน

มูลคาหลักทรัพยที่นํามาคํ้าประกันตามระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุนชน (องคการมหาชน) วาดวยหลักเกณฑการ 

จัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารองพ.ศ. 2552 ดังนี้ 

ระดับ ลูกหน้ีจัดชั้น ระยะเวลาคางชําระ อัตราการกันเงินสํารองรอยละ 

1 จัดชั้นปกติ ไมเกิน 1 เดือน 0 

2 จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ เกิน 1 เดือนไมเกิน 3 เดือน 0 

3 จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน เกิน 3 เดือนไมเกิน 12 เดือน 25 

4 จัดชั้นสงสัย เกิน 12 เดือนไมเกิน 24 เดือน 75 

5 จัดชั้นสงสัยจะสูญ เกินกวา 24 เดือน 100 

6 จัดชั้นสูญ ไมมีทางที่จะไดรับชําระหนี้แลว 100 

 

 3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

ที่ดิน แสดงในราคาทุน 

อาคารและอุปกรณ แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ตรวจรับและอนุมัติใหใชงานหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม  

สินทรัพยที่มีราคาตอหนวย หรือชุดต่ํากวา 5,000.00 บาท บันทึกเปนคาใชจายทั้งจํานวนในปที่ไดมา 

และบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพยทุกรายการ 



คาเส่ือมราคา คํานวณจากราคาทุนของอาคาร อุปกรณ โดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานของสินทรัพย

แตละประเภท ดังนี้ 

 อัตรารอยละ 

อาคารและสวนประกอบ 5 

ครุภัณฑสํานักงาน 10-20 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เครื่องตกแตงสํานักงาน  

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุส่ือสาร และครภัุณฑยานพาหนะ 20 

 

 

 3.7 สินทรัพยไมมีตัวตน - สทุธ ิ

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม  

โดยจะตัดจําหนายภายใน 5 ป 

 

  3.8 รายไดรอการรับรู  ประกอบดวย 

1 สินทรัพยไดรับบริจาค บันทึกเปนรายไดรอการรับรูและทยอยรับรูเปนรายไดคูกับคาใชจาย 

ที่เกี่ยวของตามอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น 

2 รายไดเงินอุดหนุนสวนตางดอกเบี้ยรอรับรู จะบันทึกเมื่อ พอช. ไดมีการอนุมัติสินเชื่อแลว 

และทยอยรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนสวนตางดอกเบี้ยตามสัดสวนการเบิกจายจริงตลอดอายขุองสัญญา 

3 รายไดเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง จะบันทึกเปนรายไดรอการรับรูเมื่อ

ไดรับเงินสนับสนุนจากธนาคารโลก และทยอยรับรูเปนรายไดเมื่อเกิดคาใชจาย 

4 รายไดเงินอุดหนุนโครงการฝกอบรมสมาชิกอาเซี่ยนเกี่ยวกับโครงการบานมั่นคง จะบันทึกเปน

รายไดรอการรับรูเมื่อไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุน และทยอยรับรูเปนรายไดเมื่อเกิดคาใชจาย 
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