




























แนวทางการจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา 170
สําหรับสวนราชการ

ความเปนมา
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170 กําหนดใหเงินรายได

ของหนวยงานของรัฐใดที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน ใหหนวยงานของรัฐนั้นทํารายงานการรับและ            
การใชจายเงินดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงาน
เสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป โดยการใชจายเงินรายไดดังกลาวตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงิน
การคลังตามหมวดนี้ดวย

ขอเท็จจริง  
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่  15 มกราคม 2551เห็นชอบใหกระทรวงการคลัง                     

(กรมบัญชีกลาง) รับไปดําเนินการกําหนดแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 170                  
และใหแจงเวียนหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตอไป 

2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติ                 
ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 170 ที่กระทรวงการคลังนําเสนอ และยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2546 เกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงานกองทุนหมุนเวียนที่มีมูลคาเกิน 500 ลานบาท                
ที่ตองรายงานตอรัฐสภา 

องคประกอบการรายงานตามแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 
จากแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา 170                    

จะเห็นไดวามีองคประกอบในการจัดทํารายงานฯ 5 สวน ไดแก 
1. รูปแบบรายงาน

1.1 รายงานแสดงฐานะการเงิน
1.2 รายงานแสดงผลการดําเนินงาน      
1.3 รายงานการรับ-จายเงิน
1.4 รายงานการรับ-จายเงินและเงินคงเหลือ

2. การวิเคราะหผลการดําเนินงานในรอบปปจจุบันเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน                
ในรอบปที่ผานมา

3. การรายงานสรุปผลการประเมินการบริหารและการดําเนินงาน

/4. ….
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4. หนวยงานที่ตองจัดทํารายงาน
4.1  กรณีเปนสวนราชการที่มีการจัดทํางบการเงิน ใหจัดทํารายงานแสดงฐานะการเงิน 

รายงานแสดงผลการดําเนินงาน และรายงานการรับ – จายเงิน ตามรูปแบบรายงานขอ 1.1 – 1.3
4.2  กรณีเปนสวนราชการที่ไมมีการจัดทํางบการเงิน ใหจัดทํารายงานการรับ-จายเงินและ                            

เงินคงเหลือ ตามรูปแบบรายงานขอ 1.4            
5. ระยะเวลาในการดําเนินการ หนวยงานที่มีหนาที่จัดทํารายงานฯ ตองจัดทํารายงานตาม

รูปแบบที่กําหนดภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ ยกเวนการรายงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ใหรายงานภายใน 60 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางที่ทําหนาที่กํ ากับดูแลการใชจายเงินนอก                       
งบประมาณของทุกสวนราชการ เห็นวา เพื่อใหการจัดทํารายงานของสวนราชการมีความชัดเจนและ
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ดังกลาว เห็นควรกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทํา
รายงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ดังนี้

1.  รูปแบบรายงาน
รูปแบบรายงานทั้ง 4 แบบ ไดแก 
1.1  รายงานแสดงฐานะการเงิน 
1.2  รายงานแสดงผลการดําเนินงาน      
1.3  รายงานการรับ-จายเงิน เปนรายงานที่แสดงผลการรับและการใชจายเงิน โดยเก็บยอด           

การรับและการใชจายเงินจากบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากคลัง
1.4  รายงานการรับ-จายเงินและเงินคงเหลือเปนรายงานที่แสดงผลการรับและการใชจายเงิน

โดยใชเกณฑเงินสด

2. การจัดทํารายงาน 
ในการจัดทํารายงานฯ ตามแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 170               

มีขั้นตอนการจัดทํารายงานฯ ดังนี้
2.1 รวบรวมขอมูลการเงิน 2 รอบปบัญชี 
2.2  จัดทํารายงานตามรูปแบบรายงานแสดงฐานะการเงิน และรายงานแสดงผลการ

ดําเนินงาน โดยให “25X1” เปนปรายงาน และ“25XX” เปนปกอนปรายงาน
-กรณีสวนราชการที่มีการจัดทํางบการเงินสําหรับเงินที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 

จัดทํารายงานตามรูปแบบรายงานแสดงฐานะการเงิน  รายงานแสดงผลการดําเนินงาน รายงานการรับ -
จายเงินตามขอ 1.1 - 1.3
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- กรณีสวนราชการไมมีการจัดทํางบการเงิน สําหรับเงินที่ไมตองนําสงเปนรายได
แผนดิน รวบรวมขอมูลการรับ-จายเงินนอกงบประมาณ  ของหนวยเบิกจายและ/หรือหนวยงานยอยในสังกัด
ทั้งหมด เพื่อจัดทํารายการดังกลาวในรายงานการรับ-จายเงินและเงินคงเหลือตามขอ 1.4 

2.3  ทําการเปรียบเทียบรายการในรายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานแสดงผลการ
ดําเนินงาน เปนรายบรรทัด ระหวาง ป“25X1” กับ ป “25XX” วา รายการปที่รายงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากปกอนคิดเปนรอยละเทาใด 

2.4  การคํานวณรอยละของการเพิ่มขึ้น/ลดลง  โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้
“เพิ่มขึ้น/ลดลง รอยละ” =  (จํานวนเงินของชอง “25X1” - จํานวนเงินของชอง “25XX”) X 100            

                                                                                          จํานวนเงินของชอง “25XX” 
เชน เงินฝากธนาคารพาณิชย ป “2551” เทากับ 755,717,898.08   ป “2550”  เทากับ 1,302,775,401.25 

“เพิ่มขึ้น/ลดลง รอยละ” =  (755,717,898.08 - 1,302,775,401.25) X 100
        1,302,775,401.25

                =  (41.9)
2.5 วิ เคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ในรายการที่ เปนประเด็น

สาระสําคัญ วา เกิดจากผลการดําเนินงานหรือการบริหารงานเปนอยางไร มีปจจัยใดที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง  

2.6  สรุปผลการประเมินการบริหารและการดําเนินงาน โดยนําผลการประเมินการดําเนินงาน 
ซึ่งอาจดําเนินการโดยบุคคลที่  3 หรือบุคคลภายนอก กรณีทุนหมุนเวียนที่ เขาสูระบบประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง ใหนําผลการประเมินไปใชในการรายงานได 

ทั้งนี้ ในการจัดทํารายงานฯ สวนราชการอาจสรุปพันธกิจ ภารกิจ วัตถุประสงค และขอมูลอื่นๆ           
เพื่อประกอบการนําเสนอการจัดทํารายงานตอคณะรัฐมนตร ี

3. ผูมีหนาที่จัดทํารายงาน
สวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากรม และมีเงินรายไดที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน  ดังนี้
3.1 สวนราชการที่มีทุนหมุนเวียนในการกํากับดูแล ตามนัยมาตรา 3 และมาตรา 12 แหง

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 
3.2 สวนราชการที่มี เงินนอกงบประมาณไวในกํากับดูแล ตามนัยมาตรา 4  แหง

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ไดแก 

/(1)...
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(1) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ หมายถึง เงินที่ไดรับจากรัฐบาลตางประเทศ 
องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษฯ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใด ไมวาจะเปนเงินกู
หรือเงินใหเปลา

(2) เงินบริจาค/ เงินอุดหนุน หมายถึง  เงินซึ่ งมีผูมอบใหสวนราชการโดยมี                   
วัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการใชจายในกิจการของสวนราชการนั้น หรือเปนเงินที่เกิดจากทรัพยสินที่มี                
ผูมอบให เพื่อหาดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการนั้น

(3)   เงินรายรับสถานศึกษา หมายถึง เงินทั้งปวงที่สถานศึกษาไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์             
เพื่อบํารุงการศึกษานอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจาย

(4) เงินรายรับสถานพยาบาล หมายถึง เงินทั้งปวงที่สถานบริการการสาธารณสุข
ไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์  เนื่องจากการดําเนินงานในกิจการของสถานบริการการสาธารณสุขตามหนาที่               
นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจาย

(5) เงินบูรณะทรัพยสิน หมายถึง เงินที่ไดรับในลักษณะชดใชความเสียหาย หรือ                       
สิ้นเปลืองแหงทรัพยสิน และจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา

(6)   เงินคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น หมายถึง เงินที่กรมจัดเก็บรายได คือ กรมศุลกากร                  
กรมสรรพสามิต และกรมสรรพากร ไดรับตามกฎหมายวาดวยรายได เทศบาล รายไดสุขาภิบาล                               
พระราชกฤษฎีกา วาดวยรายไดจังหวัด ประกาศคณะปฏิวัติวาดวยภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่ม ฯลฯ                       
(เงินที่กรมจัดเก็บรายไดตาง ๆ สามารถหักไวใชจายไดโดยไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน)

(7) เงินรายไดจากการดําเนินงาน หมายถึง เงินรายไดจากการดําเนินงานที่สวนราชการ
ไดรับไวและกฎหมายหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายอนุญาต ใหสวนราชการนั้นสามารถเก็บไวเปนคาใชจาย                     
ในการดําเนินงานตามภารกิจของสวนราชการนั้น ๆ  เชน เงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปน
เจาหนาที่ของรัฐ  เงินคาธรรมเนียมขาวสารของทางราชการ เงินรายไดสถานีวิทยุ เปนตน

(8) เงินประกันสัญญา/เงินมัดจํา หมายถึง เงินที่สวนราชการไดรับจากผูขายหรือ               
ผูรับจางเมื่อทําสัญญาจางเพื่อเปนการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผูขายหรือผูรับจาง               
ไมปฏิบัติตามสัญญา หรือเปนหลักฐานวาไดมีการทําสัญญากันแลว

(9) เงินดอกเบี้ยกลางศาล/คาธรรมเนียมศาล/คาธรรมเนียมในการบังคับคดี หมายถึง  
คาธรรมเนียมความและคาใชจายในการดําเนินคดีของหนวยงานศาลยุติธรรมตาง ๆ เงินดอกผลที่เกิดจาก                
เงินกลางศาล ซึ่งมีเฉพาะกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม

(10) เงินกู หมายถึง เงินที่ไดรับตามสัญญากูหรือไดรับจากการออกพันธบัตรหรือ             
ตราสารอื่น และนําไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกูนั้น 

/(11)...
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(11) เงินผลพลอยได หมายถึง เงินที่ไดรับเปนผลพลอยไดจากภารกิจ/หนาที่ตามระเบียบ/
ขอบังคับ/กฎหมายของสวนราชการนั้น

(12) เงินเพื่อประโยชนการศึกษา หมายถึง เงินซึ่งสวนราชการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ 
เกี่ยวกับการศึกษานอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจาย (เชน เงินที่ไดรับจากการใหบริการ/การดําเนินการ
ตาง ๆ เพื่อการศึกษา)  ของกรมและสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แตไมรวมถึง  
หนวยงานที่เปนสถานศึกษา

(13) เงินสินบนรางวัล หมายถึง เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจ
ที่กําหนดในระเบียบนั้น

(14) เงินฝากตาง  ๆ หมายถึง เงินนอกงบประมาณประเภทตาง ๆ ที่สวนราชการไดรับไว
เปนกรรมสิทธิ์  และระเบียบ/ขอบังคับของเงินเหลานั้นไมมีขอกําหนดใหหนวยงานตองเปดบัญชีเงินฝาก
แยกเปนการเฉพาะ สวนราชการจึงนํามารวมไวเปนยอดเดียวกัน โดยมิไดแจกแจงประเภทเงินไวอยางชัดเจน 

(15) เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน หมายถึง เงินที่สวนราชการรวบรวมเก็บรักษาไว 
เพื่อรอการจัดสรรไปสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามขอบังคับ/ระเบียบของเงินนั้น  เชน เงินฝาก อบจ.
ประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจายคืน

(16) เงินนอกงบประมาณตามวัตถุประสงคอื่น หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่ไมสามารถ          
จัดเขากลุมประเภทที่กลาวมาขางตน
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4.  รูปแบบรายงาน

หนวยงาน ........................

ประเภทเงิน..........................................

รายงานแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ............ และ ....

25X1 25XX เพิ่ม/ลดรอยละ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด XX XX X

เงินฝากคลัง XX XX X

เงินฝากธนาคารพาณิชย XX XX X

ลูกหนี้ระยะสั้น XX XX X

รายไดคางรับ XX XX X

เงินลงทุนระยะสั้น XX XX X

สินคาคงเหลือ XX XX X

วัสดุคงเหลือ XX XX X

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น XX XX X

รวมสินทรัพยหมุนเวียน XX XX X

   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว XX XX X

เงินลงทุนระยะยาว XX XX X

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) XX XX X

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน (สุทธิ) XX XX X

สินทรัพยถาวรอื่น (สุทธิ) XX XX X

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น XX XX X

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน XX XX X

รวมสินทรัพย XX XX X
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25X1 25XX เพิ่ม/ลดรอยละ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ XX XX X

คาใชจายคางจาย XX XX X

รายไดรับลวงหนา XX XX X

เงินรับฝากระยะสั้น XX XX X

เงินกูระยะสั้น XX XX X

หนี้สินหมุนเวียนอื่น XX XX X

รวมหนี้สินหมุนเวียน XX XX X

   

หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรอการรับรู XX XX X

เงินรับฝากระยะยาว XX XX X

เงินกูระยะยาว XX XX X

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น XX XX X

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน XX XX X

รวมหนี้สิน XX XX X

สินทรัพยสุทธิ XX XX X

   

สินทรัพยสุทธิ

ทุน XX XX X

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม XX XX X

กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น XX XX X

รวมสินทรัพยสุทธิ XX XX X
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หนวยงาน ........................

ประเภทเงิน.........................................................

รายงานแสดงผลการดําเนินงาน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุวันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ............  และ....

25X1 25XX เพิ่ม/ลดรอยละ

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากเงินงบประมาณ XX XX X

รายไดจากการขายสินคาและบริการ XX XX X

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค XX XX X

รายไดดอกเบี้ย XX XX X

รายไดจากการดําเนินงานอื่น XX XX X

รวมรายไดจากการดําเนินงาน XX XX X

คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนขาย XX XX X

คาใชจายดานบุคลากร XX XX X

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย XX XX X

คาใชจายในการดําเนินงานอื่น XX XX X

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน XX XX X

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน XX XX X

รายได/คาใชจาย ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพย XX XX X

รายไดที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน XX XX X

คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน (XX) (XX) X

รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน XX XX X

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ XX XX X

หมายเหตุ

ภาระผูกพัน XX XX
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หนวยงาน...........................................

ประเภทเงิน.................................................

รายงานการรับ - จายเงิน

ประจําปสิ้นสุดวันที่..... เดือน..........................พ.ศ. .... และ ....

25X1 25XX
เพิ่ม/ลด
รอยละ

เงินคงเหลือ ณ วันตนงวด XX XX X

รายรับ :

รายรับจากเงินงบประมาณ XX XX X

รายรับจากการดําเนินงาน XX XX X

รายรับจากดอกเบี้ย XX XX X

รายรับอื่น XX XX X

รวมรายรับ XX XX X

รายจาย:

รายจายบุคลากร XX XX X

รายจายจากการดําเนินงาน XX XX X

รายจายครุภัณฑ XX XX X

รายจายที่ดินและสิ่งกอสราง XX XX X

รายจายอื่น XX XX X

รวมรายจาย XX XX X

เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด XX XX X
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กระทรวง…...........……
กรม…..................…….

ประเภทเงิน............................................
รายงานการรับ-จายเงินและเงินคงเหลือ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ…….. และ ....

25X1 25XX เพิ่มลดรอยละ

รายรับ
รายรับจากงบประมาณ XX XX X
รายรับจากการดําเนินงาน XX XX X
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก XX XX X
รายรับอื่น ๆ XX XX X

รวมรายรับ XX XX X

รายจาย
รายจายบุคลากร XX XX X
รายจายจากการดําเนินงาน(คาตอบแทน
ใชจายและวัสดุ) XX XX X
คาครุภัณฑ XX XX X
คาที่ดินและสิ่งกอสราง XX XX X
รายจายอื่น ๆ XX XX X

รวมรายจาย XX XX X
รายรับสูง (ต่ํา) กวารายจายสุทธิ XX XX X
หัก นําสงรายไดแผนดิน XX XX X
รายรับสูง (ต่ํา) กวารายจายสุทธิหลังหักนําสงรายไดแผนดิน XX XX X
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา XX XX X
เงินคงเหลอืทั้งสิ้น XX XX X
หัก ภาระผูกพัน XX XX X
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน XX XX X
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25X1 25XX เพิ่มลดรอยละ

เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบดวย
เงินสด XX XX X
เงินฝากคลัง XX XX X
เงินฝากธนาคาร

ประเภทประจํา
- 3 เดือน XX XX X
- 6 เดือน XX XX X
- 9 เดือน XX XX X
- 12 เดือน XX XX X
- 24 เดือน XX XX X
ประเภทออมทรัพย XX XX X
ประเภทกระแสรายวัน XX XX X

รวมเงินฝากธนาคาร XX XX X
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น XX XX X
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ตัวอยางการจัดทํารายงานและการวิเคราะหขอมูล สําหรับสวนราชการที่มีการจัดทํางบการเงิน (ทุนหมุนเวียน)

หนวยงาน สํานักงานปลัด...................................

ประเภท  เงินทุน AFA

รายงานแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

2551 2550
เพิ่ม/ลด
รอยละ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด - - -

เงินฝากคลัง 94,919,049.62 94,919,049.62 -

เงินฝากธนาคารพาณิชย 4,036,831,227.74 6,202,125,641.44 -34.9

ลูกหนี้ระยะสั้น 3,937,870,875.24 2,546,565,937.76 54.6

รายไดคางรับ 691,579,558.00 696,224,769.99 -0.7

เงินลงทุนระยะสั้น - - -

สินคาคงเหลือ - - -

วัสดุคงเหลือ - 10,936.11 -100.0

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - - -

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 8,761,200,710.60 9,539,846,334.92 -8.2

   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว - - -

เงินลงทุนระยะยาว - - -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 116,076.10 116,076.10 -

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน (สุทธิ) - - -

สินทรัพยถาวรอื่น (สุทธิ) - - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - - -

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 116,076.10 116,076.10 -

รวมสินทรัพย 8,761,316,786.70 9,539,962,411.02 -8.2
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2551 2550
เพิ่ม/ลด
รอยละ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ - - -

คาใชจายคางจาย - 4,550,000.00 -100.0

รายไดรับลวงหนา - - -

เงินรับฝากระยะสั้น 2,200.00 2,032.00 8.3

เงินกูระยะสั้น - - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,200.00 4,552,032.00 -99.9

   

หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรอการรับรู - - -

เงินรับฝากระยะยาว - - -

เงินกูระยะยาว - - -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - - -

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน - - -

รวมหนี้สิน 2,200.00 4,552,032.00 -99.9

สินทรัพยสุทธิ 8,761,314,586.70 9,535,410,379.02 -8.1

   

สินทรัพยสุทธิ

ทุน 9,865,738,647.05 9,865,738,647.05 -

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม (1,104,424,060.35) (330,328,268.03) 234.3

กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น - - -

รวมสินทรัพยสุทธิ 8,761,314,586.70 9,535,410,379.02 -8.1
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หนวยงาน สํานักงานปลัด ...........................................

ประเภท  เงินทุน AFA

รายงานแสดงผลการดําเนินงาน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

25X1 2550
เพิ่ม/ลด
รอยละ

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากเงินงบประมาณ - - -

รายไดจากการขายสินคาและบริการ - - -

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค - - -

รายไดดอกเบี้ย 94,164,338.55 80,407,494.18 17.1

รายไดจากการดําเนินงานอื่น 4,379,704.49 10,941,671.94 -59.9

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 98,544,043.04 91,349,166.12 7.9

คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนขาย - - -

คาใชจายดานบุคลากร 357,248.00 263,632.00 35.5

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย - 25,819.80 -100.0

คาใชจายในการดําเนินงานอื่น 872,278,892.02 920,231,843.28 -5.2

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 872,636,140.02 920,521,295.08 -5.2

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน (774,092,096.98) (829,172,128.96) -6.6

รายได/คาใชจาย ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพย - - -

รายไดที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน - - -

คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน (-) (-) -

รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน - - -

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ (774,092,096.98) (829,172,128.96) -6.6

หมายเหตุ

ภาระผูกพัน 0.00 0.00
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วิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหรายงานแสดงฐานะการเงิน
จะเห็นวา สินทรัพยรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 8,761.32 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 จํานวน 778.64 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 8.2 โดยเปนสัดสวนลดลงของเงินฝากธนาคาร ที่เงินทุนฯ
ไดอนุมัติจัดสรรเงินใหสวนราชการนําไปดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของเงินทุนฯ จํานวน 2,165.29 ลานบาท 
คิดเปนลดลงรอยละ 34.9 ลูกหนี้ไดเพิ่มขึ้น จํานวน 1,391.31 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 54.6                
โดยสินทรัพยรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 8,761.32 ลานบาท ทําใหมีรายได 98.54 ลานบาท                           
คิดเปน 0.0125 เทา (คํานวนจากรายได/สินทรัพยรวม) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการบริหารสินทรัพยทุก 100 บาท 
ทําใหเกิดรายได 1.125 บาท สินทรัพยสุทธิในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 8,761.31 ลานบาท ลดลงจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 774.10 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 8.1 ซึ่งมีผลจากผลการดําเนินงาน              
ที่มีรายไดต่ํากวาคาใชจายสะสมเพิ่มขึ้นรอยละ 234.3 
การวิเคราะหรายงานแสดงผลการดําเนินงาน
จะเห็นวา รายไดต่ํากวาคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 774.09 ลานบาท ลดลงจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 55.08 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 6.6 โดยที่เงินทุนฯ มีรายไดจากการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 98.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 
7.19 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 และคาใชจายจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
จํานวน 872.64 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 47.88 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 5.2  

         
รายงานผลการประเมินผลการบริหารและการดําเนินงาน
เงินทุน FAF ไดเขาสูระบบประเมินผลการดําเนินงานโดยกระทรวงการคลังตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548
จนถึงปปจจุบัน ซึ่งมีผลการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2550 ดังนี้ 

หมายเหต ุ คะแนนประเมินผลปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพียงครึ่งปบัญชี

เกณฑการประเมินผล
คะแนนการประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.

2551e 2550
ดานการเงิน 2.88 1.00
ดานปฏิบัติการ 1.13 4.08
ดานสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 3.00 4.45
ดานพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน 3.00 4.60
คะแนนเฉลี่ย 2.32 4.03
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คณะกรรมการประเมินผลฯ มีขอสังเกตใหเงินทุนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนิน               
โครงการตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค  ซึ่งจะชวยลดปญหาหนี้คางชําระในอนาคต ทั้งนี้               
เงินทุนควรมีการติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการตาง ๆ รวมทั้งชวยแกไขปญหาและเสนอแนะแก
หนวยงานตาง  ๆที่นําเงินไปใชในการดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

......................................................................



ตัวอยางการจัดทํารายงานและการวิเคราะหกรณีสวนราชการไมมีการจัดทํางบการเงินสําหรับเงินที่ไมตอง
นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

1. แสดงขอมูลในรายงานการรับ-จายเงินและเงินคงเหลือตามรูปแบบรายงาน โดยแยก
ตามประเภทเงิน ดังนี้

1.1 เงินชวยเหลือจากตางประเทศ
1.2 เงินบริจาค/เงินอุดหนุน
1.3 เงินรายรับสถานศึกษา
1.4 เงินรายรับสถานพยาบาล
1.5 เงินบูรณะทรัพยสิน
1.6 เงินคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น
1.7 เงินรายไดจากการดําเนินงาน
1.8 เงินประกันสัญญา/เงินมัดจํา
1.9 เงินดอกเบี้ยกลางศาล/คาธรรมเนียมศาล/คาธรรมเนียมในการบังคับคดี
1.10   เงินกู
1.11  เงินผลพลอยได
1.12  เงินเพื่อประโยชนการศึกษา
1.13  เงินสินบนรางวัล
1.14  เงินฝากตาง ๆ 
1.15  เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน
1.16  เงินนอกงบประมาณตามวัตถุประสงคอื่น

(กรณีเปนเงินฝากกระทรวงการคลัง สามารถตรวจสอบประเภทเงินไดในระบบ GFMIS คําสั่งงาน 
ZGL_RPT015)

2. รวบรวมขอมูลการรับ-จายเงินนอกงบประมาณของหนวยเบิกจายในภาพรวม โดยใหรวม
ขอมูลของหนวยงานยอยในสังกัดทั้งหมด (ถามี) แยกตามประเภทเงิน รวม 2 ปบัญชี โดยให ป “25X1” เปนป
ที่รายงาน และป “25XX” เปนปกอนปที่รายงาน

3. แสดงเงินคงเหลือในรูปของเงินสด เงินฝากคลัง เงินฝากธนาคาร (แยกตามประเภทของ
เงินฝากธนาคาร) และเงินลงทุนในพันธบัตร หรือตราสารอื่น ๆ (ถามี) 

4. ทําการเปรียบเทียบรายการบัญชีของปที่รายงาน (25X1) กับปที่ผานมา “25XX” วา  มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

5. คํานวณรอยละของการเพิ่มขึ้น/ลดลง โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
“เพิ่มขึ้น/ลดลง รอยละ”  = (จํานวนเงินของชอง “25X1”  - จํานวนเงินของชอง “25XX” )  X  100

จํานวนเงินของชอง “25XX”
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6.  วิเคราะหขอมูลในสวนที่เปนประเด็นสาระสําคัญ 
7.  กรณีมีการประเมินผล ใหระบุผลการประเมิน

ปรากฏตามตัวอยางรูปแบบรายงานการรับ-จายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณ การวิเคราะห และการ
ประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

หนวย :บาท

รายการ 2551 2550 เพิ่ม/ลด รอยละ

รายรับ

   รายรับจากงบประมาณ 20,000,000.00 15,000,000.00 33.33

   รายรับจากการดําเนินงาน 70,000,000.00 45,000,000.00 55.56

   รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก 500,000.00 500,000.00 0.00

   รายรับอื่นๆ 130,000.00 50,000.00 160.00

รวมรายรับ 90,630,000.00 60,550,000.00 49.68

รายจาย

   รายจายบุคลากร 13,500,000.00 8,000,000.00 68.75

   รายจายจากการดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ) 10,000,000.00 12,000,000.00 -16.67

   คาครุภัณฑ 8,000,000.00 10,000,000.00 -20.00

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง 35,000,000.00 15,000,000.00 133.33

   รายจายอื่นๆ 20,000.00 50,000.00 -60.00

รวมรายจาย 66,520,000.00 45,050,000.00 47.66

รวมรายรับสูง(ต่ํา)กวารายจายสุทธิ 24,110,000.00 15,500,000.00 55.55

หัก นําสงรายรับแผนดิน 0.00 500,000.00 0.00

รายรับสูง(ต่ํา)กวารายจายสุทธิ หลังหักนําสงรายรับแผนดิน 24,110,000.00 15,000,000.00 60.73

บวก เงินคงเหลือสะสะยกมา 30,000,000.00 5,000,000.00 500.00

เงินคงเหลือทั้งสิ้น 54,110,000.00 20,000,000.00 170.55

หัก ภาระผูกพัน 0.00 35,000,000.00 -100.00

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 54,110,000.00 -15,000,000.00 -460.73

รายงานการรับ-จายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณ
ประเภทเงิน .....เงินบํารุงการศึกษา......

กระทรวง ....ศึกษาธิการ.....
กรม ....สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.......

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551



รายการ สะสมยกมา

เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบดวย

เงินสด 55,000.00                     

เงินฝากคลัง 19,000,000.00              

เงินฝากธนาคาร

   ประเภทประจํา

    - 3 เดือน 0.00

    - 6 เดือน 0.00

    - 9 เดือน 0.00

    - 12 เดือน 10,000,000.00

    - 24 เดือน 0.00

    - มากกวา 2 ปขึ้นไป 0.00

   ประเภทออมทรัพย 880,000.00                   

   ประเภทกระแสรายวัน 65,000.00                     

รวมเงินฝากธนาคาร 10,945,000.00              

รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น 30,000,000.00              

คงเหลือ

20,000.00                                              

43,100,000.00                                       

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00                                       

54,110,000.00                                       

0.00

10,990,000.00                                       

0.00

950,000.00                                            

40,000.00                                              

การวิเคราะห  (ตัวอยาง)
จะเห็นวา รายรับรวมในป 2551 เพิ่มสูงขึ้นกวาปที่ผานมา คิดเปนรอยละ 49.68 (ตําแหนงที่ 1)  และรายจาย
รวมในป 2551 เพิ่มสูงขึ้นกวาปที่ผานมา คิดเปนรอยละ 47.66 (ตําแหนงที่ 2) โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจาย        
คาที่ดินและสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้นสูงสุด คิดเปนรอยละ 133.33 (ตําแหนงที่ 3) ประกอบดวยรายการกอสราง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ  และรายจายดานบุคลากรเพิ่มขึ้น คิดเปน  รอยละ 68.75  (ตําแหนงที่ 4)
เนื่องจากรัฐบาลไดปรับอัตราคาจางลูกจางเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายจายจากการดําเนินงานลดลงรอยละ 16.67 
(ตําแหนงที่ 5) เนื่องจากมาตรการประหยัดรายจายภาครัฐ  โดยมีรายรับสูงกวารายจายสุทธิ จํานวน 
24,110,000 บาท (ตําแหนงที่ 6) เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 55.55 (ตําแหนงที่ 7)
(สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม)

รายงานผลการประเมินการบริหารและการดําเนินงาน   

(เฉพาะกรณีที่หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสําหรับการดําเนินงานภายใต
เงินนอกงบประมาณประเภทนั้นโดยเฉพาะ)




