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 4.3  ขออนุมัติแผนงำนประจ ำปีบญัชี 2563  และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปบีัญชี 2563 
คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563  เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  

พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี ้
1. แผนงานประจ าปีบัญชี 2562–2564   

แผนงานด าเนนิการปี 2563 และผลด าเนินงานปี 2562 
2. เป้าหมายด าเนินงานประจ าปีบญัชี 2563 
3. เปรียบเทยีบประมาณการรายได้ รายจ่ายและผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2562                            

และประมาณการปบีัญชี 2563 
4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีบญัชี 2563  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 

 
มติท่ีประชุม 
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เป้ำหมำยด ำเนินงำนประจ ำปีบัญชี 2563 
1. จ านวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ(เข้าใหม่) 

 
150 ราย 

2. ทุนเรือนหุ้น 
 

48.00 ล้านบาท 
3. เงินรับฝาก (จากสมาชิก) 

 
645.00 ล้านบาท 

4. ให้บริการเงินกู้ยืม 
 

290.00 ล้านบาท 
  

 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00 

 
ล้านบาท 

  
 

เงินกู้สามัญ 110.00 
 

ล้านบาท 
  

 
เงินกู้พิเศษ 175.00 

 
ล้านบาท 

5. ประมาณการรายได้มากกว่ารายจ่าย   40.00 ล้านบาท 
          

 
เปรียบเทียบประมำณกำรรำยได้  รำยจ่ำยและผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีบัญชี 2562  และประมำณกำรปีบัญชี 2563 

รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 (บำท) ประมำณกำร     

ปีบัญชี 2563 
(บำท) 

  
ประมำณกำร 

 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
หมำยเหตุ 

  
รำยได้     

 
  

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 51,000,000.00 50,844,592.30 51,700,000.00  - รายได้ท่ีเกิดจากการให้กู้เงิน  
  

 
  

 
  

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 235,000.00 348,513.77 780,000.00  - รายได้ท่ีเกิดจากการฝากเงินธนาคาร 
  

 
  

 
สหกรณ์อื่น  และสถาบันการเงินอื่น 

  
 

  
 

  
ผลตอบแทนจากการลงทุน 770,000.00 770,283.59 929,000.00  - รายได้ท่ีเกิดจากการลงทุน เช่น  

  
 

  
 

ดอกเบี้ยเงินปันผล หรือประโยชน์  
อื่นใดท่ีได้รับ 

รายได้อื่นๆ 355,000.00 378,966.49 401,000.00  - รายได้อื่นๆ ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย   

  
 

  
 

เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  รายได้-
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  รายได้อื่น ๆ 

รวมรำยได้ 52,360,000.00 52,342,356.15 53,810,000.00  
ค่ำใช้จ่ำย     

 
  

ดอกเบี้ยจ่าย 9,500,000.00 9,190,446.85 8,930,000.00 
 

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก  และ 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 

     ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ 4,270,000.00 3,722,464.72 4,390,000.00 
 

- รายจ่ายตามงบประมาณ 
ประจ าปี 2563 ยกเว้น หมวดสินทรัพย์ 

       
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 450,000.00 429,411.92 490,000.00  - ค่าใช้จ่ายทางบัญชี  อาทิ                        

  
 

  
 

ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี  ค่าเสื่อมราคา                    
สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย   

รวมค่ำใช้จ่ำย 14,220,000.00 13,342,323.49 13,810,000.00   
ประมำณกำรรำยได้สูงกว่ำรำยจ่ำย 38,140,000.00 39,000,032.66 40,000,000.00   
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รำยกำร 
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ปีบัญชี 2563 
(บำท) 
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งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปบีญัชี 2563  

     

รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและควำมจ ำเป็น  งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 
(บำท)  

 งบประมำณ
(บำท) 

1. หมวดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที ่         
     1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 2,120,000.00   2,112,470.00   2,267,500.00  - เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั้งหมด  

(5 อัตรา) 
- หลักการปีบัญชีถัดไป ก าหนดวงเงินปรับ
เพ่ิมเงินเดือน ไม่เกิน 7.5% ของ                      
ยอดเงินเดือนทั้งหมด 
- หลักการปีบัญชีถัดไป คณะกรรมการมี
อ านาจ ในการปรับฐานเงินเดือน ตาม            
ภาวะเงินเฟ้อ และหากงบไม่เพียงพอจะใช้ 
งบจากส ารองจ่ายเพ่ิมเติม 

        
      1.2 เงินตอบแทนประจ าต าแหน่ง  36,000.00   36,000.00   36,000.00  - ต าแหน่งผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ  

          
     1.3 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที ่  35,000.00   26,038.63   35,000.00  - ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ท างานนอก

เวลาท าการ  และท างานในวันหยุดราชการ 
          
     1.4 เงินประกันสังคม  46,500.00   46,035.00   46,500.00  - สมทบเงินกองทุนประกันสังคม และ 

เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน  
          
     1.5 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่  60,000.00   34,228.00   60,000.00  - ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบและ

ประกาศที่ก าหนด  (ประมาณการไว้ไม่เกิน 
10% ของเงินเดือนทั้งหมด) 

          
     1.6 ค่าเบี้ยประกันภัยเจ้าหน้าที่  2,500.00   1,920.07   2,000.00  - ค่าเบี้ยประกันภัยเจ้าหน้าที่ 

          
     1.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พาหนะ - ที่พัก 
          (เจ้าหน้าที่) 

 5,000.00   696.40   5,000.00  - เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ              
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของเจ้าหน้าที่ ส าหรับการประชุม 
อบรม สัมมนา เพ่ือประสานงานและ
ด าเนินการอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

  2,305,000.00   2,257,388.10   2,452,000.00    
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รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและควำมจ ำเป็น  งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 
(บำท)  

 งบประมำณ
(บำท) 

2. หมวดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร 
    สถำนที่และอุปกรณ์     
     2.1 ค่าซ่อมแซม-ค่าบ ารุงรักษา 
          สินทรัพย์ 

 20,000.00   2,598.00   15,000.00  - เป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์  
ส านักงาน  อุปกรณ์ส านักงาน และครุภัณฑ์
อื่น ๆ รวมทั้ง การปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน
ส านักงาน 

          
     2.2 ค่าดูแลโปรแกรมรายปี  24,000.00   24,000.00   24,000.00  - ค่าดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์สหกรณ์

ประจ าปี 2563  (สหกรณ์ใช้โปรแกรม 
สอ.ม.อ. และก าหนดค่าดูแลฯ เป็นอัตรา  
2 บ./ปี/คน(สมาชิก) ต่ าสดุไม่น้อยกว่า 
24,000 บ.) 

          
     2.3 ค่าเช่าพ้ืนที่ Server               
          (ส าหรับเว็บไซต์) 

 10,000.00   9,996.56   10,100.00  - ค่าเช่าพ้ืนที่ server ส าหรับเว็บไซต์  
ประจ าปี 2563 

          
     2.4 ค่าพัฒนาระบบงานสหกรณ์  15,000.00  -  10,000.00  - ค่าพัฒนาโปรแกรมฯ ระบบงานอื่น ๆ  

รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ       
การพัฒนาฯ  

        
 

     2.5 ค่าประกันทรัพย์สิน  1,000.00   738.65   1,000.00  - ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสหกรณ์  
          
     2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ -  1,445.50   15,000.00  - ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าท า  
        ความสะอาด และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 
   70,000.00   38,778.71   75,100.00    
3. หมวดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสมำชิก         
     3.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก  70,000.00   53,415.86   65,000.00  - ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุให้สมาชิก  

(เบิกงบประมาณจาก 2 ส่วน  คือ
งบประมาณรายจ่าย และจากกองทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือสมาชิก)             

          
     3.2 ค่าวัสดุของที่ระลึก  50,000.00   13,231.20   30,000.00  - ค่าของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมส่งเสริม          

การออม  และโครงการอื่น ๆ   
          
     3.3 ค่าสมนาคุณ  400,000.00   316,068.31   400,000.00  - สวัสดิการวันเกิด* (ประมาณ 336,600 บ.) 

โครงการชุมชนคนออมเงิน และโครงการ            
อื่น ๆ (ประมาณ 63,400 บ.)  
* ปี 2562 (ต.ค. – ธ.ค. 62) คนละ 423 บ./
คน/ปี เบิกงบประมาณรายจ่าย  
* ปี 2563 (ม.ค. – ธ.ค. 63) คนละ 524 บ./
คน/ปี โดยเบิกงบประมาณ 2 ส่วน คือ 
งบประมาณรายจ่าย 374 บ./คน/ปี  และ
จากทุนสาธารณประโยชน์ 150 บ./คน/ปี)   

   520,000.00   382,715.37   495,000.00    
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รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและควำมจ ำเป็น  งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 
(บำท)  

 งบประมำณ
(บำท) 

4. หมวดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ                
    กำรด ำเนินงำนอื่น         
(ก) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกรรมกำร         
     4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  108,000.00   105,064.50   108,000.00  - ค่าตอบแทนกรรมการ(บางต าแหน่ง) 

จ านวน 9,000 บ./เดือน ดังนี้   
1) ประธานกรรมการ(2,000 บ./เดือน)  
2) รองประธานกรรมการ(จ านวน 2 คน คนละ     
    1,200  บ./เดอืน )   
3) เหรัญญกิ (1,600 บ./เดือน)  
4) ผู้ช่วยเหรัญญกิ (300 บ./เดอืน)   
5) เลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการ             
    (1,500 บ./เดือน) 
6) ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการ 
    (300 บ./เดือน) 
7) เลขานกุารคณะกรรมการอ านวยการ/เงนิกู้/ 
   ศึกษาฯ (จ านวน 3 คน คนละ 300 บ./เดือน)    

          
     4.2 ค่าเบี้ยประชุม  170,000.00   140,600.00   165,000.00  - จ่ายค่าเบี้ยประชุมส าหรับ 

คณะกรรมการด าเนินการ, คณะกรรมการอื่น 
คณะท างานต่าง ๆ, ผู้ตรวจสอบกิจการ 

          
     4.3 ค่าเบี้ยประกันภัยกรรมการ  9,000.00   3,510.70   10,000.00  - ค่าเบี้ยประกันภัยกรรมการ  
          
   287,000.00   249,175.20   283,000.00    

(ข) ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอื่น ๆ         
     4.4 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  36,000.00   36,000.00   36,000.00  - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน               

คนละ 1,000 บ./เดือน ประมาณ 24,000 บ. 
และค่าตอบแทนพิเศษ ประมาณ 12,000 บ. 

          
     4.5 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  70,000.00   55,000.00   80,000.00  - ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 

บัญชี 2563  
          
     4.6 ค่าตอบแทนอื่น ๆ  15,000.00  -  10,000.00  - ค่าตอบแทนบุคลากรช่วยงานสหกรณ์ 

ค่าตอบแทน ดูแลระบบคอมฯ ค่าตอบแทน
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
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รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและควำมจ ำเป็น  งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 
(บำท)  

 งบประมำณ
(บำท) 

     4.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  520,000.00   488,253.00   495,000.00  - ค่าสมนาคุณ(ให้สมาชิกที่เข้าประชุม)  500  
บ./คน  (ประมาณ 425,000 บ. ประมาณ 
80%  ของสมาชิก)  รายงานกิจการ 
(ประมาณ 15,000 บ.) ของรางวัล ( 30,000 
บ.) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ประมาณ 25,000 บ.) 

          
     4.8 ค่าสาธารณูปโภค  45,000.00   37,009.78   40,000.00  - ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า   

ค่าโทรศัพท์  และอื่น ๆ  
          
     4.9 ค่าวัสดุส านักงาน  85,000.00   76,110.60   80,000.00  - ค่าวัสดุส านักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์,          

ของใช้ในส านักงาน, อุปกรณ์/ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่น ๆ 

          
     4.10 ค่าแบบพิมพ์  40,000.00   24,414.96   30,000.00  - แบบพิมพ์และแบบเอกสารต่าง ๆ   

ที่ใช้ ในส านักงาน  
          
     4.11 ค่าธรรมเนียม  35,000.00   22,518.00   30,000.00  - ค่าไปรษณียากร, ค่าอากรแสตมป์, เช็ค, 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเพ่ือ
การลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

          
     4.12 ค่าถ่ายเอกสาร  25,000.00   21,606.00   35,000.00  - ค่าถ่ายเอกสารภายในส านักงาน และ

ภายนอกส านักงาน  
          
     4.13 ค่ารับรอง  15,000.00   12,308.00   20,000.00  - ส าหรับรับรองการประชุมกรรมการ  

รับรองสมาชิก  ผู้มาตรวจสอบสหกรณ์   
ผู้มาเยี่ยมเยียนสหกรณ์  หรือรับรองอื่น ๆ 

          
     4.14 ค่าบ ารุงชมรมต่าง ๆ  1,500.00   1,276.00   1,500.00  - ค่าบ ารุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ 

และค่าบ ารุงชมรมอื่น ๆ  (จ่ายตามจ านวน
สมาชิก ณ 1 ม.ค. ของทุกปี คนละ 1 บาท) 

          
     4.15 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก  15,000.00   3,052.00   10,000.00  - เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ            

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  ส าหรับสมาชิก สมาชิกสมทบ 
บุคลากรสหกรณ์ และบุคคลภายนอกส าหรับ
การประชุม อบรม และสัมมนา รวมทั้งการ
ประสานงาน หรือ ด าเนินงานอื่น ๆ               
ในกิจการสหกรณ์ 
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รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและควำมจ ำเป็น  งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 
(บำท)  

 งบประมำณ
(บำท) 

     4.16 ค่าใช้จ่ายติดตามหนี ้ 15,000.00 3,090.00 10,000.00 - ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง    
ค่าที่พัก ค่าประสานงาน และอื่น ๆ ในการ
ติดตามหนี้สนิสมาชิก 

       
     4.17 ค่าใช้จ่ายด าเนินคด ี 40,000.00 - 40,000.00 - ค่าตอบแทนทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล         

ส่งหมาย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ          
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก ค่าประสานงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการด าเนินคดี ในนาม
สหกรณ์ 

       
     4.18 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 25,000.00 8,769.00 20,000.00 - ค่าหนังสือต่าง ๆ วารสาร, คู่มือ, สื่อ VDO,     

ค่าท าซุ้ม,  ของที่ระลึก, ส.ค.ส., ค่าขนส่ง,       
งานประชาสมัพันธ์อื่น ๆ, ค่าท าบุญ,                
ค่าสมัครสมาชิกตา่ง ๆ, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น ๆ ที่ไม่อาจ 
จัดเข้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 

       
     4.19 ส ารองค่าใช้จ่าย 85,500.00 - 77,400.00 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายไว้ สมทบประเภทรายจ่ายที่ตั้งไว้ 
ไม่เพียงพอ เพ่ือความคล่องตัว และ
เหมาะสมกับภาวะการณ์ต่าง ๆ  ที่อาจ
เปลี่ยนแปลง  (โดยตั้งไว้ไม่เกิน 10% ของ
หมวดค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 

       
  1,068,000.00 789,407.34 1,014,900.00   
  1,355,000.00 1,038,582.54 1,297,900.00   
5. หมวดค่ำใช้จ่ำยโครงกำรต่ำง ๆ          
     5.1  โครงการสาธารณประโยชน์  5,000.00  -  5,000.00  - สหกรณ์จะเบิกงบประมาณจาก 2 ส่วน             

คือ งบประมาณรายจ่าย  และจาก                               
ทุนสาธารณประโยชน์  

       
     5.2  โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน  5,000.00   5,000.00   5,000.00  - สหกรณ์จะเบิกงบประมาณจาก 2 ส่วน              

คือ งบประมาณรายจ่าย และจาก 
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม  

       
     5.3  โครงการวิจัย  10,000.00  -  10,000.00  - จัดท า หรือส่งเสริมสนับสนุนการท าวจิัย

เกี่ยวกับสหกรณ์  
       
     5.4  เงินสนับสนุนทุนสะสม - -  50,000.00  - โอนเข้าทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ าประกัน

เงินกู้สามัญ 
   20,000.00   5,000.00   70,000.00    

รวมงบประมำณรำยจ่ำย 4,270,000.00   3,722,464.72   4,390,000.00    
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รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและควำมจ ำเป็น  งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 
(บำท)  

 งบประมำณ
(บำท) 

6. หมวดสินทรัพย์         
    -  เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ส านักงาน  221,000.00   67,400.00   160,000.00  - รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

          
รวมงบจัดซื้อทรัพย์สิน  221,000.00   67,400.00   160,000.00    

          
รวมทั้งส้ิน 4,491,000.00   3,789,864.72   4,550,000.00    

หมำยเหตุ  :   
   1.  งบประมาณรายจ่ายข้างต้นไม่ได้รวมต้นทุนการด าเนินงาน เช่น ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม, ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก   
        และค่าใช้จ่ายทางบัญชี เช่น ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่  ค่าเสื่อมราคา สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย และค่าใช้จ่ายทางบัญชีอื่น ๆ  เป็นต้น 
   2.  ค่าใช้จ่ายทุกหมวด สามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้ เว้นแต่ หมวดที่ 6 
   3.  หมวดที่ 6 เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ส านักงาน สามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้  
   4.  อุปกรณ์ฯ ที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ   
   5.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท/หน่วย เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

เอกสำรแนบ 1   
   ประมำณกำรเครื่องใช้/อุปกรณ์ส ำนักงำน  (ถัวเฉลี่ยกันได้) ปี 2563 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม หมำยเหตุ 

1 คอมพิวเตอร์ Server 1 70,000.00 70,000.00  ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี   

2 คอมพิวเตอร์ 2 25,000.00 50,000.00  ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี   

3 เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก 1 40,000.00 40,000.00  ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี   

  รวม     160,000.00   
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รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและควำมจ ำเป็น  งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 
(บำท)  

 งบประมำณ
(บำท) 

6. หมวดสินทรัพย์         
    -  เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ส านักงาน  221,000.00   67,400.00   160,000.00  - รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

          
รวมงบจัดซื้อทรัพย์สิน  221,000.00   67,400.00   160,000.00    

          
รวมทั้งส้ิน 4,491,000.00   3,789,864.72   4,550,000.00    

หมำยเหตุ  :   
   1.  งบประมาณรายจ่ายข้างต้นไม่ได้รวมต้นทุนการด าเนินงาน เช่น ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม, ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก   
        และค่าใช้จ่ายทางบัญชี เช่น ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่  ค่าเสื่อมราคา สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย และค่าใช้จ่ายทางบัญชีอื่น ๆ  เป็นต้น 
   2.  ค่าใช้จ่ายทุกหมวด สามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้ เว้นแต่ หมวดที่ 6 
   3.  หมวดที่ 6 เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ส านักงาน สามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้  
   4.  อุปกรณ์ฯ ที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ   
   5.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท/หน่วย เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

เอกสำรแนบ 1   
   ประมำณกำรเครื่องใช้/อุปกรณ์ส ำนักงำน  (ถัวเฉลี่ยกันได้) ปี 2563 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม หมำยเหตุ 

1 คอมพิวเตอร์ Server 1 70,000.00 70,000.00  ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี   

2 คอมพิวเตอร์ 2 25,000.00 50,000.00  ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี   

3 เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก 1 40,000.00 40,000.00  ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี   

  รวม     160,000.00   
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รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

 เหตุผลและควำมจ ำเป็น  งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 
(บำท)  

 งบประมำณ
(บำท) 

6. หมวดสินทรัพย์         
    -  เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ส านักงาน  221,000.00   67,400.00   160,000.00  - รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

          
รวมงบจัดซื้อทรัพย์สิน  221,000.00   67,400.00   160,000.00    

          
รวมทั้งส้ิน 4,491,000.00   3,789,864.72   4,550,000.00    

หมำยเหตุ  :   
   1.  งบประมาณรายจ่ายข้างต้นไม่ได้รวมต้นทุนการด าเนินงาน เช่น ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม, ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก   
        และค่าใช้จ่ายทางบัญชี เช่น ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่  ค่าเสื่อมราคา สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย และค่าใช้จ่ายทางบัญชีอื่น ๆ  เป็นต้น 
   2.  ค่าใช้จ่ายทุกหมวด สามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้ เว้นแต่ หมวดที่ 6 
   3.  หมวดที่ 6 เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ส านักงาน สามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้  
   4.  อุปกรณ์ฯ ที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ   
   5.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท/หน่วย เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

เอกสำรแนบ 1   
   ประมำณกำรเครื่องใช้/อุปกรณ์ส ำนักงำน  (ถัวเฉลี่ยกันได้) ปี 2563 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม หมำยเหตุ 

1 คอมพิวเตอร์ Server 1 70,000.00 70,000.00  ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี   

2 คอมพิวเตอร์ 2 25,000.00 50,000.00  ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี   

3 เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก 1 40,000.00 40,000.00  ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี   

  รวม     160,000.00   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


