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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน  2559 
หมายเหตุที่ 1    นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
      หลักการบัญชี 
             ใช้เกณฑ์คงค้างตามหลัดการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด คือ หลักเกณฑ์ทางบัญชีท่ีใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดข้ึน มิใช่รับรู้
เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด หรือรายการท่ีพบเท่าเงินสดใช้รอบระยะเวลาตามปีงบประมาณ 
 

หมายเหตุที่ 2   ผลผลิตของหน่วยงาน 
        วิสัยทัศน์ 
        เป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้น ก ากับ แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา  และการประชาสัมพันธ์ งาน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้มีความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของมวลสมาชิก 
แผนปฏิบัติงาน 
 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 กิจกรรมรอง :  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปร่ือง 
 กิจกรรมรอง พฒันาเกษตรปราดเปรื่อง 
          กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง 

กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรตามระบบ cps 
          กิจกรรมรอง ก ากับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ 

กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง พฒันาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง พฒันาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมรอง โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ 
กิจกรรมรอง โครงการพฒันาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า 

          กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรมรอง การประกวดการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร 
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

          กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ 
กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร(3 โครงการย่อย) 



 
 

                                                                                                               รายงานผลการด าเนินงานปี 2560  
                                                                                                                 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

http://web.cpd.go.th/loei | 168 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ 

-โครงการยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร 
-โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ในส่วนของกรมส่งเสริม 

สหกรณ์ 
          กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมรอง พฒันาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
          กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับช้ันสหกรณ์ 

กิจกรรมรอง พฒันาความเข้มแข็งและยกระดับช้ันสหกรณ์ 
กิจกรรมรอง การช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง พฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
กิจกรรมรอง พฒันากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

หมายเหตุที่  3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
      เงินสด 
         เงินทดรองราชการ 
    เงินฝากธนาคาร 
    เงินฝากธนาคาร – ในงบประมาณ 
    เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ 
    เงินฝากคลัง                 475,388.00 
    เงินรับฝากและเงินประกัน 
    เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ 
    เงินลงทุนระยะส้ัน                                  00 
      รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                     475,388.00 
 

หมายเหตุที่ 4    วัสดุคงคลัง 
         วัสดุคงเหลือ           6,795.00 
        รวมวัสดุคงคลัง         6,795.00 
หมายเหตุที่ 5    ลูกหนี้เงินยืม        
     ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      26,760.00 
    ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ                 00 
     รวมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ                       26,760.00 
หมายเหตุที่  6   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
      ที่ดิน 
          ท่ีดินมีกรรมสิทธิ์ 
    (ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครอง xx ตร.วา) 
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  อาคาร 
    อาคารส านักงาน       2,159,400.00 
  หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม     1,384,662.92 
      อาคาร (สุทธิ)                              774,737.08 
   สิ่งปลูกสร้าง         487,000.00 
  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม      399,443.61 
      สิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)                    87,556.39 
  อาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด    2,189,705.00    
          หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม                1,110,237.38   1,079,467.62
  อุปกรณ์ 
     ครุภัณฑ์ส านักงาน          1,018,800.00 
  หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      428,161.50       590,638.50 
 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         6,033,500.00 
  หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม                       3,025,609.93    3,007,890.07 
 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     134,800.00 
  หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม        27,437.86        107,362.14 
 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       351,000.00 
  หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      256,070.99         94,929.01 
 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        611,838.03 
  หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      475,173.31      136,664.72 
 

  ครุภัณฑ์บ้านครัว       18,800.00 
  หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      10,822.97          7,977.03 
 

     รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)               5,887,222.56 
 

หมายเหตุที่ 7   ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 
     ค่าตอบแทนพนักงานราชการ          4,310,120.00 
       ค่าครองชีพ               14,000.00 
         รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร     4,324,120.00 
 
หมายเหตุที่  8  ค่าใช้สอย 
    ค่าใช้จ่ายในการอบรมในประเทศ             981,130.00 
    ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ภายนอก       1,025,135.00 
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    ค่าเบ้ียเล้ียง             654,608.00 
    ค่าท่ีพัก               106,310.00 
    คชจ.เดินทางภายในประเทศ              285,258.20 
    ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา              191,920.04 
    ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก              788,663.00 
         ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์                    226,940.00 
    ค่าใช้จ่ายจัดประชุม           29,310.00 
    ค่าเช่าอสังหา- บุคคลภายนอก          36,000.00 
    ค่าประชาสัมพันธ์                  184,910.00 
         เงินสมทบประกันสังคม                          170,552.00 
                รวมค่าใช้สอย               4,680,736.24 
หมายเหตุที่ 9  ค่าตอบแทน 
    ค่าเช่าบ้าน          929,400.00 
        รวมค่าตอบแทน                929,400.00 
หมายเหตุที่ 10  ค่าวัสดุ 
    ค่าวัสดุ           395,097.54 
    ค่าเช้ือเพลิง          232,514.80 
      รวมค่าวัสดุ                 627,612.34 
หมายเหตุที่  11  ค่าสาธารณูปโภค 
    ค่าไฟฟ้า       162,943.84 
    ค่าประปา$น้ าบาดาล      37,032.27 
    ค่าโทรศัพท์      135,465.31 
    ค่าไปรษณีย์        64,560.๐๐ 
      รวมค่าสาธารณูปโภค            400,001.42 
หมายเหตุที่  12  ค่าใช้จ่ายงบกลาง 
    เงินช่วยการศึกษาบุตร     169,418.00 
    ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     108,949.25 
    เงินช่วยการศึกษาบุตร       12,250.00 
    ค่ารักษาบ านาญนอก-รัฐ         4,393.00 
            รวมค่าใช้จ่ายงบกลาง             295,010.25 
หมายเหตุที่  13  ค่าใช้จ่ายงบอุดหนุนทั่วไป 
    เงินอุดหนุนเพื่อการด าเนินงานอื่น           9,000.00 
           รวมค่าใช้จ่ายงบอุดหนุนทั่วไป                              9,000.00 
หมายเหตุที่  14  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
    ค่าเส่ือมอาคารส านักงาน              143,967.37 
    ค่าเส่ือมส่ิงปลูกสร้าง       25,810.18 
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    ค่าเส่ือม – ค.สนง.              140,331.70 
    ค่าเส่ือม – ค.ยานพาหนะ              308,401.77  
    ค่าเส่ือม – ค.ไฟฟ้า       26,960.27 
    ค่าเส่ือม – ค.โฆษณา                18,361.68 
    ค่าเส่ือม – ค.คอมฯ                62,102.67 
        ค่าเส่ือม - ค.ครัว              523.97 
    ค่าเส่ือม – อาคารฯไม่ระบุฯ               67,227.68 
     รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                       793,687.29 
 
หมายเหตุที่  14  ค่าใช้จ่ายอื่น 
    T/Eเบิกเกินส่งคืน    203,359.63 
      T/E-โอนเงินให้สรก.      79,851.00 
    T/E-โอนร/ด ผ/ดให้บก.    274,675.29 
    T/Eปรับเงินฝากคลัง                  267,235.00 
    ค่าตัดจ าหน่าย                     3.00 
    รวมค่าใช้จ่ายอื่น                825,123.92 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


