-5สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
สำนัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร เป็น ส่ว นราชการในสัง กัด กระทรวงศึก ษาธิก าร
มีห น้า ที ่ค วามรับ ผิด ชอบหลัก เกี ่ย วกับ การพัฒ นายุท ธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวง
เป็น แผนปฏิบ ัติ ดำเนิน การเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ จัดทำงบประมาณและบริห าร
ราชการประจำทั่ ว ไปของกระทรวงเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า ห มายและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามภ ารกิ จ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการมีสถานที่ตั้ งหลั กอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319
วังจันทรเกษม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ แก่ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ การ พ.ศ. 2546 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
คำสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่ ว ยงานได้ รับ การจัด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจำปี
จำนวน 50,699,784,200.00 บาท โดยแยกเป็ น งบรายจ่ ายลงทุ น จำนวน 824,171,500.00 บาท
และรายจ่ ายประจำ จำนวน 49,875,612,700.00 บาท โดยเชื่อมโยงภารกิจด้านการศึกษาและบริบท
ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาแปลงเป็ น แผนงาน งาน/โครงการเพื่ อ สนองนโยบายและแผนต่ างๆ ได้ แ ก่ แผนพั ฒ นา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ห น่ ว ยเบิ ก จ่ า ยภายใต้ สั งกั ด จำนวน 216 แห่ ง
ทั้งในหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยในส่ ว นกลาง 2 หน่ ว ย
และหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค 96 หน่วย
สำนั ก งานคณะกรรมการข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา (สำนั กงาน ก.ค.ศ.)
เป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง 1 หน่วย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง 1 หน่วย
และหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค 5 หน่วย
สำนักงานส่ง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย (สำนัก งาน กศน.)
เป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง 2 หน่วย หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค 109 หน่วย

-6หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยดั ง กล่ า วไม่ เป็ น หน่ ว ยงานที่ เสนอรายงานและไม่ มี ก ารจั ด ทำงบการเงิ น แยกกั น
รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้มาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้ นอกจากนี้หน่วยงานมีทุน
หมุ น เวี ย นภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ จำนวน 4 ทุ น ได้ แ ก่ 1. กองทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อ การศึ ก ษา
2. กองทุ น ส่ ง เสริ ม โรงเรี ย นในระบบ 3. เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ข้ า ราชการครู
4. กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง 4 ทุน เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน
และมี ก ารจั ด ทำงบการเงิน แยกต่ างหากจากสำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รายการบั ญ ชี ข อง
ทุนหมุนเวียนดังกล่าวจึงไม่ได้นำมารวมแสดงอยู่ในงบการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน
รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครั ฐที่กระทรวงการคลัง
กำหนดให้ซ่ึงรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ
นโยบายการบั ญชีภาครั ฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบั ติทางการบัญชี เรื่อง การนำเสนอ
งบการเงิน ของหน่ว ยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่
15 สิงหาคม 2561
รายงานการเงิน นี้ จั ด ทำขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ ราคาทุ น เดิ ม เว้น แต่ จะได้ เปิ ด เผยเป็ น อย่ างอื่ น
ในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้น ทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่รวมถึงรายการ
บัญชีของทุนหมุนเวียน 4 ทุน ได้แก่ 1. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2. กองทุนส่งเสริมโรงเรียน
ในระบบ 3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 4. กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ถือเป็นหน่วยงาน
ที่เสนอรายงาน และต้องจัดทำงบการเงินแยกต่างหากจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎหมาย
ไม่ว่ารายการดังกล่ าวจะเกิดจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่ หน่ วยงานมีอำนาจ
ในการบริห ารจัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึง
องค์ประกอบของงบการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานเอง

-7หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐทีป่ รับปรุงใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ฉบับใหม่ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560
- มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิ น อาคาร และอุปกรณ์ มีผ ลบังคับใช้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
ในงวดบัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีผลบังคับใช้สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อ ง สิ น ค้ า คงเหลื อ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน มีผลบังคับใช้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ ซึ่งมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวนี้ได้ถูกยกเลิกตาม
ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ องมาตรฐานการบั ญ ชีภ าครัฐ และนโยบายการบั ญ ชี ภ าครัฐ พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
1) มาตรฐานและนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ตามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง
มาตรฐานการบัญชีมีผลบังคับใช้ 1ตุลาคม 2561 ดังนี้
- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอรายงานการเงิน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่องสินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่องสัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่องเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์

-8- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องเงินลงทุน
2)
มาตรฐานและนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ตามประกาศกระทรวงการคลั ง
เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่ อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562
ฝ่ า ยบ ริ ห ารเชื่ อ ว่ า มาตรฐาน และน โยบ ายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ให ม่ ข้ า งต้ น
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงิน ทดรองราชการ เป็ น เงิน ที่ ห น่ว ยงานที่ ได้ รับ จากรัฐ บาลเพื่ อทดรองจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมด
ความจำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการ
เงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบ
กำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน ได้แก่ เงินฝากประจำ
4.2 เงินลงทุน
- เงินลงทุ นระยะสั้ น หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่ มี ระยะเวลาตั้ งแต่
3 เดือนขึ้นไปถึง 1 ปี นับตัง้ แต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน หากมีความตั้งใจจะถือไว้เกินกว่า 1 ปีขึ้นไป
จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว
4.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่
หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแสดงเป็น
งานระหว่างก่อสร้างตามราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่า
ต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป แสดงตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์
อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
- ค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธี
เส้ นตรงตามอายุ การใช้ งานที่ กำหนดไว้ ใ นหลั ก การและนโยบายการบั ญ ชี ภาครั ฐ ฉบั บที่ 2

-9และหนั งสื อกรมบั ญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 238 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณ
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
อาคารสำนักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต
40 ปี
อาคารและบ้านพักอาศัยและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นไม้
15 – 40 ปี
สิ่งปลูกสร้างถาวร
25 ปี
สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว
15 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
3 – 12 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 – 5 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
3 – 30 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2 – 20 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2 – 10 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร
2 – 10 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน
2 – 10 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
2 – 10 ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ
5 – 10 ปี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
5 – 15 ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา
2 – 5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
2 – 5 ปี
ครุภัณฑ์กีฬา
2 – 5 ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี
2 – 5 ปี
ครุภัณฑ์สนาม
2 – 5 ปี
ครุภัณฑ์อื่น
2 – 5 ปี
- ไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงาน
ทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 - 20 ปี
4.5 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือ จากรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสด
ที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงินซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

- 10 รายได้ ร อการรั บ รู้จ ะถู ก ทยอยตั ด บั ญ ชี เพื่ อ รั บ รู้ รายได้ ต ามเกณฑ์ ที่ เป็ น ระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตาม
เกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
4.6 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เมือ่ ยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิ
รับเงิน
3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตาม
จำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้
จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.7 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้ เก็บรายได้
นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ให้กับผู้ซื้อ
4.8 รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้
เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับยกเว้น รายได้แผ่นดิน
และรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.9 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อ
ได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือ
และบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกิน 1 ปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

- 11 หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2563
เงินสดในมือ
90,920.00
เงินทดรองราชการ
107,185,645.00
เงินฝากสถาบันการเงิน
809,378,457.84
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
0.00
เงินฝากคลัง
338,027,033.86
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,254,682,056.70

หน่วย : บาท
2562
475,833.65
107,585,645.00
502,936,639.36
45,433,701.42
315,457,928.94
971,889,748.37

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,254,682,056.70 บาท
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
รวมลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก
เงินจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค้างรับ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

2563
345,844,880.23
34,870,240.30
380,715,120.53
33,366,622.40
464,471.99
566,553,900.12
981,100,115.04

หน่วย : บาท
2562
398,730,389.16
26,612,379.18
425,342,768.34
35,220,858.80
496,110.00
170,483,070.23
631,542,807.37

ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 ลู ก หนี้ ร ะยะสั้ น จำนวน 981,100,115.04 บาท ได้ ร วม
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินนอก
งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ

- 12 หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น
2563
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ - 6 เดือน
- 12 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

0.00
703,785,219.68
703,785,219.68

หน่วย : บาท
2562
191,487.69
65,261,904.60
65,453,392.29

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 703,785,219.68 บาท เป็นเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ประเภทประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.05 – 1.375
หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ระยะยาว
หน่วย : บาท
2563
2562
เงินขาดบัญชี
153,991.43
1,274,355.63
ลูกหนี้อื่นระยะยาว
104,935.00
104,935.00
รวมลูกหนี้ระยะยาว
258,926.43
1,379,290.63
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ลูกหนี้ระยะยาว จำนวน 258,926.43 บาท ประกอบด้วย
1. เงิน ขาดบั ญ ชี จำนวน 153,991.43 บาท เป็ น เงิ น ขาดบั ญ ชีรอสะสางของสำนัก งาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เงินบำรุงการศึกษาขาดบัญชี ในงวดบัญชีปี 2538 ของสถาบันส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
นอกโรงเรียน (เดิม) จำนวน 140,721.88 บาท ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ได้รายงานผลการสอบสวนหาผู้ รับผิ ดชอบทางแพ่ งให้ กรมบัญชีกลางทราบตามหนังสื อ ที่ ศธ
1101/390 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538 และกรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าทีแ่ ละเงินขาดบัญชี และเงินขาดบัญชี จำนวน 13,269.55 บาท
ตามหนัง สื อ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/16765 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2549
แต่ เนื่ อ งจากสิ้ น สุ ด เวลาการบั ง คั บ คดี แ ล้ ว จึ ง ส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง กรมบั ญ ชี ก ลาง ตามหนั งสื อ สำนั ก งาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ศธ 0210.117/9994 ลงวั น ที่ 26 กั น ยายน 2556 และตามหนั งสื อ
ที่ ศธ. 0210.117/8069 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรื่องขออนุมัติจำหน่ายหนี้ที่ไม่สามารถสืบหาหลักทรัพย์
หรือทรัพย์ สิ นของลู กหนี้ ได้ เพื่ อขอจำหน่ ายคดีและปรับปรุงบั ญชีเงิ นขาดบั ญชีต่อไป ปัจจุ บั นยังไม่ได้รับ
หนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง
2. ลู ก หนี้ อื่ น ระยะยาว จำนวน 104,935.00 บาท โดย เป็ น ลู ก หนี้ เงิ น ขาดบั ญ ชี ข อง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ส่งเรื่อง
ให้อัยการจังหวัดพังงาตามหนังสือ ที่ ศธ 0403/243 ลงวันที่24 กันยายน 2541 ดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่ง
เรีย กเงิน 104,935.00 บาท และมีการส่ งฟ้ องศาลจังหวัดพังงา คดีห มายเลขดำที่ 136/2542 ลงวันที่
30 เมษายน 2542 ให้ จำเลย ชำระเงิน จำนวน 125,105.85 บาท พร้อ มดอกเบี้ย ร้อ ยละ 7.5 ต่อ ปี
ของเงินต้น จำนวน 102,417.90 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 จนกว่าจะชำระเสร็จ

- 13 หมายเหตุ 9 เงินลงทุนระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่มีเงินลงทุนระยะยาว เนื่องจากได้ดำเนินการปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทประจำ 36 เดือน ของกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
หมายเหตุ 10 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสิ่งปลูกสร้าง
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์-สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

2563
4,854,874,650.41
(2,973,036,730.55)
1,881,837,919.86
4,767,950,173.92
(4,064,604,095.61)
703,346,078.31
90,889,228.65
2,676,073,226.82

หน่วย : บาท
2562
4,439,804,479.36
(2,813,899,329.54)
1,625,905,149.82
4,549,239,637.37
(3,882,170,542.98)
667,069,094.39
312,633,890.78
2,605,608,134.99

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 2,676,073,226.82 บาท
หมายเหตุ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน-สุทธิ

2563
67,177,671.63
(52,918,793.51)
14,258,878.12

หน่วย : บาท
2562
73,067,371.63
(43,431,592.99)
29,635,778.64

ณ วันที่ 30 กันยายน 253 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 14,258,878.12 บาท
หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินโอนระยะสั้น
2563
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รวมเจ้าหนี้เงินโอนระยะสั้น

0.00
4,313.76
4,313.76

หน่วย : บาท
2562
0.28
2,382.06
2,382.34

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เจ้าหนี้เงินโอนระยะสั้น จำนวน 4,313.76 บาท

- 14 หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นบุคคลภายนอก
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบสำคัญค้างจ่าย
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

2563
4,616,972.82
0.00
5,276,442.94
611,146,427.34
118,365.34
0.00
19,166.40
621,177,374.84

หน่วย : บาท
2562
5,482,152.55
00.00
5,548,761.61
227,227,061.37
0.00
25,686.06
33,290.00
238,316,951.59

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เจ้าหนี้ระยะสั้น จำนวน 621,177,374.84 บาท
หมายเหตุ 14 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

2563
1,297,982,287.06
85,777.50
59,461,495.28
1,357,529,559.84

หน่วย : บาท
2562
1,159,790,053.44
85,777.50
53,233,697.56
1,213,109,528.50

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินรับฝากระยะสั้น จำนวน 1,357,529,559.84 บาท
หมายเหตุ 15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2563
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

0.00
1,074,424.60
1,074,424.60

หน่วย : บาท
2562
(14,400.00)
1,275,463.27
1,261,063.27

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1,074,424.60 บาท

- 15 หมายเหตุ 16 เจ้าหนี้เงินโอนระยะยาว

รายได้รอการรับรู้
รวมเจ้าหนี้เงินโอนระยะยาว

2563
40,737,362.46
40,737,362.46

หน่วย : บาท
2562
41,538,111.09
41,538,111.09

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เจ้าหนี้เงินโอนระยะยาว จำนวน 40,737,362.46 บาท
หมายเหตุ 17 รายได้จากงบประมาณ
2563
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบดำเนินงาน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบกลาง
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบดำเนินงาน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบกลาง
รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อน-สุทธิ
รวมรายได้จากงบประมาณ

8,041,162,950.21
293,828,724.51
2,136,715,124.50
36,655,455,474.00
2,197,279,939.20
2,434,649,670.86
(144,826,343.80)
51,614,265,539.48
0.00
280,008,384.19
111,335,655.85
35,910,521.62
35,928,549.35
150,096.00
463,333,207.01
52,077,598,746.49

หน่วย : บาท
2562
8,002,036,060.77
375,933,957.77
2,331,002,366.95
37,298,159,364.85
2,561,376,085.03
2,184,547,264.19
(204,374,705.90)
52,548,680,393.66
2,000.00
86,872,396.89
139,569,619.11
27,110,812.40
35,955,323.03
464,280,933.97
753,791,085.40
53,302,471,479.06

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 รายได้จากงบประมาณ จำนวน 52,077,598,746.49 บาท
เป็ น รายได้จ ากงบประมาณปี ปั จ จุ บั น จำนวน 51,614,265,539.48 และรายได้ จากงบประมาณปี ก่ อ น
จำนวน 463,333,207.01 บาท

- 16 –
หมายเหตุ 18 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าบริการ
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

2563
465,813.00
79,080,189.36
79,546,002.36

หน่วย : บาท
2562
609,510.75
35,260,142.51
35,869,653.26

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 79,546,002.36 บาท
หมายเหตุ 19 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
2563
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก แหล่งอื่น 75,210,332.88
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน
400,000.00
รายได้จากการบริจาค
7,532,217.92
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
83,142,550.80

หน่วย : บาท
2562
71,124,328.68
0.00
18,365,513.66
89,489,842.34

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จำนวน 83,142,550.80 บาท
หมายเหตุ 20 รายได้อื่น
2563
15,569.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
0.00
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
19,026,979.35
รายได้เงินนอกงบประมาณ
(106,010.00)
รายการปรับเงินฝากคลัง
14,638,957.32
รายได้อื่น
33,575,496.37
รวมรายได้อื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รายได้อื่น จำนวน 33,575,496.37 บาท

หน่วย : บาท
2562
13,696.56
2,280.22
1,929,794.18
(8,420.00)
8,546,836.54
10,484,187.50

- 17 หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
หน่วย : บาท
2563
2562
เงินเดือน
3,630,380,791.31 3,698,488,032.72
ค่าล่วงเวลา
35,453,599.65
45,347,716.78
เงินประจำตำแหน่ง
2,026,764.51
1,644,483.86
ค่าจ้าง
230,074,662.64
247,896,170.20
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
4,249,195,231.11 4,117,398,470.65
เงินช่วยค่าครองชีพ
735,992.58
1,310,033.66
เงินรางวัลประจำปี
221,266.50
121,900.00
ค่ารักษาพยาบาล
240,284,797.51
223,423,294.21
เงินช่วยการศึกษาบุตร
24,981,010.90
29,486,960.75
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
2,899,667.06
3,250,518.71
เงินชดเชย กบข.
49,402,039.42
48,988,962.18
เงินสมทบ กบข.
74,097,036.85
73,479,486.75
เงินสมทบ กสจ.
5,640,054.55
6,287,372.82
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
121,143,130.69
133,647,253.87
ค่าเช่าบ้าน
127,098,894.67
137,440,028.86
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
144,591,278.39
153,126,376.86
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
8,938,226,218.34 8,921,337,062.88
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 8,938,226,218.34 บาท

- 18 หมายเหตุ 22 ค่าบำเหน็จบำนาญ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
เงินช่วยค่าครองชีพ
บำเหน็จ
บำเหน็จตกทอด
บำเหน็จดำรงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บำเหน็จบำนาญอื่น
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ

2563
48,200.00
1,347,574,099.72
119,074,883.57
141,723,245.67
55,013,278.29
125,276,282.10
188,729,127.90
2,213,425.50
12,875,137.34
1,992,527,680.09

หน่วย : บาท
2562
0.00
1,153,147,400.39
123,384,846.31
124,149,057.10
56,162,563.52
114,316,908.38
188,780,626.50
2,670,821.75
10,923,446.35
1,773,535,670.30

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าบำเหน็จบำนาญ จำนวน 1,992,527,680.09 บาท
หมายเหตุ 23 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าตอบแทน

2563
0.00
367,514,796.59
24,000.00
367,538,796.59

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าตอบแทน จำนวน 367,538,796.59 บาท

หน่วย : บาท
2562
113,980.00
514,723,512.10
166,156.00
515,003,648.10

- 19 หมายเหตุ 24 ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าวิจัยและพัฒนา
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย

2563
1,113,719,631.78
245,914,012.34
148,023,787.38
1,677,937,866.70
610,459.50
0.00
195,246,185.22
118,847,682.11
0.00
0.00
33,797,827.76
99,773,522.58
445,764,979.52
4,079,635,954.89

หน่วย : บาท
2562
1,278,219,846.13
335,264,867.16
92,299,747.64
1,797,984,786.68
747,560.75
0.00
224,663,521.84
117,811,194.11
139,490.00
0.00
32,468,438.90
93,701,311.63
359,282,352.23
4,332,583,117.07

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าใช้สอย จำนวน 4,079,635,954.89 บาท
หมายเหตุ 25 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

2563
167,964,797.34
17,375,497.82
31,839,214.75
46,654,904.11
263,834,414.02

หน่วย : บาท
2562
176,474,699.42
18,020,302.08
33,998,346.74
116,711,692.74
345,205,040.98

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 263,834,414.02 บาท

- 20 หมายเหตุ 26 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
2563
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
141,412,461.73
ครุภัณฑ์
207,143,618.32
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
251,641.68
ค่าตัดจำหน่าย
17,181,175.73
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
0.00
รวมต้นทุนขาย
365,988,897.46
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ต้นทุนขาย จำนวน 365,988,897.46 บาท

หน่วย : บาท
2562
139,941,195.54
217,483,746.78
17,325.48
8,990,402.00
0.00
366,432,669.80

หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
2563

หน่วย : บาท
2562

TE-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน ภาคครัวเรือน
11,839,600.80
16,830,896.45
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน –
ให้รัฐบาลต่างประเทศ
18,240.00
0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน องค์กรไม่หวังผลกำไร
34,630,632,655.99 35,267,650,870.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน องค์กรระหว่างประเทศ
67,498,082.03
71,111,380.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน หน่วยธุรกิจอื่น
0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น
190,015,735.89
225,708,153.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนองค์กรไม่หวังผลกำไร
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น
0.00
0.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
34,900,004,314.71 35,581,301,301.23
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จำนวน 34,900,004,314.71 บาท

- 21 ในงวดบั ญ ชี ปี 2563 ค่าใช้จ่ายเงิน อุ ดหนุ นเพื่ อการดำเนิ น งาน – องค์ก รไม่ห วังผลกำ
ไร จำนวน 34,630,632,655.99 บาท ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนสงเคราะห์
0.00
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7,000,000.00
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
264,6n09,500.00
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
0.00
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระบรมราชูปถัมภ์
1,000,000.00
รวมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
272,609,500.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเอกชนการกุศล
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน-ค่าหนังสือเรียน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน-ค่าจัดการเรียนการสอน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน-ค่าอุปกรณ์การเรียน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน-ค่าเครื่องแบบบนักเรียน
เงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน
เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูทสี่ อนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
งบรายจ่ายอื่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา2561
เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จชต.

1,262,115,400.00
9,268,200.00
1,136,126,110.65
1,169,922,050.65
23,609,463,370.27
830,313,396.00
746,238,620.00
11,014,727.99
1,605,000.00
2,823,761,698.70
1,843,294,527.48
110,162,541.22
168,376,635.00
83,523,884.03

- 22 เงินอุดหนุนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล
เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
เงินอุดหนุนโครงการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาลูกเสือจิตอาสาตาม
พระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ
เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในระบบ
สำหรับครูผู้สอนศาสนา
เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนา
อย่างเดียว
เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อบริการของนักเรียนพิการ
รวมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รวมทั้งสิ้น

1,500,000.00
1,500,000.00
477,211,326.00
19,907,900.00
28,095,000.00
15,022,000.00
808,000.00
8,792,768.00
34,358,023,155.99
34,630,632,655.99

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายอื่น

กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการหักกลบ
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

2563
9,191,638.42
652,945.00
(24,557,985.87)
834,203.55
(13,879,198.90)

หน่วย : บาท
2562
3,132,724.17
723,327.00
46,334,730.62
140,915.92
50,331,697.71

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน (13,879,198.90) บาท

- 23 หมายเหตุ 29 รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รวมรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด

2563
157,400,894.65
144,183.99
157,545,078.64

หน่วย : บาท
2562
160,736,602.46
(591,518.75)
160,145,083.71

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด จำนวน 157,545,078.64 บาท

