ที่ อบก ๒๕๖๕.๐๑/๓๘๐
๒๕

เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ ๒.๒ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. ข้อมูลประกอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ ๒.๒ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 4 หน้า
2. รายละเอียดการคานวณประมาณการอัตราส่วนทุนหมุนเวียน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จานวน 3 หน้า
ตามที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้เสนอค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่ ๒.๒ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) คือ ๑๗.๑๔ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มายัง
สานักงาน ก.พ.ร. สาหรับใช้เป็นค่าเป้าหมายในการวัดสภาพคล่องทางการเงินของ อบก. ประจาปีงบประมาณ
2565 ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. ได้กรุณาให้ความเห็นชอบตามที่ อบก. เสนอมาเรียบร้อยแล้ว นั้น (รายละเอียดตามสิง่
ที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 2)
อบก. ขออนุญาตเรียนให้สานักงาน ก.พ.ร. รับทราบว่า อบก. ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน
เพิ่มเติม พบว่า มีความผิดพลาดในการประมาณค่าตัวเลขที่สูงเกินจริง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 3)
ทาให้ค่าเป้าหมายที่เสนอมายังสานักงาน ก.พ.ร. ก่อนหน้าไม่ถูกต้อง อบก.จึงใคร่ขออภัยมายังสานักงาน ก.พ.ร.ใน
ความผิดพลาดที่ เ กิ ดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง ต่อมาภายหลัง อบก. ได้จัด เก็ บ ข้อมู ล รายละเอียดข้อมู ลด้านการเงิน
ครบถ้วนและปิดบัญชีงบประมาณที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอกและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้ว พบว่า มี ค่าอั ตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น ๑๒.๖๓ (ค่าตัวเลขผลงานจริง) ส าหรับการดาเนินงานในช่วง 2
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 อบก. ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการด้านสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อ
ควบคุมอัตราส่วนทุนหมุนเวียน แต่ผลการดาเนินงานพบว่ายังห่างไกลจากค่าเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากเป็นค่าสูงเกิน
กว่าที่จะบรรลุผล
สาเหตุที่ส่งผลให้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ 2564 (12.63) มีค่าสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับ
หลายปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากปัจจัยนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ กล่าวคือ ณ ช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณได้มีภาคเอกชนให้
เงิ นสนั บสนุ นส าหรับโครงการ Climate Action Leaders Forum รวมทั้ ง อบก. ยั ง ได้ เ งิ นสนั บสนุนจากกองทุ น
ต่างประเทศ ประกอบกับมีเงินงบประมาณคงเหลือจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม กรณีของปีงบประมาณ 2565 นั้น สถานการณ์จะมีความแตกต่างกับ
สิ้นปีงบประมาณ 2564 โดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ช่วงสิ้นปี งบประมาณ 2565 อบก. จะไม่ ได้รับเงินสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนส าหรั บ Climate Action Leaders Forum เนื่ อ งจากมี ค วามจ าเป็ น ต้ องเลื่ อ นก าหนดจั ด เป็ นช่ วง
ปีงบประมาณ 2566 (ตามความประสงค์ของผู้บริหารระดับสูงที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากความวิตกกังวลเรื่อง
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019) ในขณะที่เงินกองทุนต่างประเทศซึ่ง อบก.สารองจ่ายไปก่อนหน้าจะได้รับคืน
กลับในช่วงปีงบประมาณ 2566 นอกจากนี้ อบก.ยังมีความประสงค์ที่จะนาเงินรายได้ไปพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอน
เครดิต และปรับปรุงระเบียบวิธีการรับรองคาร์บอนเครดิตเพื่อรองรับขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ
Net Zero Emissions อีกด้วย จากสถานการณ์ดังกล่าว อบก. ได้ทาการประมาณการค่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ณ
30 กันยายน 2565 พบว่า มีค่าเพียง 5.20 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 4 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
…อนึ่ง

- ๒อนึ่ง ค่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เป็นการวัดสภาพคล่องทางการเงิน ณ เวลาช่วงหนึ่งใดเวลาหนึ่งเท่ านั้น
มิใช่ค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 1) โดยทั่วไปหากกิจการมีค่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียน
อยู่ระหว่าง 2-5 เท่า ถือว่ามีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี สาหรับกรณีขององค์การมหาชนนั้น สานักงบประมาณ
รัฐสภาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น 2 เท่า ถือ ว่า มีค วามสภาพคล่อ งทางการเงิน
เหมาะสมแล้ว เนื่อ งจากองค์ก ารมหาชนมี วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแบบไม่แสวงหาผลกาไร รายได้ส่วนใหญ่มา
จากงบประมาณแผ่นดิน (สานักงบประมาณของรัฐสภา “การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินองค์การมหาชน” 2561
หน้า 49) ในส่วนของ อบก. ข้อมูลอัตราส่วนทุนหมุนเวียนย้อนหลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) พบว่า
ระหว่างปีงบประมาณจะมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 8-14 ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ได้รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
และค่าจะลดลงเป็น 4-6 ในช่วงวันสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีสินทรัพย์น้อยที่สุด (รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 4) จากข้อมูลสถิติอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่ผ่านมาและค่าเป้าหมายของปี 2565 อบก.
มีความเห็นว่า ควรมีการปรับค่าเป้าหมายสาหรับปีงบประมาณ 2565 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
จากความผิดพลาดในการเสนอค่าเป้าหมายมายังส านัก งาน ก.พ.ร. และสถานการณ์ด้านบัญชีและ
งบประมาณของปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้นาเรียนดัง ข้างต้น อบก. จึงใคร่ขอความ
กรุณาจากสานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
1. ได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้ อบก. ปรับปรุงค่าเป้าหมายที่สานักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบก่อนหน้า
2. อบก. ขออนุญาตเสนอค่าเป้าหมายใหม่ โดยใช้ค่าที่สานักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบให้ อบก.ใช้สาหรับ
ปีงบประมาณ 2564 มาใช้เป็นค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
ณ 30 กันยายน 2565
ค่าเป้าหมายปัจจุบัน
เป้าหมายใหม่ที่ อบก.เสนอ

เป้าหมายขั้นต่า
(50 คะแนน)
๙.๕๗

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)
๑๓.๓๕

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)
๑๗.๑๔

5.04

5.34

5.64

จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา อบก.หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ง ว่ า จะได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากท่ า น และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์)
ผู้อานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
สานักงบประมาณและแผนกลยุทธ์
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๙๗๙๔
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๐๐

“อบก. ร่วมสร้างไทย โปร่งใส ไร้ทุจริต”

สิงทีส่งมาด้วย 1
ข้อมูลประกอบการเสนอขอเปลียนแปลงตัวชี้วัดที ๒.๒ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
ส่าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ในการวัดความมั่นคงทางการเงินขององค์กร อบก. ได้ใช้ข้อมูล “อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current
ratio)” เนื่องจากสามารถใช้ดูสภาพคล่องทางการเงินขององค์กร ซึ่งอัตราส่วนทุนหมุนเวียน คือ อัตราส่วนระหว่าง
สินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงสภาพคล่องของกิจการในการที่ชาระหนี้ โดยมีสูตร
คานวณ ดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

= XX เท่า

โดยที่ สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2) เงินลงทุนระยะสั้น
3) ลูกหนี้
4) วัสดุคงเหลือ
5) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย
1) เจ้าหนีร้ ะยะสั้น
2) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3) หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ค่าสอบบัญชี
ค้างจ่าย ฯลฯ)
ที่ผ่านมา ภาคเอกชนต่างนิยมใช้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนในการบ่ง บอกถึง สภาพคล่องของกิจการใน
การชาระหนี้ร ะยะสั้น กล่าวคือ หากมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนน้อยกว่า 1 เท่า หมายความว่า กิจ การมีห นี้ส ิน
หมุนเวียนมากกว่าสินทรัพ ย์ห มุนเวียนทาให้อาจมีปัญหาในการชาระหนี้ร ะยะสั้น หาก มีอัตราส่วนมากกว่า 1
เท่า แสดงว่า กิจ การมีส ิน ทรัพ ย์ห มุน เวีย นมากพอที ่จ ะช าระหนี ้ร ะยะสั ้น แต่ห ากมีค ่า สูง อาจหมายถึง
ประสิท ธิภ าพในการใช้ส ิน ทรัพ ์ของกิ
ย์
จ การไม่ดีพ อ บ่ง ชี้ว่า กิจ การไม่นาสิน ทรัพ ย์ไ ปลงทุน ให้เ กิด ดอกผล
โดยทั่วไป ในการประเมินสภาพคล่อ งทางการเงินของภาคธุร กิจ หากมีค่าอัตราส่วนทุนหมุนเวีย น ระดับ ๒-5
เท่า ก็ถือว่ามีสภาพคล่องสูง สาหรับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ ๕.๕
ในกรณีข ององค์ก ารมหาชน ส านัก งบประมาณรัฐสภา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากองค์ก ารมหาชนมี
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น 2 เท่า (อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียนเป็น 2:1) ถือว่ามีความสภาพ
คล่องทางการเงินเหมาะสม การที่องค์การมหาชนมีสภาพคล่องหรืออัตราหมุนเวียนสูงเป็นผลจากการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนสะสมไว้เป็นจานวนมาก อาจทาให้รัฐเสียโอกาสในการนางบประมาณไปใช้สาหรับโครงการ หรือกิจกรรม
ที่ มี ความจ าเป็นหรือสาคัญ (ส านัก งบประมาณของรัฐสภา ส านัก งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “การศึกษา
วิเคราะห์งบการเงินองค์การมหาชน” 2561 หน้า 49)
- ๒-

2. ณ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ 2564 (วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564) อบก. ได้ ต รวจสอบข้ อ มู ล
สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับคานวณหาค่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียนตามตัวชี้วัดของสานักงาน ก.พ.ร. แล้วพบว่า มีค่า
เป็น ๑๗.๑๔ (เป็นข้อมูลเบื้องต้นมิใช่ตัวเลขผลงานจริงเนื่องจากกาลังอยู่ระหว่างการปิดบัญชีงบประมาณ) อบก.ได้
เสนอค่าตัวเลขดังกล่าวมายังสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นค่าเป้าหมายสาหรับตัวชี้วัดที่ ๒.๒ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
ของปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความเห็นชอบตามที่ อบก. เสนอ รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเป้าหมายอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่ อบก.เสนอและผ่านความเห็นชอบจากสานักงาน ก.พ.ร.
เป้าหมายขั้นต่า
(๕๐ คะแนน)
๙.๕๗ เท่า

เป้าหมายมาตรฐาน
(๗๕ คะแนน)
๑๓.๓๕ เท่า

เป้าหมายขั้นสูง
(๑๐๐ คะแนน)
๑๗.๑๔ เท่า

3. ต่อมา อบก. ได้ตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน พบว่า มีความผิดพลาดในการประมาณการ ส่งผลให้ข้อ
มูลค่าเป้าหมายที่ อบก. ส่งมายังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (รายละเอียดดังตาราง 3)
ตาราง 3 ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สาหรับใช้จัดส่งสานักงาน ก.พ.ร.
ข้อมูลทีใช้ค่านวณ

ประมาณการผิดพลาด

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

44,615,136.62

ต่ากว่างบการเงิน
1.677.374 บาท

เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้

86,815,203,.30
75,200.00

วัสดุคงเหลือ

497,095.21

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 562,090.77

รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น

132,564,725.90

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,826,273.49

1,882,567.00

สาเหตุ/ค่าอธิบาย

ณ 30 กันยายน 2564 ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลรับ
เงินโอนสนับสนุนของโครงการ ZDK ในระบบ ERP
มีผลทาให้เงินฝากธนาคาร ZDK เพิ่มขึ้น จานวน
1.677.374 บาท
สูงกว่างบการเงิน
ณ 30 กันยายน 2564 ยังไม่มีการบันทึกคืนเงินยืม
75.200 บาท
ในระบบ ERP
สูงกว่างบการเงิน
ณ 30 กันยายน 2564 ยังไม่มีการตรวจนับวัสดุ
36.584.7 บาท
คงเหลือในคลัง
ต่ากว่างบการเงิน
ณ 30 กันยายน 2564 การจ่ายเงินโครงการ ZDK
1.618.066.81 บาท ผิดบัญชี จึงได้ปรับปรุงเพิ่มเป็นรายได้เงินสนับสนุน
ค้างรับ 1,553,453.61 บาท และเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น 64.613.20 บาท

-

-

ต่ากว่างบการเงิน
473.782.88 บาท
ต่ากว่างบการเงิน
2.540.098.02 บาท

ณ 30 กันยายน 2564 ยังไม่บันทึกบัญชีเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้ MTEC ในระบบ ERP
ณ 30 กันยายน 2564 ยังไม่บันทึกข้อมู ลค้างจ่าย
ของโครงการ ZDK 1.499.454.21 บาท ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา 259.600 บาท ค่าจ้างเหมา และค่าจ้าง
อื่น จานวน 781.043.81 บาท ลงในระบบ ERP

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4,024,467.86
รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,733,308.35
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 17.14

-3-

4. อบก. ได้ตรวจสอบสถิติข้อมูลอัตราส่วนทุนหมุ นเวียนย้อนหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งพบว่า
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทุนหมุนเวียนระหว่างปีงบประมาณจะมีค่าเฉลีย่ ระหว่าง 8-14 ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ได้รับเงิน
งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง และค่าจะลดลงเป็น 4-6 ช่วงท้ายปีงบประมณ ยกเว้นปีงบประมาณ 2564 ที่มี
ค่าสูงผิดปกติอันเกิดขึ้นในช่วง ณ สิ้นปีงบประมาณซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยนอก นอกจากนี้ อบก. ได้ประมาณการค่า
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 เป็น 5.20 (รายละเอียดดังตาราง 4) โดยมีรายละเอียดข้อมูล
และผลการประมาณการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ตาราง 4 สถิติข้อมูลอัตราส่วนทุนหมุนเวียนย้อนหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ค่าเฉลียปี 25602564

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ไตรมาสที่ 1

9.58

9.78

12.23

8.99

10.34

10.19

10.27

ไตรมาสที่ 2

8.21

15.96

13.89

13.22

19.76

14.21

13.51

ไตรมาสที่ 3

10.72

10.46

9.94

14.29

12.09

11.50

9.30*

ไตรมาสที่ 4

5.29

4.76

5.04

6.52

12.63

6.85

5.20*

* ตัวเลขคาดการณ์

หมายเหตุ : รายละเอียดข้อมูลการประมาณการค่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียนปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

-4-

สิงทีส่งมาด้วย 2
ประมาณการอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2565
สินทรัพย์หมุนเวียน

ประมาณการ
ปีงบประมาณ 2565
79,914,924.79

ค่าอธิบาย
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ 30 ก.ย.64
บวก รับเงินงบประมาณ ปี 2565
รายได้ อบก. ปี 2565
รวมยอดสินทรัพย์หมุนเวียน
หัก หนี้สินหมุนเวียน ปี 2564 จ่ายในปี 2565
การใช้จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการ ZDK
ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณใน ปี 2565
(118,907,700 )
ขอใช้เงินรายได้ปี 2564 ประกอบด้วย
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ อบก.
-โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนคาร์บอน
เครดิตสาหรับการซื้อขาย ถ่ายโอน ระหว่างประเทศ
(Registry Platform for International Exchange)
-โครงการปรับปรุงระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกของ
โครงการ T-VER ให้เทียบเท่าระดับสากล
-โครงการพัฒนาแผนดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับจังหวัด (เงินสนับสนุนจาก The Global
Covenant of Mayors for Climate and Energy หรือ
GCoM เอเชีย (ขอยืมเงินรายได้ และใช้คืนต้นปีงบประมาณ
256๖)
-โครงการนาร่องเพื่อพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมืองโดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ เงินสนับสนุนจากกองทุน
International Climate Initiative (IKI)) : (ขอยืมเงินรายได้
และใช้คืนต้นปีงบ ประมาณ 256๖)
-โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนคาร์บอน
เครดิต (เพิ่มเติม)
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
-แผนบุคลากร

135,000,000.00
118,907,700.00
5,800,000.00
259,707,700.00
10,747,189.21
11,319,626.00
118,907,700.00
3,000,000.00
7,500,000.00
2,300,000.00
651,620.00

565,460.00

3,000,000.00
2,000,000.00
2,871,200.00

สิงทีส่งมาด้วย 2
ประมาณการอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2565
ประมาณการ
ปีงบประมาณ 2565

ค่าอธิบาย
-แผนงานพื้นฐาน
-แผนงานยุทธศาสตร์
ขอใช้เงินเหลือจ่ายปี 2564 (13,194,000.00)
ประกอบด้วย
-แผนบุคลากร
-แผนงานพื้นฐาน
-แผนงานยุทธศาสตร์
คงเหลือสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน ปี 2565
เจ้าหนี้ MTEC
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ใน อบก.
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินประกันสัญญา
เงินประกันผลงาน
ค่าสาธารณูโภคค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น /เจ้าหนี้การค้า

2,400,000.00
10,118,900.00
7,511,400.00
3,801,500.00
1,881,100.00
188,575,695.21
71,132,004.79

79,914,924.79
800,000.00 ค่าพัฒนาฐานข้อมูลที่ใช้คานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ที่จ่ายให้แก่ MTEC ซึ่งกาหนดจ่ายช่วงต้นปีงบประมาณ 2566
720,000.00 ประมาณการประมาณการจากค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน อบก. จานวน 28 อัตรา จ่ายต้นปีงบประมาณ 2566
400,000.00
30,000.00
160,000.00
1,500,000.00
2,570,000.00

ประมาณการจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของเจ้าหนี้ และบุคลากร ที่ต้องนาส่งกรมสรรพากร ต้นปีงบประมาณ 2566
ประมาณการจากภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) ที่เก็บจากการจัดเก็บให้บริการและนาส่งกรมสรรพากรต้นปีงบประมาณ 2566
ประมาณการค่าสอบบัญชีของปีงบประมาณ 2565 ที่จะต้องไปจ่ายในปี 2566 เมื่อผู้สอบบัญชีภายนอกตรวจสอบแล้วเสร็จ
ประมาณการเงินประกันสัญญาจ้าง/ซื้อ ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อครบกาหนดสัญญา
ประมาณการเงินประกันผลงานที่หักจากค่าจ้างที่ปรึกษา ร้อยละ 10 ในแต่ละงวดที่เบิกจ่าย และต้องจ่ายคืนภายใน 45 วัน
หลังจากส่งมอบงานงวดสุดท้าย
450,000.00 ประมาณการ (ค่าไฟฟ้าปรับอากาศ, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้าประปา, ค่าไปรษณีย์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าโทรศัพท์) ซึ่งจะได้รับใบแจ้งหนี้
ประมาณต้นปีงบประมาณ 2566 (กลางเดือนตุลาคม 2565)
3,200,000.00 ประมาณการตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่คาดว่าจะจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ 2565 และมาจ่ายในช่วงต้นปีงบประมาณ 2566
หมายเหตุ เป็นหนี้สินที่เกิดจากการประมาณการจากข้อมูลในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นยอดที่
แท้จริงในปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้หนี้สินดังกล่าวไม่สามารถชาระหนี้ได้ภายในปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากการชาระขึ้นอยู่กับรอบของการแจ้ง
หนี้และการชาระหนี้ของแต่ละประเภทหนี้สิน

ค่าจ้างที่ปรึกษาค้างจ่าย

3,484,231.00 มีบางรายการที่ไม่สามารถดาเนินการจ่ายทันในปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากกิจกรรมแล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป (เลื่ อน
มาจ่ายในปีงบประมาณ 2566 เช่น โครงการ Climate Action Leaders Forum

สิงทีส่งมาด้วย 2
ประมาณการอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2565
ค่าเช่ารถ อบก.ค้างจ่าย
ค่าดูแลระบบ ERP
ค่าดูแลระบบ E-office
ค่าเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์
รวมหนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

ประมาณการ
ปีงบประมาณ 2565
47,400.00
160,500.00
102,780.83
53,500.00
13,678,411.83
5.20

ค่าอธิบาย
ได้รับใบแจ้งหนี้ประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2565 และจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2566
ได้รับใบแจ้งหนี้ประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2565 และจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2566
ได้รับใบแจ้งหนี้ประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2565 และจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2566
ได้รับใบแจ้งหนี้ประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2565 และจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2566

