
ระเบียบวาระที่  4.1
รายงานสถานะการเงินปัจจุบันของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่



รายงานสถานะทางการเงิน
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

รายงานสถานะการเงินปงีบประมาณ 2562

1. เพื่อทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

2. เพื่อทราบกระแสเงินสดปัจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

3. เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้เงินกู้ปีงบประมาณ 2562

4. เพื่อทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงินจาก กตส. ของกรมโยธาธิการและผังเมือง      

ปีงบประมาณ 2561



งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 (30 ก.ย.61)   และ  ปีงบประมาณ 2562  (30 พ.ย.61) หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562(30 พ.ย.61)
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากคลัง 90,111,541.46 114,211,541.46
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 3,028,100.69 3,776,822.76
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 11,778,038.58 10,706,817.24
รายได้ค้างรับ 192,109.47          -

วัสดุคงเหลือ 5,785.00 -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 105,115,575.20 128,695,181.46

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 108,881,000.00

5,691,094.94
108,881,000.00                   

5,691,094.94  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 114,572,094.94 114,572,094.94

รวมสินทรัพย์ 219,687,670.14 243,267,276.40
หนี้สินไม่หมุนเวียน 5,660,000.00 5,660,000.00

รวมหนี้สิน 5,660,000.00 5,660,000.00
รวมสินทรัพย์และหนี้สิน 214,027,670.14 237,607,276.40

สินทรัพยส์ุทธิ/ส่วนทุน
ทุน 68,549,619.20 68,549,619.20 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 145,478,050.94 169,057,657.20

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 214,027,670.14 237,607,276.40



งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
ส าหรับปีงบประมาณ 2562

- ไตรมาส 1
(ต.ค.61– พ.ย.61)

รายได้ :

รายได้จากการอุดหนุน – หน่วยงานภาครัฐ
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน

รวมรายได้

24,100,000.00                           
(93,840.10)
(71,438.64)

1,600.00
23,936,321.26

ค่าใช้จ่าย :

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน

รวมค่าใช้จ่าย

331,4000.00
25,315.00                       

356,715.00

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 23,579,606.26

หมายเหตุ.- * รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก (93,840.10) และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ (71,438.64) 
ในไตรมาส 1   เป็นการกลับรายการรายได้ค้างรับต้นปี



งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินฝากประจ า 2,198,974.71
เงินฝากออมทรัพย์ 1,599,536.05
เงินฝากกระแสรายวัน  1,000.00
เงินฝากกระทรวงการคลงั 114,211,541.46

รวม 118,011,052.22
เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้น าไปขึ้นเงนิ (22,688.00)

รวมทั้งสิ้น 117,988,364.22



ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้เงินกู้
รายการ ปีงบประมาณ 2562 (30 พ.ย.61)

1.  ลูกหน้ีเงินกู้ต้นงวดยกมา
1.1 ที่ยังไม่ครบก าหนดเวลาช าระหน้ี

1.2 ค้างช าระ
2.  เงินให้กู้ยืมระหว่างปี 
3.  รวมยอดลูกหน้ีทั้งสิ้น (1 + 2)

4.  รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีเงินกู้
4.1 ที่ครบก าหนดเวลาช าระหน้ี
4.2 ที่ค้างช าระจากงวดก่อน ๆ 

5.  ลูกหน้ีเงินกู้ปลายงวดยกไป (3 - 4)
5.1 ที่ยังไม่ครบก าหนดเวลาช าระหน้ี.
5.2 ลูกหน้ีค้างช าระ 

21,271,196.58
• นราธิวาส       13,300,000
• ชัยนาท           3,100,000
• พิษณุโลก        4,871,196.58

-
21,271,196.58

1,071,221.34

• พิษณุโลก         1,071,221.34

20,199,975.24



ผลการสอบทานรายงานทางการเงินกองทุนฯ
โดยกลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง

ปีงบประมาณ 2561

สอบทานรายงานการเงินประจ าเดือนตามหลกัการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ในระบบ GFMIS
เปรียบเทียบกับรายงานการเงินจัดท ามอื และรายงานการเงินของระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFODB)
โดยสอบทานดุลบญัชีและการลงรายการประเภทบัญชี

เดือน ผลการสอบทาน
ไตรมาส 1 ต.ค. 60 ไม่มีข้อสังเกต

พ.ย. 60 ไม่มีข้อสังเกต
ธ.ค. 60 ไม่มีข้อสังเกต

ไตรมาส 2 ม.ค. 61 ไม่มีข้อสังเกต
ก.พ. 61 ไม่มีข้อสังเกต
มี.ค. 61 ไม่มีข้อสังเกต



ผลการสอบทานรายงานทางการเงินกองทุนฯ
โดยกลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง  ปีงบประมาณ 2561

เดือน ผลการสอบทาน
ไตรมาส 3 เม.ย. 61                ไม่มีข้อสังเกต

พ.ค. 61                 มีข้อสังเกต
- การปรับปรุงรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ในส่วนของดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด
ของจังหวัดพิษณุโลกบันทึกไม่ถูกต้อง

- รายงานการเงินของระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS)
และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ไม่ตรงกัน

* * ฝ่ายบัญชีและการเงินได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว * *

ม.ิย. 61            ไม่มีข้อสังเกต
ไตรมาส 4 ก.ค. 61                 ไม่มีข้อสังเกต

ส.ค. 61                 ไม่มีข้อสังเกต
ก.ย. 61                ไม่มีข้อสังเกต

รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561     มีข้อสังเกต  - หมายเหตุประกอบงบการเงินให้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ส าคัญเรื่อง 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บัญชีรายได้รอการรับรู้ซึ่งเกิดจากการรับบริจาค
ที่ดินจัดหาประโยชน์จากจังหวัดจันทบุรี 

* * สกจพ. ได้จัดท าทะเบียนรายละเอียดสังหาริมทรัพย์ เพ่ือจัดส่งให้ สตง. ตรวจสอบและใช้อ้างอิงในรายงานงบการเงิน * *


