


รายงานสถานะการเงินปีงบประมาณ 2562

1. เพื่อทราบฐานะการเงินของกองทุนจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที่

2. เพื่อทราบเงินคงเหลือปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

3. เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้เงินกู้ปีงบประมาณ 2562

4. เพื่อทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงินจากกลุ่มตรวจสอบภายใน                               
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง      



บวก เงินสดรับ :
รายรับจากการอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ 40,000,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 116,426.45
รายรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม                                                117,259.34
รายรับอ่ืน 6,536.88
เงินรับคืนจากโครงการจัดรูปท่ีดินฯ 1,737,354.34

หัก เงินสดจ่าย :
รายจ่ายบุคลากร 1,388,626.55
รายจ่ายการด าเนินงาน 547,232.00
เงินสนับสนุนโครงการจัดรูปท่ีดินฯ                                  21,193,134.00

ฐานะการเงิน 



เงินคงเหลือ ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินฝากประจ า 2,208,799.71
เงินฝากออมทรัพย์ 1,198,201.26
เงินฝากกระแสรายวัน  1,000.00
เงินฝากกระทรวงการคลงั 108,584,907.46

รวม 111,992,908.43
เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้น าไปขึ้นเงิน (4,681.82)

รวมทั้งสิ้น 111,988,226.61



1. ลูกหนี้เงินกู้ต้นงวดยกมา                                                                       
1.1 ที่ยังไม่ครบก ำหนดเวลำช ำระหนี้     

 นราธิวาส     13,300,000.00
 ชัยนาท         3,100,000.00

1.2 ค้ำงช ำระ        

 พิษณุโลก       4,871,196.58
2. เงินให้กู้ยืมระหว่างปี                                                                                 -
3. รวมยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น (1 + 2) 21,271,196.58
4. รับช าระหนี้จากลูกหนี้เงินกู ้                                                                       1,071,221.34

4.1 ที่ครบก ำหนดเวลำช ำระหนี้
4.2 ที่ค้ำงช ำระจำกงวดก่อน ๆ       พิษณุโลก       1,071,221.34

5. ลูกหนี้เงินกู้ปลายงวดยกไป (3 - 4)
5.1 ที่ยังไม่ครบก ำหนดเวลำช ำระหนี้.
5.2 ลูกหนี้ค้ำงช ำระ 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้เงินกู้ ปีงบประมาณ 2562 (30 มิ.ย. 62)



อุดหนุนให้ขาด อุดหนุนใช้คืน เงินให้กู้ยืม
2556 17 ก.ย. 56 นราธิวาส 2,696,570.00                   -                                -                              

17 ก.ย. 56 นราธิวาส -                              -                              19,000,000.00                 

ปีงบประมาณ 2556 2,696,570.00               -                            19,000,000.00             21,696,570.00            

2557 12 ก.ย. 57 กาญจนบุรี 4,800,000.00                   8,381,600.00                   -                              

ปีงบประมาณ 2557 4,800,000.00               8,381,600.00               -                            13,181,600.00            

2558 16 ม.ค. 58 นครพนม 10,000,000.00                 -                              -                              

17 ก.ค. 58 พิษณุโลก -                              -                              12,500,000.00                 

17 ก.ค. 58 ระนอง -                              6,343,000.00                   -                              

15 ก.ย.58 สุโขทัย -                              1,550,721.00                   -                              

ปีงบประมาณ 2558 10,000,000.00             7,893,721.00               12,500,000.00             30,393,721.00            

2559 22 มี.ค. 59 มุกดาหาร -                              1,759,236.07                   -                              

6 มิ.ย. 59 มหาสารคาม -                              2,457,141.00                   -                              

6 มิ.ย. 59 ชัยนาท -                              500,000.00                      -                              

ปีงบประมาณ 2559 -                            4,716,377.07               -                            4,716,377.07             

2561 27 มี.ค. 61 ชัยนาท -                              -                                3,100,000.00                   

27 มี.ค. 61 กาญจนบุรี 4,000,000.00                   -                                -                              

27 มี.ค. 61 มหาสารคาม -                                37,374,000.00                 

14 ส.ค. 61 น่าน -                              51,300,000.00                 -                              

ปีงบประมาณ 2561 4,000,000.00               88,674,000.00             3,100,000.00               95,774,000.00            

2562 24-เม.ย.-62 ลพบุรี 21,193,134.00               -                                -                                

ปีงบประมาณ 2562 21,193,134.00             -                            -                            21,193,134.00            

รวมท้ังส้ิน 42,689,704.00    109,665,698.07  34,600,000.00    186,955,402.07  
หมายเหตุ-  จ านวน 11 จังหวัด  / 11 โครงการ / 15 สัญญา

ปีงบประมาณ วันท่ีมติอนุมัติ จังหวัด
ประเภทการจัดสรรเงินจากกองทุน

รวม

สรุปวงเงินสนับสนุนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

ตามมติคณะกรรมการ จ าแนกตามประเภทการจัดสรรเงิน



ผลการสอบทานรายงานทางการเงินกองทุนฯ
โดยกลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง

ปีงบประมาณ 2562

สอบทานรายงานการเงินประจ าเดือนตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ในระบบ GFMIS
เปรียบเทียบกับรายงานการเงนิจัดท ามือ และรายงานการเงินของระบบฐานข้อมูลการคลงัและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFODB) 
โดยสอบทานดุลบัญชีและการลงรายการประเภทบัญชี

เดือน ผลการสอบทาน
ไตรมาส 1 ต.ค. 61 – ธค 61       มีข้อสังเกต

1. การปิดงวดบัญชีในปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้ด าเนินการ
ปิดรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ เข้าสู่ บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
** ระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561 ได้ปิดระบบไปแล้ว กองทุนฯ จะท าการปิดโอน

บัญชีดังกล่าว ในการปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2562 ในเดือนกันยายน 2562 ต่อไป **
2. การเบิกจ่ายเงนิค่าตอบแทนคณะกรรมการออกขอ้สอบ พบว่า แบบฟอร์มที่ใช้ในการค านวณ

ไม่ครอบคลุมตามระเบียบกระทรวงการคลัง จึงท าให้การเบิกจ่ายผิดพลาดไม่ถูกตอ้ง 
** กองทุนฯ ได้ค านวณตามแบบฟอร์มที่แนบให้ใหม่แล้ว และได้ด าเนินการเรียกเงินคืน

เรียบร้อยแล้ว **
ไตรมาส 2 ม.ค. 62 – มี.ค. 62     ไม่มีข้อสังเกต
ไตรมาส 3       เม.ย. 62 - พ.ค. 62     ไม่มีข้อสังเกต


