
ระเบียบวาระที่  3.2
รายงานสถานะการเงินปัจจุบันของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่



รายงานสถานะการเงินปีงบประมาณ 2562

1. เพื่อทราบงบการเงิน และฐานะการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่

2. เพื่อทราบเงินคงเหลือปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

3. เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ปีงบประมาณ 2562

4. เพื่อทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงินจากกลุ่มตรวจสอบภายใน                                
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง      



งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 (30 ก.ย.61) และ ปีงบประมาณ 2562 (30 ก.ย.62) 
สินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562(30 ก.ย.62)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากคลัง 90,111,541.46 67,965,632.55
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 3,028,100.69 9,943,124.16
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 11,778,038.58 4,340,709.00
รายได้ค้างรับ 192,109.47          -
วัสดุคงเหลือ 5,785.00 -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 105,115,575.20 82,249,465.71

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 108,881,000.00

5,691,094.94
144,872,860.81                   

6,024,594.94  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 114,572,094.94 150,897,455.75

รวมสินทรัพย์ 219,687,670.14 233,146,921.46
หนี้สิน - -
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 68,549,619.20 68,549,619.20 
รายได้สูง (ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 151,138,050.94 164,597,302.26

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 219,687,670.14 233,146,921.46



งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน
ส่าหรับปีงบประมาณ 2562 (

รายได้  : 
รายได้จากการอุดหนุน – หน่วยงานภาครัฐ 40,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบนัการเงิน 22,619.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 603,369.16
รายได้จากการด่าเนินงานอื่น 6,536.88

รวมรายได้ 40,632,525.97

ค่าใช้จ่าย  :
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,873,410.55
ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานอื่น 496,037.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน – ภาครัฐ 24,803,827.00

รวมค่าใช้จ่าย 27,173,274.65

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 13,459.251.32



บวก เงินสดรับ :
รายรับจากการอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ 40,000,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 121,437.10
รายรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม                                       696,661.46
รายรับอ่ืน 6,536.88
เงินรับคืนจากโครงการจัดรูปท่ีดินฯ 8,326,636.58

หัก เงินสดจ่าย :
รายจ่ายบุคลากร 1,873,410.55
รายจ่ายการด่าเนินงาน 823,752.10
เงินสนับสนุนโครงการจัดรูปท่ีดินฯ                         61,684,994.81

ฐานะการเงิน ของกองทุนจดัรูปที่ดนิเพือ่พัฒนาพืน้ที่ ปีงบประมาณ 2562



เงินคงเหลือ ณ  วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินฝากประจ่า 2,213,810.36
เงินฝากออมทรัพย์ 7,729,866.80
เงินฝากกระแสรายวัน  1,000.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง 67,965,632.55

รวม 77,910,309.71
เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้น่าไปขึ้นเงนิ (1,553.00)

รวมทั้งสิ้น 77,908,756.71



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                        สมุทรสงคราม    35,991,860.81     35,991,860.81
3. รวมยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น (1 + 2) 57,263,057.39

4. รับช่าระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้                                                                                 6,771,196.58
4.1 ที่ครบก ำหนดเวลำช ำระหนี้          นราธิวาส 1,900,000.00
4.2 ที่ค้ำงช ำระจำกงวดก่อน ๆ           พิษณุโลก            4,871,196.58

5. ลูกหนี้เงินกู้ปลายงวดยกไป (3 - 4)
5.1 ที่ยังไม่ครบก ำหนดเวลำช ำระหนี้     นราธิวาส           11,400,000.00

ชัยนาท        3,100,000.00
สมุทรสงคราม   35,991,860.81

5.2 ลูกหนี้ค้ำงช ำระ        -

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้เงินกู้ ปีงบประมาณ 2562 (30 ก.ย. 62)



ผลการสอบทานรายงานทางการเงินกองทุนฯ
โดยกลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง

ปีงบประมาณ 2562

สอบทานรายงานการเงินประจ่าเดือนตามหลักการและนโยบายบัญชีสา่หรับหน่วยงานภาครัฐ ในระบบ GFMIS
เปรียบเทียบกับรายงานการเงนิจัดท่ามือ และรายงานการเงินของระบบฐานข้อมูลการคลงัและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFODB) 
โดยสอบทานดุลบัญชีและการลงรายการประเภทบัญชี

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

1. การปิดงวดบัญชีในปีงบประมาณ 2561 ไม่ไดด้า่เนินการ
ปิดรายได้สูง (ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ เข้าสู่ บัญชีรายได้สูง (ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
** ระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561 ได้ปิดระบบไปแล้ว กองทุนฯ จะท่าการปิดโอน

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

ไม่ครอบคลุมตามระเบียบกระทรวงการคลัง จึงท่าให้การเบิกจ่ายผิดพลาดไม่ถูกตอ้ง 
** กองทุนฯ ได้ค่านวณตามแบบฟอร์มที่แนบให้ใหม่แล้ว และได้ด่าเนินการเรียกเงินคืน

เรียบร้อยแล้ว **



ผลการสอบทานรายงานทางการเงินกองทุนฯ
โดยกลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง

ปีงบประมาณ 2562

เดือน ผลการสอบทาน
ไตรมาส 2 ม.ค. 62 – มี.ค. 62     ไม่มีข้อสังเกต

ไตรมาส 3 เม.ย. 62 - มิ.ย. 62     มีข้อสังเกต
1. การเบิกเงินฝากคลังเพื่อจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ่านวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ในขั้นตอนการขอเบิกในระบบ GFMIS ไม่ได้ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย (1%)
** ในเดือนกันยายน 62 ได้มีการเบิกเงินฝากคลงัเพ่ือจ่ายค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงาน

ประจ่าปี 61 และค่าจัดจ้างท่า Roll Up ซึ่งการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS 
ได้ท่าการระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย (1%) แล้วในขั้นตอนน้ีตามท่ีได้ทักท้วงมา ** 

2. การเบิกจ่ายเงินค่าประกันสงัคมมีการเบิกจ่าย ก่อน การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานกองทุนฯ
** กองทุนฯ จะด่าเนินการเบิกจ่ายค่าประกันสังคมหลังการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ **

ไตรมาส 4 ก.ค. 62                  ไม่มีข้อสังเกต


