รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
1. สถานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สถาบันมีสินทรัพย์รวม จำนวน 8,156.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำนวน 156.2 ล้ านบาท หรือร้อยละ 2.0 สิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.4 เป็นเงินให้ กู้ระยะยาว จำนวน
4,519.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 22.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 โดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อพัฒนาที่
อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 4,213.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.2 ซึ่งสถาบันจ่ายเงินกู้สินเชื่อสะสม
ในปี งบประมาณ 2562 รวมจำนวน 352.7 ล้ านบาท สินทรัพย์ร้อยละ 42.3 เป็นเงินสดและเงินลงทุนอื่น
จำนวน 3,446.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 178.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5
หนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สถาบันมีหนี้สินรวม จำนวน 64.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน
18.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.2 หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 51.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน จำนวน 27.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 114.1 เนื่องจากเป็นเงินรับฝากค่าเช่าที่ดินและเงินที่องค์กรชุมชนคืน
เงินสนับสนุนพร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้โอนเงินให้กับสถาบัน และรายได้รอ
การรับรู้ จำนวน 13.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 9.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.7 เนื่องจากรับรู้รายได้
ประจำปี
ส่วนทุน
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 สถาบัน มีเงิน ทุน รวม จำนวน 8,091.4 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้นจากปีก่อ น
จำนวน 137.7 ล้านบาท หรือร้อ ยละ 1.7 เนื่องจากมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 137.7 ล้านบาท ส่ วน
เงินทุนหมุนเวียนของสถาบัน มีจำนวน 6,879.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.0 ของเงินทุนรวม

2. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

ด้านรายได้ :
1) รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ ปี 2562 มีจำนวน 1,253.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 415.3
ล้านบาท หรือร้อยละ 24.9 โดยรายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ส่วนใหญ่จะเป็น
รายได้เงินอุดหนุนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาชุมชน
แออัดบ้านมั่นคง และโครงการบ้านพอเพียงชนบท
2) รายได้จากการบริหารกองทุน ประกอบด้วย
● รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล และเงินลงทุน จำนวน 58 ล้ านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 6.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.0 เนื่องจากจำนวนเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
● รายได้จากสินเชื่อ มีจำนวน 165.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 6.4 ล้านบาท
หรือร้อยละ 4.0 เนื่ องจากสถาบัน มีมาตรการแก้ไขหนี้ สิ นเชื่อผิ ดนัด รวมทั้ งมีการอนุ มัติและ
เบิกจ่ายสินเชื่อเพิ่มขึ้น
● รายได้อื่น มีจำนวน 79.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 20.2 ล้านบาท หรือร้อยละ
33.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากการรับคืนเงินสนับสนุนจากองค์กรชุมชน จำนวน 77.2
ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน 2.6 ล้านบาท

ด้านค่าใช้จ่าย :
1) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน มีจำนวน 1,121.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 12.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 1.1 ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ น ค่าใช้จ่ายเงิ น อุดหนุ น โครงการสนั บสนุนการจั ดสวัส ดิการชุมชน
โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด และโครงการบ้านพอเพียงชนบท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย
● ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากร มี จ ำนวน 143.6 ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ย เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ เพิม่ ขึ้นจากปีก่อน จำนวน 7.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2
● ค่าใช้จ่ายงบพัฒนา มีจำนวน 130.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 24 ล้านบาท
หรือร้อยละ 15.6
● ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีจำนวน 32.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 4.1 ล้านบาท
หรือร้อยละ 11.1
● ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้ วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หนี้ส งสั ยจะสู ญ และ
ค่าใช้จ่ ายอื่น มีจำนวน (8.7) ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 31.5 ล้านบาท หรือร้อยละ
138.2

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีรายได้รวม จำนวน 1,556.9 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน จำนวน 382.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.7 ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,419.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
จำนวน 64.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 ทำให้ในงวดบัญชีปี 2562 สถาบันมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน
137.7 ล้านบาท
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง พบว่า
1.1 ปัจจุบัน ยังมีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการ และไม่ยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน
ทำให้งานก่อสร้างต้องดำเนินการเป็นเฟสๆ ตามสภาพพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง และ
อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมายส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
โครงการ
1.2 กระบวนการดำเนินโครงการจะยึดหลักการให้เป็นไปตามกฎหมายตั้งแต่การรังวัดและจัด
ให้ใช้พื้น ที่จ ากกรมธนารัก ษ์ ซึ่ง การก่อ สร้างจะต้อ งเริ่ม ต้น จากการขออนุญ าตผัง ชุม ชน
รวมถึง แบบก่อ สร้า งจากกรมธนารัก ษ์ สำหรับ การขออนุญ าตก่อ สร้ า งจะต้อ งขอจาก
สำนักงานเขตจึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านได้ นอกจากนั้นพื้นที่บริเวณริมคลองมี
พื้นที่น้อยการก่อสร้างตามกฎหมายปกติไม่อาจดำเนินการได้ ทำให้ระยะเวลาการดำเนิน
โครงการมีความล่าช้า
แนวทางการแก้ไข
1. มีการประชุมติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคี และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดการปรับแผนและการทำงานร่ วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมระดับพื้นที่ทุกสัปดาห์
2. ใช้ม าตรการทางกฎหมายเพื่อ ดำเนิน การกับ ผู้ ไม่ยิน ยอมรื้อ บ้าน โดยกรมธนารัก ษ์ห รือ
สำนัก งานเขต ซึ ่ง ใช้ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร และในส่ว นของผู ้ไ ม่เ ข้า ร่ ว มที ่ล ุก ล้ำ ลำน้ ำ
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครจะใช้ ปว.44 ในการรื้ อถอน

3. มีการเสนอข้อติดขัดเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทางแก้ไ ขร่ว มกัน พร้อ มทั ้ง ให้ข ้อ เสนอแนะการปฏิบ ัต ิง านในระดับ พื ้น ที ่ รวมถึง
ประสานความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
2. การดำเนินงานตามโครงการบ้านมั่นคง พบว่า
2.1 องค์กรชุมชนที่ผ่านมติเห็นชอบแผนงานโครงการคณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองโครงการ
บ้านมั่น คง หรือคณะอนุ กรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ปี 2562 อยู่ระหว่างการ
ดำเนิ น การตามมติของคณะทำงานฯ และคณะอนุ กรรมการบ้ านมั่นคง โดยส่ วนใหญ่ เป็ น
องค์กรที่อยู่ในที่ดินรัฐ เช่น ที่ดินป่าชายเลน ที่ดินเจ้าท่า ที่ดิน ส.ป.ก. และที่ดินป่าสงวน ซึ่ง
กระบวนและขั้นตอนการปรับปรุงในทีด่ ินเดิมจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
2.2 องค์ก รชุม ชนที่ ได้รั บ การอนุ มั ติโครงการใหม่ในปี งบประมาณ 2560 - 2561 อยู่ ระหว่าง
ขั้น ตอนการดำเนิ น งานตามแผนงานโครงการ เนื่อ งจากจะต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
สมาชิกในโครงการร่วมด้วย
2.3 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ 2562 องค์กรผู้เสนอโครงการอยู่ระหว่า งการ
ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ การขอใช้สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินและสร้างบ้าน รวมทั้งอยู่ระหว่างการ
จัดทำรายละเอียดเอกสารเบิกจ่ายกับสถาบัน
แนวทางการแก้ไข
1. สถาบัน ร่วมกับเครือข่ายองค์กร มีระบบการวางแผนติดตามพร้อมหนุนเสริมเพื่อแก้ไขข้อ
ติดขัดในการดำเนินงานของชุมชนให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานโครงการ
และระยะเวลาที่กำหนด
2. มีการประสานหน่วยงานต่างๆ เช่น ที่ ดิน ป่าชายเลน ที่ดินเจ้าท่า ที่ดิน ส.ป.ก. และที่ดิน
ป่าสงวน เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินสำหรับผู้มีรายได้น้อย
3. พัฒ นาศัก ยภาพแกนนำเครือ ข่า ยองค์ก รชุม ชนและเจ้า หน้า ที ่ใ ห้ส ามารถติด ตาม
ความก้าวหน้า และจัดทำรายละเอียดเอกสารเบิกจ่าย รวมทั้งเงื่อนไขหรือระเบียบกติกา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีร ะบบการกำกับ ติด ตามแผนการเบิก จ่า ยรายองค์ก ร รายเดือ นเพื ่อ ให้เ ป็น ไปตาม
เป้าหมายในการดำเนินงานสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน
5. ออกแบบกลไก และทบทวนกระบวนการ คู่มือ เครื่องมือการดำเนินงานที่ สอดคล้องกับพื้นที่
และเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพ พร้อ มทั ้ง ทบทวนแผนพัฒ นาที ่อ ยู่อ าศัย ระดับ พื ้น ที ่ (ตำบล เมือ ง
จัง หวัด ) ตลอดจนคลี ่ค ลายปัญ หา ข้อ ติด ขัด ในพื้น ที่ที่ยัง ไม่ส ามารถสร้า งบ้า นแล้ว เสร็ จ ใน
โครงการบ้านมั่นคง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
2562**
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หน่วย : บาท
2561

2,511,690,361.30
22,929,762.33
634,628,500.00
1,127,599.27
71,064.50
3,170,447,287.40

2,532,870,124.12
25,515,262.94
534,628,500.00
141,563.13
119,741.11
3,093,275,191.30

4,519,374,366.54
300,000,000.00
155,899,069.13
10,642,005.67
4,985,915,441.34
8,156,362,728.74

4,541,455,913.75
200,000,000.00
153,098,905.17
12,240,577.84
4,906,795,396.76
8,000,070,588.06

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

6,423,714.85
34,261,180.47
10,787,932.05
359,393.83
51,832,221.20

9,504,305.33
5,938,353.85
8,458,941.42
302,320.26
24,203,920.86

13,112,581.32
13,112,581.32
64,944,802.52
8,091,417,926.22

22,112,275.35
22,112,275.35
46,316,196.21
7,953,754,391.85

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2,979,453,401.47
5,111,964,524.75
8,091,417,926.22

2,979,453,401.47
4,974,300,990.38
7,953,754,391.85

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2562**
รายได้
รายได้จากเงินอุดหนุน
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หน่วย : บาท
2561

1,253,364,600.00
165,744,069.00
48,050,990.19
9,938,684.91
79,801,085.76
1,556,899,429.86

1,668,730,000.00
159,297,232.91
40,487,644.95
11,283,917.80
59,611,653.23
1,939,410,448.89

142,789,844.59
806,100.00
22,307,314.12
3,093,472.51
7,445,783.76
130,122,476.70
1,121,404,894.05
16,475,736.21
(25,209,726.45)

135,806,272.47
672,020.00
24,107,547.22
4,865,796.84
7,891,561.08
154,135,952.94
1,133,400,170.64
14,843,491.75
7,990,631.89

1,419,235,895.49
137,663,534.37

1,483,713,444.83
455,697,004.06

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
2562**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายการปรับกระทบรายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญ
รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย

137,663,534.37

455,697,004.06

(3,800.00)
16,475,736.21
(25,888,015.71)
(8,999,694.03)
-

14,843,491.75
6,528,651.44
(10,196,538.56)
414,960.00

119,247,760.84

467,287,568.69

2,345,697.21
(986,036.14)
48,676.61
48,209,366.32

(4,084,490.54)
26,332.03
(31,568.49)
(273,234,640.96)

(3,080,590.48)
28,322,826.62
2,328,990.63
57,073.57
196,493,765.18

1,913,326.15
1,826,383.63
1,045,051.89
30,005.43
194,777,967.83

4,029.00
(16,196,787.00)
(1,480,770.00)
(100,000,000.00)
(100,000,000.00)
(217,673,528.00)
(21,179,762.82)
2,532,870,124.12
2,511,690,361.30

(13,344,649.68)
(8,746,260.00)
100,000,000.00
77,909,090.32
272,687,058.15
2,260,183,065.97
2,532,870,124.12

ค่าจ้างเหมาบริการ

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้นครบกาหนด
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะยาวครบกาหนด
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

หน่วย : บาท
2561

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
1. ข้อมูลทั่วไป
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) (Community Organizations Development Institute
(Public Organization) CODI) เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้ น ไป) โดยให้ยุ บ รวมสำนั กงานพั ฒ นาชุม ชนเมือง สั งกัดการเคหะแห่ งชาติ
และสำนักงานกองทุนพัฒนาชนบท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าด้วยกัน
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.1 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก
ในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชน
มีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
1.2 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
1.3 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนตลอดจนประสานงาน
การสนับสนุนการให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
2. เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน
2.1 รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
และแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
2.2 มาตรฐานการบั ญ ชี ภาครัฐและนโยบายการบั ญ ชี ภาครัฐฉบั บ ใหม่ และมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1
เรื่อง การนำเสนอรายงานการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดผลาด
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13
เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
นโยบายการบัญชีภาครัฐ
เรื่อง เงินลงทุน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9
เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับ ใหม่ข้างต้น จะไม่มี ผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1 การนำเสนอรายงานการเงิน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นำเสนอรายงานการเงินในภาพรวม โดยรวมรายงาน
การเงิน ของโครงการกองทุนพัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน (สพช.) ไว้ด้วยกัน
3.2 การบันทึกบัญชี
การบันทึกบัญชีของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไป
ตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 ส่วนโครงการกองทุนพัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน (สพช.) แยกการบันทึกบัญชีต่างหาก
3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
3.3.1 รายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย
(1) เงินอุดหนุนที่เป็น งบบริหารจัดการโครงการและเงินอุดหนุน ที่ เป็นงบสนับสนุนการพัฒ นา
องค์กรชุม ชนรับ รู้เมื่ อได้รับ อนุ มัติ เงิ น จากกรมบั ญ ชี กลาง สำหรับ งบสนั บ สนุ น การพั ฒ นาองค์กรชุม ชน พอช. จะ
ดำเนินการสนับสนุนพัฒนาองค์กรชุมชนทั้งหมดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อ พอช. อนุมัติการจ่ายเงินให้ แก่
องค์กรชุมชนตามงวดที่ขอเบิก
(2) รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐชดเชยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) เนื่องจาก พอช. ได้ให้องค์กรชุมชนกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย พอช. คิดดอกเบี้ยเงินกู้จาก
องค์กรชุมชนในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก พอช. โดย พอช. บันทึกเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก
รัฐบาลเป็นรายได้เงิน อุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยรับล่วงหน้า เมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อจะบันทึกเป็นรายได้เงินอุดหนุน
ส่วนต่างดอกเบี้ยรอรับรู้ในส่วนที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยตาม
สัดส่วนการเบิกจ่ายจริงตลอดอายุของสัญญา
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3.3.2 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ยกเว้นดอกเบี้ยเงินให้กู้ที่ผิดนัดชำระเกิน 3 งวดติดต่อกัน จะยังไม่มีการรับรู้รายได้ แต่หากเมื่อมีการรับชำระดอกเบี้ย
จริงจะรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
3.3.3 รายได้ค่าปรับรับรู้เมื่อรับชำระเงิน
3.3.4 ค่าใช้จ่ายรับรู้เมื่อเกิดรายการ และบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
3.4 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
3.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กำหนดหลักเกณฑ์การประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง สำหรับยอดเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับส่วนที่เกิน
มูลค่าหลักทรัพย์ที่น ำมาค้ำประกั นตามระเบียบสถาบันพั ฒ นาองค์กรชุนชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง พ.ศ. 2552 ดังนี้
ระดับ ลูกหนี้จัดชั้น
ระยะเวลาค้างชำระ
อัตราการกันเงินสำรองร้อยละ
1
จัดชั้นปกติ
ไม่เกิน 1 เดือน
2
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
เกิน 1 เดือนไม่เกิน 3 เดือน
3
จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน
เกิน 3 เดือนไม่เกิน 12 เดือน
25
4
จัดชั้นสงสัย
เกิน 12 เดือนไม่เกิน 24 เดือน
75
5
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เกินกว่า 24 เดือน
100
6
จัดชั้นสูญ
ไม่มีทางที่จะได้รับชำระหนี้แล้ว
100
3.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในราคาทุน
อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ตรวจรับและอนุมัติให้ใช้งานหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือชุดต่ำกว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่ได้มา
และบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกรายการ
ค่าเสื่อมราคา คำนวณจากราคาทุนของอาคาร อุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์
แต่ละประเภท ดังนี้
อัตราร้อยละ
อาคารและส่วนประกอบ
ครุภัณฑ์สำนักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องตกแต่งสำนักงาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร และครุภัณฑ์ยานพาหนะ

5
10-20
20

3.7 สิ น ทรัพ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน ได้ แ ก่ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แสดงในราคาทุ น หั ก ด้ ว ยค่ า ตั ด จำหน่ า ยสะสม
โดยจะตัดจำหน่ายภายใน 5 ปี
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3.8 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ประกอบด้วย
3.8.1 สิ น ทรัพ ย์ ได้ รับ บริจ าค บั น ทึ กเป็ น รายได้ รอการรับ รู้แ ละทยอยรับ รู้เป็ น รายได้ คู่กั บ ค่ าใช้ จ่ า ย
ที่เกี่ยวข้องตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น
3.8.2 รายได้ เงินอุดหนุ นส่วนต่างดอกเบี้ยรอรับ รู้ จะบัน ทึกเมื่อ พอช. ได้มีการอนุมัติสิน เชื่อแล้วและ
ทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัดส่วนการเบิกจ่ายจริงตลอดอายุของสัญญา

