
การวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
        

1. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
     

 

 

 สินทรัพย ์

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สถาบัน มีสินทรัพย์รวมจ านวน 7,218.8 ล้านบาท ลดลงจากป ี2558 

จ านวน 604.6  ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 7.7 ประกอบด้วย 

 เงินสดและเงินลงทุนอื่น จ านวน 3,167.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 746.5 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 19.1 

 เงินให้กู้ระยะยาว จ านวน 3,861.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 160.7 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 4.3 เนือ่งจากมีการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชนเพิ่มขึ้น จ านวน 480.9  ล้านบาท 

 สินทรัพย์ถาวรสุทธิ มีจ านวน 164.4 ลดลงจากปี 2558 จ านวน 12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 
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หน่วย : ลบ.



 หนี้สนิรวม 

 ณ 30 กันยายน 2559 สถาบนั มีหนี้สินรวม จ านวน 101.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้รอการรับรู้  

ลดลงจากปี 2558 จ านวน 23.5 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 35.6 เนื่องจากรับรู้รายได้ประจ าปี และหน้ีสิน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จ านวน 20.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55  

 เงินกองทนุ 

 ณ 30 กันยายน 2559 สถาบนั มีเงินกองทุนรวม 7,117.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 602 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.8 เนื่องจากมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายจ านวน 602.1 ล้านบาท ส่วนเงินกองทุน

หมุนเวียน ของสถาบัน มีจ านวน 6,777.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.2 ของเงินกองทุนรวม 

 ภาระผูกพัน 

 ณ  30 กันยายน 2559  สถาบันมีภาระผูกพัน ดังนี้ 

 1. ภาระผูกพันในการจ่ายเงินสนับสนุนองค์กรในโครงการหลักที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 

1,257.4 ล้านบาท ซึ่ง พอช.จะต้องกันเงินไว้เพื่อจ่ายในปีถัดไป เมื่อองค์กรชุมชนได้ด าเนินการตามแผนงานที่

ระบุไว้ 

 2. ภาระผูกพันในการสนับสนนุสินเชื่อเพื่อการพัฒนา จ านวน 1,226.8 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) 

สินเชื่อที่อยู่อาศัย โครงการบ้านมั่นคง จ านวน 765.2 ล้านบาท 2) สินเชื่อประเภทอื่น จ านวน 6.3 ล้านบาท 3) 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคง (ภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) จ านวน 455.3 ล้านบาท โดย

เป็นภาระผูกพันที่ พอช.จะต้องกันไว้เพ่ือจ่ายให้กับองค์กรชุมชนในปีถัดไปเมื่อองค์กรชุมชนได้ด าเนินการตาม

แผนงานที่ระบไว้ในโครงการ 

 3. ภาระผูกพันประมาณการเพ่ือจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดสญัญาจ้าง ซึ่ง ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจ านวน 73 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ

มหาชน) ว่าด้วยประโยชน์ ตอบแทนกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง ประโยชน์ตอบแทนกรณีเลิกจ้างก่อนสิ้นสุดสัญญา

จ้าง และประโยชน์ตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2557 

 4. ภาระผูกพันเงินคืนดอกเบ้ียให้กับองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่มผีลการช าระหนี้ดี มีจ านวนทั้งสิ้น 205 

องค์กร เป็นเงิน 9.1 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 179 องค์กร เป็นเงิน 8.6 ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ได้

เบิกจ่าย จ านวน 26 องค์กร เป็นเงิน 0.5 ล้านบาท 

 

 



2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทางการเงิน 

 

           ในปี 2559 สถาบันมรีายได้จากการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานดังนี้ 

ด้านรายได:้ 

 1) รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ ปี 2559 มีจ านวน 242 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่ส าคัญได้แก่ 

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจน และด้อยโอกาสใน

ชนบท และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล่รื้อ รายได้เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 

10.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 

 2) รายได้จากการบริหารกองทุน ประกอบด้วย  

 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล และเงินลงทุนจ านวน 61.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2558 จ านวน 57.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.6 เนื่องจากจ านวนเงินลงทุนลดลงและ อัตราผลตอบแทน

จากการลงทุนที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง  

 รายได้จากสินเช่ือและรายได้อื่น มีจ านวน 155.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 34.5 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 18.2 เนื่องจากรายได้อ่ืนจากธนาคารโลกสนับสนุนงบประมาณให้ด าเนิน โครงการคุณภาพ

ชีวิตคนจนเมืองลดลง  
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หน่วย:ลบ.



 

ด้านคา่ใช้จ่าย:  

 ส าหรับปีงบประมาณ 2559  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน มีจ านวน 754.4 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2558 

จ านวน 1,381.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64.7 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ พัฒนาความ

มั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด และโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ  

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานประกอบด้วย  

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรมีจ านวน 129.5 ล้านบาท  ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างและค่าใช้จ่าย สวัสดิการ

ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 4.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 

 ค่าใช้จ่ายงบพัฒนา มีจ านวน 100.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 7.6 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 8.2   

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีจ านวน 38.8 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2558 จ านวน 0.8  ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2  

 ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย หนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายอื่น มี

จ านวน 37.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 61.4 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายอื่นจากธนาคารโลก

 สนับสนุนงบประมาณให้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองลดลง  
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สรุปผลการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

 สรุปผลการด าเนนิงาน 

 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559  สถาบันมีรายได้รวม จ านวน 458.4  ล้านบาท ลดลงจากปี 

2558 จ านวน 102.2  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.2 เนื่องจากรายได้เงินฝากและเงินลงทุนลดลง ค่าใช้จ่าย

รวม จ านวน 1,060.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 1,430.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.4 ส่วน

ใหญ่เป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ท าให้ในงวดบัญชีปี 2559 สถาบันมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย 

จ านวน 602.1 ล้านบาทปัญหา 

 อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

 การบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ  สถาบันได้จัดท าร่างระบบมาตรฐานการ

บริหารโครงการ โดยวิเคราะห์ขั้นตอนการบริหารโครงการ ประชุมก าหนดมาตรฐานร่วมกับกองเลขาขบวน

องค์กรชุมชนและส านักงานภาค และมีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เพื่อเป็นการวางแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งมีกลไกร่วมในการติดตามหนุนเสริมการด าเนินโครงการให้มี
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ประสิทธิภาพ รวมถึงสรุปบทเรียนการท างานร่วมกันในระดับภาค เพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ 



หน่วย : บาท

2559** 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,533,017,274.67          2,879,520,994.50          

ลูกหน้ีระยะส้ัน 25,329,269.63              31,833,734.03              

เงินลงทุนระยะส้ัน 334,628,500.00             734,628,500.00             

วัสดุคงเหลือ 163,397.64                  232,632.25                  

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 114,909.67                  277,972.89                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,893,253,351.61         3,646,493,833.67         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ระยะยาว 3,861,164,905.02          3,700,525,876.70          

เงินลงทุนระยะยาว 300,000,000.00             300,000,000.00             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 159,083,072.24             168,105,521.61             

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,327,444.80                8,298,191.00                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,325,575,422.06         4,176,929,589.31         

รวมสินทรัพย์ 7,218,828,773.67         7,823,423,422.98         

หน้ีสินและทุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีระยะส้ัน 39,450,486.70              25,080,709.47              

รายได้รับล่วงหน้า 8,825,101.00                3,235,623.00                

เงินรับฝากระยะส้ัน 10,257,643.76              9,378,596.56                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 331,491.46                  277,158.33                  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 58,864,722.92 37,972,087.36

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 42,608,037.42              66,051,800.81              

รวมหน้ีสิน 101,472,760.34           104,023,888.17           

สินทรัพย์สุทธิ 7,117,356,013.33         7,719,399,534.81         

ทุน 2,979,453,401.47          2,979,453,401.47          

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559



รายได้สูง(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 4,137,902,611.86          4,739,946,133.34          

รวมสินทรัพย์สุทธิ 7,117,356,013.33 7,719,399,534.81

หมายเหตุ : ** งบการเงินน้ียังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



หน่วย : บาท

2559** 2558

รายได้

รายได้จากเงินอุดหนุน 242,000,000.00          252,000,000.00          

รายได้จากการด าเนินงาน 132,647,723.07          121,273,381.21          

รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 49,403,882.18            109,558,630.71          

ดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล 11,665,479.45            9,278,767.12             

รายได้อ่ืน 22,702,153.21            68,546,965.90            

รวมรายได้ 458,419,237.91         560,657,744.94        

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 129,435,564.21            125,207,986.10          
ค่าตอบแทน 824,007.33                  431,300.00                
ค่าใช้สอย 23,589,281.20              23,725,716.06            
ค่าวัสดุ 5,611,227.22                4,953,864.78             

ค่าสาธารณูปโภค 8,803,867.51                8,887,820.76             

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 100,295,663.13            92,659,950.01            

ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน 754,415,544.60            2,136,100,123.10          

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 16,523,748.75              18,584,149.13              

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 20,963,855.44              80,373,400.30              

รวมค่าใช้จ่าย 1,060,462,759.39      2,490,924,310.24      

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (602,043,521.48)        (1,930,266,565.30)     

หมายเหตุ : ** งบการเงินน้ียังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน

ส่าหรับปีส้ินสุดวันที  30 กันยายน 2559



หน่วย : บาท

2559** 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (602,043,521.48)         (1,930,266,565.30)       

รายการปรับกระทบรายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด่าเนินงาน

(ก่าไร)ขาดทุนจากการจ่าหน่ายสินทรัพย์ 9,960.17                   (25,915,082.66)           

ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจ่าหน่าย 16,523,748.75            18,584,149.13            

หน้ีสงสัยจะเรียกคืนไม่ได้ 1,252,404.31 39,916,653.67

รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบ้ีย (10,299,223.51) (10,279,757.72)

รายได้เงินสนับสนุน - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง (12,472,843.20) 5,575,423.95

รายได้เงินสนับสนุน - โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาเซี ยนเกี ยวกับโครงการบ้านมั นคง (671,696.68) (676,606.92)

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงานก่อนการเปลี ยนแปลง  -

ในสินทรัพย์และหน้ีสินด่าเนินงาน (607,701,171.64)         (1,903,061,785.85)       

สินทรัพย์ด่าเนินงาน(เพิ มข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีระยะส้ัน 6,826,157.72             9,825,643.51              

วัสดุคงเหลือ 69,234.61                 43,801.50                  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื น 163,063.22                (55,219.62)                 

เงินให้กู้ระยะยาว (162,213,125.95)         (183,993,025.25)          

หน้ีสินด่าเนินงานเพิ มข้ึน(ลดลง)

เจ้าหน้ีระยะส้ัน 14,369,777.23            (35,018,550.90)           

รายได้รับล่วงหน้า 5,589,478.00             2,158,096.00              

เงินรับฝากระยะส้ัน 879,047.20                (3,620,178.85)             

หน้ีสินหมุนเวียนอื น 54,333.13                 41,138.76                  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน (741,963,206.48)         (2,113,680,080.70)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจ่าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 2,090.00                   38,671,500.00            

เงินสดจ่ายซ้ือที ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,542,603.35)             (2,809,082.70)             

เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                          (1,510,250.00)             

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะส้ันครบก่าหนด 400,000,000.00          800,000,000.00           

เงินสดรับ(จ่าย)จากการลงทุนระยะยาวครบก่าหนด -                          (200,000,000.00)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 395,459,486.65          634,352,167.30           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ (346,503,719.83)         (1,479,327,913.40)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 2,879,520,994.50        4,358,848,907.90        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 2,533,017,274.67        2,879,520,994.50        

หมายเหตุ : ** งบการเงินน้ียังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559
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สถาบันพัฒนาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) (Community Organizations Development Institute 

(Public Organization) CODI) เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 (ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิ จ จ านุ เบ ก ษ า เป็ น ต้ น ไป ) โด ย ให้ ยุ บ รวม ส านั ก งาน พั ฒ น าชุ ม ชน เมื อ ง  สั งกั ด ก าร เค ห ะแห่ งช าติ  

และส านักงานกองทุนพัฒนาชนบท สังกัดส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าด้วยกัน โดย

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.1 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก  

ในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมี

ส่วนร่วมเป็นแนวทางส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม 

1.2  สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 

1.3  สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนตลอดจนประสานงานการ

สนับสนุนการให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.4  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นระดับ

จังหวัด และระดับประเทศ 

 

2.  เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการ

และนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการใน

งบ การ เงิน ต ามแนวป ฏิ บั ติ ท างก ารบั ญ ชี  เรื่ อ ง  ก ารน า เสนองบการ เงิน  ต ามห นั งสื อก รมบัญ ชี กล างที่  

กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 

 

3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

3.1  การน าเสนองบการเงิน 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) น าเสนองบการเงินในภาพรวม  โดยรวมงบการเงิน 

ของโครงการกองทุนพัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน (สพช.) ไว้ด้วยกัน 
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3.2  การบันทึกบัญชี   
การบันทึกบัญชีของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดท าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อก าหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง  
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 และได้รวมการบันทึกบัญชีของโครงการบ้านมั่นคง (บมค.) ไว้ดว้ยกัน ส่วนโครงการกองทนุ
พัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน (สพช.) แยกการบันทกึบัญชีต่างหาก 

3.3  การรับรู้รายได้และค่าใชจ้่าย 
3.3.1  รายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ ประกอบด้วย  

(1)  เงินอุดหนุนที่เป็นงบบริหารจัดการโครงการและเงินอุดหนุนที่เป็นงบสนับสนุนการพัฒนาองค์กร
ชุมชนรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติเงินจากกรมบัญชีกลาง ส าหรับงบสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. จะด าเนินการ
สนับสนุนพัฒนาองค์กรชุมชนทั้งหมดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อ พอช. อนุมัติการจ่ายเงินให้แก่องค์กรชุมชน
ตามงวดที่ขอเบิก 

(2)  รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐชดเชยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) เนื่องจาก พอช. ได้ให้องค์กรชุมชนกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย พอช. คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากองค์กร
ชุมชนในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก พอช. โดย พอช. บันทึก เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลเป็น
รายได้ เงินอุดหนุนส่ วนต่ างดอกเบี้ ยรับล่ วงหน้ า เมื่ อมี การอนุมั ติ สิน เชื่ อจะบันทึ ก เป็นรายได้ เงินอุดหนุน  
ส่วนต่างดอกเบี้ยรอรับรู้ในส่วนที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัดส่วน
การเบิกจ่ายจริงตลอดอายุของสัญญา 

3.3.2  รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 
ยกเว้นดอกเบี้ยเงินให้กู้ที่ผิดนัดช าระเกิน 3 งวดติดต่อกัน รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด 

3.3.3  รายได้ค่าปรับรับรู้เมื่อรับช าระเงิน 
3.3.4  ค่าใช้จ่ายรับรู้เมื่อเกิดรายการ และบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 

3.4  วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
3.5  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ก าหนดหลักเกณฑ์การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง ส าหรับยอดเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับส่วนที่เกินมูลค่า
หลักทรัพย์ที่น ามาค้ าประกันตามระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุนชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

ระดับ ลูกหนี้จัดชั้น ระยะเวลาค้างช าระ อัตราการกันเงินส ารองรอ้ยละ 
1 จัดชั้นปกติ ไม่เกิน 1 เดือน 0 
2 จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ เกิน 1 เดือนไม่เกิน 3 เดือน 0 
3 จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน เกิน 3 เดือนไม่เกิน 12 เดือน 25 
4 จัดชั้นสงสัย เกิน 12 เดือนไม่เกิน 24 เดือน 75 
5 จัดชั้นสงสัยจะสูญ เกินกว่า 24 เดือน 100 
6 จัดชั้นสูญ ไม่มีทางที่จะไดร้ับช าระหนี้แล้ว 100 
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3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ที่ดิน แสดงในราคาทุน 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ตรวจรับและอนุมัติให้ใช้งานหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม  

สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือชุดต่ ากว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวนในปีที่ได้มา 

และบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกรายการ 

 
ค่าเสื่อมราคา ค านวณจากราคาทุนของอาคาร อุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละ

ประเภท ดังนี้ 

 อัตราร้อยละ 

อาคารและสว่นประกอบ 5 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 10-20 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องตกแต่งส านักงาน  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร และครุภัณฑ์ยานพาหนะ 20 

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
โดยจะตัดจ าหน่ายภายใน 5 ปี 

3.8 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ประกอบด้วย 
 3.8.1 สินทรัพย์ได้รับบริจาค บันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้เป็นรายได้คู่กับค่าใช้จ่าย 

ที่เกี่ยวข้องตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น 
3.8.2 รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยรอรับรู้  จะบันทึกเมื่อ พอช. ได้มีการอนุมัติสินเชื่อแล้วและทยอย

รับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัดส่วนการเบิกจ่ายจริงตลอดอายุของสัญญา 
3.8.3 รายได้เงินสนันสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง จะบันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้เมื่อได้รับ

เงินสนับสนุนจากธนาคารโลก และทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย 
3.8.4 รายได้เงินสนันสนุนโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาเซี่ยนเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคง จะบันทึกเป็นรายได้

รอการรับรู้เมื่อได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น และทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย 
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