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การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี  2556 
สําหรับสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณท์ุกจังหวัด 

 
 

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชมุชนปี  2556 
1.  การคัดสรรกลุ่มเป้าหมาย 
   1.1 ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนทําการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน รายใหม่  ซ่ึงสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ยังไม่เคยพัฒนาด้านบัญชีมาก่อน   ให้ครบตามเป้าหมายที่กรมกําหนด (อําเภอละ 1 แห่ง  
โดยจํานวนเป้าหมายเท่ากับจํานวนอําเภอ  ในแต่ละจังหวัด  เพื่อทําการพัฒนามาตรฐานการบัญชี หรือ
กรณีที่อําเภอนั้นไม่มีวิสาหกิจชุมชนที่จะนํามาเป็นเป้าได้  กรณีอําเภอที่ไม่มีกลุ่มที่มีศักยภาพสามารถเลือก
จากอําเภออื่นให้ครบจํานวนตามเป้าได้    
  1.2  ประเมินความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย   โดยใช้แบบประเมินความพร้อมด้านการจัดทําบัญชี
ของวิสาหกิจชุมชนตาม  เอกสารแนบ 1  

1.3  จัดทําบันทึกข้อตกลง  ตาม  เอกสารแนบ 2  โดยอธิบายข้อความในบันทึกข้อตกลง    
ให้วิสาหกิจชุมชนทราบและเข้าใจแล้วจึงลงชื่อร่วมกันด้วยความสมัครใจ 

2. บันทึกการประเมินความพร้อม  ทาง Intranet 
            เม่ือดําเนินการคัดสรรวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายแล้ว  นําข้อมูลจากเอกสารแนบ 1  บันทึก      
ในระบบสารสนเทศ 2556  เลือกบันทึกลงในระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน 2556 (CAD_SMCE 56)  ที่เมนู ประเมินความพร้อม  เลือก บันทึกการประเมินความพร้อม   
ไปที่   เพิ่มการประเมินความพร้อม   ด้านซ้ายบนของหน้าจอบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม          
เม่ือแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามแบบแล้ว  จึงคลิก  บันทึก   ด้านล่างของหน้าจอ  รายชื่อ
วิสาหกิจชุมชนรายใหม่ทุกกลุ่มที่บันทึกการประเมินความพร้อมเรียบร้อยแล้ว    จะไปปรากฏที่ระบบแผน
และผลการปฏิบัติงาน 2556  (CAD_PLAN 56)  เพื่อทําการวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป     

3. การจดัทําแผนการปฏิบัติงานทาง Intranet 
   3.1  จัดทําแผนการปฏิบัติงานสําหรับวิสาหกิจชุมชนรายใหม่  โดย Key in ทาง Intranet        
ในระบบสารสนเทศ 2556  เลือกรายการระบบแผนการปฏิบัติงาน 2556 (CAD_PLAN56)  ระบุเดือน        
ที่จะดําเนินกิจกรรมวางรูปแบบบัญชีและวางระบบการควบคุมภายใน  ใน PD 11  ให้คีย์ข้อมูลสําหรับ
วางแผนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 สําหรับการสอนแนะนําบัญชีในแต่ละด้านสอนแนะนํา 2 เดือน/ 1 ครั้ง 
(รวม 6 ครั้ง)  และติดตามไตรมาสละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้ง) 
        วิสาหกิจชุมชนท่ีติดตามการจัดทําบัญชีต่อเน่ือง ปี 48-55  ให้ทําการวางแผนกิจกรรมสอน
แนะ ใน (CAD_PLAN56)  PD 12   แล้วสามารถเข้าไปทําการคีย์สอนแนะเพิ่มเติมได้ในระบบ (SMCE_56) 
กรณียังไม่มีข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูล (CAD_SMCE 56)  ให้เข้าไปคีย์วางมาตรฐานก่อนเพราะถ้าเป็นกลุ่ม
ที่ยังไม่เคยเข้าไปทําการสอนแนะนําในปี 2555  กลุ่มยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของ (SMCE_56 ) ให้เข้าไปคีย์
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ในฐานข้อมูลเหมือนกลุ่มใหม่ก่อนให้ครบทุกระบบ  ไม่ว่าจะเป็นการสอนแนะนํา และติดตามในทุกด้าน  
หลังจากนั้นท่านสามารถทํางานต่อไปได้ตามปกติ   โดยเข้าสอนแนะ(สอนแนะนําเพิ่มเติมในทุกเรื่องกรณีที่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดังกล่าวยังไม่เข้าใจดีพอ   โดยสอนแนะไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้ง)   และติดตาม    
ไตรมาสละ 1 ครั้ง  (4ครั้ง)  โดยสอนแนะและติดตามเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี    การจัดทํางบการเงินการ
ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน   การใช้โปรแกรมระบบบัญชี    และการควบคุมภายใน   

3.2  การจัดทําผลการปฏิบัติงานเมื่อได้ปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมเสร็จส้ินแล้ว  ให้ Key in ใน
ระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 2556 (CAD_SMCE 56) เลือกกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานตามเมนูที่ปรากฏ   ดังน้ี 

      1)  ประเมินความพร้อม  (ปฏิบัติไปแล้วในข้อ 2.) 
      2)  วางรูปแบบบัญชี 

 3)  ควบคุมภายใน 
 4)  สอนแนะ 

           -  บันทึกการสอนแนะการจัดทําบัญชี 
           -  บันทึกการติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี 

(เพิ่มเติมกรณีกลุ่มที่เข้าไปสอนแนะมีโปรแกรมระบบบญัชี โดยไม่ถือเปน็ตัวช้ีวัด) 
             -  บันทึกการสอนแนะการจัดทํางบการเงิน 

     -  บันทึกการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน 
    5)  ติดตามประเมินผล 
        -  บันทึกการติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชีด้วยมือ 
     -  บนัทึกการติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี 

(เพิ่มเติมกรณีกลุ่มที่เข้าไปสอนแนะมีโปรแกรมระบบบัญชี โดยไม่ถือเป็นตัวช้ีวัด) 
        -  บันทึกการติดตามประเมินผลการจัดทํางบการเงิน 
        -  บันทึกการติดตามประเมินผลการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน 
      -  บันทึกการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน (เลือกเฉพาะกลุ่มทีเ่ข้าไป

สอนแนะมีระบบการควบคุมภายในไม่จําเป็นต้องเลือกทั้งหมด) 
    6)  ติดตามต่อเนื่อง 

 -  บันทึกการติดตามการจัดทําบัญชีอย่างต่อเนื่อง  
-  บันทึกการติดตามการจัดทําบัญชีอย่างต่อเนื่อง - การจัดทํางบการเงิน 
-  บันทึกการติดตามการจัดทําบัญชีอย่างต่อเนื่อง – การใช้ข้อมูลทางบัญชีใน 

   การบริหารงาน 
-  บันทึกการติดตามการจัดทําบญัชีอย่างต่อเนื่อง – การควบคุมภายใน 
    (เลือกเฉพาะกลุ่มที่เข้าไปสอนแนะมีระบบการควบคุมภายในไม่จําเป็นต้อง 

เลือกท้ังหมด) 
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      7)  งบทดลอง 
การบันทึกงบทดลองในระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน

(CAD_SMCE 56)  ต้องทําการบันทึกงบทดลองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่ให้ครบทุกกลุ่มโดยบันทึก
ตั้งแต่เดือน  มกราคม – กันยายน  2556  ให้ครบ 

 ผลการปฏิบัติงานที่บันทึกในระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
2556  (CAD_SMCE 56)   และตามเมนูข้างต้นข้อมูลจะ ประมวลผลไปยังระบบแผนและผลการ
ปฏิบัติงาน 2556  (CAD_PLAN56)  ใน  RC 11 และ RC 12 ด้วย  ดังนั้นจึงไม่ต้องบันทึก ใน RC 11 และ  
RC 12  อีก 

4. ดําเนินการวางรูปแบบบัญชี 
   4.1  การบันทึกบัญชีด้วยมือ   ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับมอบหมายดําเนินการวาง
รูปแบบบัญชี   ระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนท่ีบันทึกบัญชีด้วยมือ  ประกอบด้วย  สมุดบัญชี  10  เล่ม  และ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  3  เล่ม  ดังน้ี   

 1.  สมุดเงินสด 2.  สมุดบันทึกรายการทั่วไป 
 3.  สมุดบันทึกต้นทุนกําไร 4.  สมุดบัญชีแยกประเภททัว่ไป 
 5.  สมุดบัญชีย่อยลูกหน้ี 6.  ทะเบียนคุมวัตถุดิบ 
 7.  ทะเบียนคุมสินค้า 8.  ทะเบียนทรัพย์สินถาวร 
 9.  สมุดบัญชีย่อยเจ้าหน้ี 10. ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 
 11. ใบเสร็จรับเงิน 12. ใบเบิกเงิน 
 13. ใบขายเชื่อ 

    การวางรูปแบบบัญชีควรใช้สมุดบัญชีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน  เช่น
วิสาหกิจชุมชนไม่มีการขายเป็นเงินเชื่อ  จึงไม่ต้องแนะนําสมุดบัญชีย่อยลูกหน้ี  เป็นต้น   
    4.2  การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม  สําหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพร้อมและสมัครใจ        
จึงดําเนินการวางรูปด้วยโปรแกรมบัญชีตามความเหมาะสมของวิสาหกิจชุมชน  ซ่ึงมี 5 ระบบ  ดังน้ี 
              1)  ระบบบัญชีแยกประเภท                  4)  ระบบเงินรับฝาก 
      2)  ระบบสมาชิกและหุ้น                   5)  ระบบเงินให้กู้ 
      3)  ระบบสินค้า 
  เ ม่ือดําเนินการวางรูปแบบบัญชีแล้วให้บันทึกการปฏิบั ติงานวางรูปแบบบัญชี             
ใน เอกสารแนบ 3  เพื่อนําข้อมูลไปบันทึกในระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน 2556 (CAD_SMCE 56) 

5.  วางระบบการควบคุมภายใน 
       ผู้ปฏิบั ติงานวิสาหกิจชุมชนที่ ได้รับมอบหมายดําเนินการวางระบบการควบคุมภายใน                 
ให้สอดคล้องกับธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่งไม่จําเป็นต้องบันทึกครบทุกหัวข้อตามที่ระบบกําหนด   
ตามมาตรฐานการบัญชีวิสาหกิจชุมชน  8  ด้าน  และบันทึกการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายใน  
เอกสารแนบ 4   
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6.  การสอนแนะ (รายไตรมาส) 
6.1 สอนแนะการจัดทําบัญชี   

          ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนเข้าทําการสอนแนะการจัดทําบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน
เป้าหมาย 2 เดือน/ 1 ครั้ง (รวม 6 ครั้ง)   และบันทึกการปฏิบัติงานใน  เอกสารแนบ 5  เฉพาะรายการที่
ได้ทําการสอนแนะในแต่ละครั้งซึ่งอาจจะไม่สามารถทําการสอนแนะได้ครบทุกรายการในคราวเดียว 

   6.2  สอนแนะการจัดทํางบการเงิน 
        วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนามาตรฐานบัญชีแล้วควรสอนแนะการ

จัดทํางบการเงิน  ดังน้ี 
         1)  งบทดลอง 
           2)  งบต้นทุนผลิต/ขาย 
         3)  งบกําไรขาดทุน 
         4)  งบดุล  
  โดยการสอนแนะอาจจะสอนครบทุกงบการเงิน (4 งบ)  แต่อาจจะไม่สามารถทํางบการเงิน

ได้ครบทุกงบการเงินตามที่กรมฯกําหนดไว้ก็ได้  โดยให้บันทึกการสอนแนะบันทึกการปฏิบัติงานการสอน
แนะการจัดทํางบการเงินใน  เอกสารแนบ 6     
   6.3  สอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร 
               ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนทําการสอนแนะการนําข้อมูลทางการเงินที่วิสาหกิจชุมชน         
ได้จดบันทึกไว้ โดยการสอนแนะนําดังกล่าวผู้ทําการสอนแนะต้องสอนแนะนําให้ครบทุกหัวข้อและสอดคล้อง
กับธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนนั้น   เพื่อวางแผนการบริหารงานในอนาคต  โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานตามที่
ทําการสอนแนะให้แก่วิสาหกิจชุมชน  ใน  เอกสารแนบ 7   ควรดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการของ
วิสาหกิจชุมชนโดยใช้  Display   ที่จัดทําให้แต่ละวิสาหกิจชุมชนมาประกอบ   เพื่อให้กรรมการของ
วิสาหกิจชุมชนได้รับทราบและเข้าใจข้อมูลทางการเงิน  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจในอนาคต 
7.  การติดตามประเมินผล 
     ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนควรกําหนด การติดตามประเมินผลวิสาหกิจชุมชน  ที่ได้รับการสอน
แนะจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  โดยคีย์ข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  เช่น สอนแนะนําด้าน
บัญชี  สอนแนะการจัดทํางบการเงิน  และสอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร  เสร็จแล้ว ท่าน
สามารถเข้าไปติดตามด้านดังกล่าวได้  และคีย์ข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  ไม่ใช่ทํางบการเงินได้
แล้ว แต่ทําบัญชียังไม่ได้  เป็นต้น   เพื่อทราบความก้าวหน้าของความสามารถการบันทึกบัญชีและการใช้
ข้อมูลทางการบัญชี  โดยบันทึกการปฏิบัติงานตามเอกสารแนบ  ซ่ึงแยกการติดตามประเมินผลเป็น  4  
กิจกรรม  ดังน้ี 

  7.1  การจัดทําบัญชีด้วยมือ  (เอกสารแนบ 8) 
 7.2  การจัดทาํบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบญัชี  (เอกสารแนบ 9) 
 7.2  การจัดทาํงบการเงิน (เอกสารแนบ 10) 
 7.3  การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน (เอกสารแนบ 11) 
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 7.4  การควบคุมภายใน  (เอกสารแนบ 12) 
8.  การติดตามต่อเนื่อง 
     เป็นการติดตามวิสาหกิจชุมชนที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในปีก่อน ๆ         
(ปี 2548 – 2555)  ซ่ึงมีความต้องการให้กรมฯ ช่วยเหลือแนะนําการจัดทําบัญชีต่อไป  โดยติดตาม          
ไตรมาสละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้ง) และบันทึกผลการปฏิบัติงานติดตามต่อเนื่องใน  ดังน้ี 

8.1 การบันทึกบัญชีต่อเนื่อง   บันทึกใน เอกสารแนบ 13   
1) บันทึกบัญชีด้วยมือ 
2) บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญช ี

8.2 การจัดทํางบการเงิน  บันทึกใน  เอกสารแนบ 14   
8.3 การนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารงาน   บันทึกใน  เอกสารแนบ 15 
8.4 การควบคุมภายใน  บันทึกใน  เอกสารแนบ 16 

9.  บันทึกงบทดลอง 
   บันทึกงบทดลองโดยไปที่เมนูงบทดลอง  เลือก  บันทึกงบทดลอง   โปรแกรมจะแสดงรายชื่อ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เลือกกลุ่มที่ต้องการจะบันทึก (โปรดระวังเดือนและ พ.ศ ที่ท่านบันทึก ให้แน่ใจก่อน
จึงบันทึกตกลง)   วิสาหกิจชุมชนที่เป็นเป้าหมายใหม่ซึ่งงบประมาณกําหนดให้เข้าปฏิบัติงานโดยเก็บงบ
ทดลองให้เป็นปัจจุบันและครบทุกเดือน (12 เดือน ตามปีงบประมาณ วิสาหกิจชุมชนท่ีติดตามการจัดทํา
บัญชีต่อเนื่อง (ป ี48 – 55)  เก็บงบทดลองไตรมาสละ 1 ครั้ง  (4 ครั้ง)   
   การบันทึกงบทดลองเมื่อป้อนตัวเลขเรียบร้อยแล้วให้  คลิกบันทึกข้อมูล  ด้านล่างของหน้าจอ  
ในขั้นตอนน้ียังสามารถแก้ไขข้อมูลได้   เม่ือแน่ใจว่าถูกต้องให้  คลิกยืนยันข้อมูล   ซ่ึงงบทดลองจะ
ปรากฏเป็นเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในงบทดลองงวดก่อนได้  แต่ถ้าข้อมูลไม่
ถูกต้องให้ปรับปรุงในช่องระหว่างงวดในงวดถัดไปเพื่อให้ได้ยอดยกไปที่ถูกต้อง หรือแจ้งที่กลุ่มส่งเสริม
พัฒนาการบัญชีชุมชน (2414,2416 ) ให้ลบฐานข้อมูลดังกล่าวให้ และท่านต้องทําการคีย์งบใหม่ทั้งหมด 

หมายเหตุ      -  เอกสารแนบ 1 – 16  ใช้เป็นเอกสารประกอบการไปปฏิบัติงานเพื่อนําข้อมูลมา Key in  
      ในระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 2556  (CAD_SMCE 56) 
         -  ในการบันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน ควรจัดทําบันทึก 
     ผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบรายงานการปฏิบัติงานจากโปรแกรมใน ระบบสารสนเทศ 
             ทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 2556  (CAD_SMCE 56) และรายงาน  
     จากระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน 2556  (CAD_PLAN56)  เสนอหัวหน้า 
     สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์   หรือเป็นไปตามที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด   
         -   วิสาหกิจชุมชน  ป ี2556  (รายใหม่)  ไม่ต้องเป็นต้นแบบทุกกลุ่ม  และกลุ่มที่จะเป็น  
                     ต้นแบบจะตอ้งมีความพร้อมในทุก ๆ ดา้น และต้องสามารถจัดทําบัญชี จัดทํางบ 
                  การเงิน และนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารงานได ้      

                                                                                                                  



เอกสารแนบ 1 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์........................................................... 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ......... 
แบบประเมินความพร้อมด้านการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 

ปีงบประมาณ .......................................... 
 

 โปรดเขียนเครื่องหมาย  ใน  หรือ  ที่ตรงกับความเป็นจริงและเติมข้อความในช่องว่าง 
 
วันที่ประเมินความพร้อม.......................... 
 1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ช่ือวิสาหกิจชุมชน……………………………………………………..เลขทะเบียน............................................... 
1.2  สถานการณ์ดําเนินงาน (เลือกข้อหนึ่งข้อใด) 
   ดําเนินงาน 
   ดําเนินการเฉพาะช่วงฤดูกาล 
   หยุดดําเนินงาน 
   เลิกดําเนินงาน 
1.3  ที่ตัง้     จังหวัด ............................  อําเภอ  ............................  ตําบล ..................................... 

           เลขที ……   หมูท่ี่  ...……   ถนน   ................................  เบอร์โทรศัพท์................................... 
 1.4  ปีบัญชี   เดือน ...................  วันที่ ..................... 
 1.5  การเข้าร่วมโครงการพลิกฟื้น 
  รหัสสหกรณ์ .....................................................  ช่ือสหกรณ์ ............................................................... 
    เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้น 
    ไม่เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้น 
 1.6  ดําเนินธุรกจิรว่มเป็นสหกรณ์ ........................... 
 1.7  วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
    ใช่ 
    ไม่ใช่ 
2.  ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1  จํานวนสมาชิก................... คน       
2.2 การรวมหุ้น          1)  มีมูลค่าหุ้นละ ............. บาท  รวมเป็นเงิน..................................... บาท 

               2)  ยังไม่มีการรับค่าหุน้ 
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เอกสารแนบ 1 
 
3.  การดําเนนิธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกจิ 
 1)  กิจกรรมผลิตเพื่อจําหน่าย 
 2)  กิจกรรมซื้อขายสินค้า 
 3)  กจิกรรมให้บริการ 

3.2 ประเภทวิสาหกิจ  
  เลือกประเภท ............................  ประเภทยอ่ย .................... 
3.3 แหลง่วัตถุดิบ 
    ภายในจังหวัด    ภายนอกจังหวัด 
3.4 ชอ่งทางจําหน่าย 
    ผ่านสหกรณ์     อ่ืน ๆ  

4. ความพร้อมด้านการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 ผูจั้ดทําบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  1. กรรมการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน      2. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
  3. ลูกหลาน/ญาติ ของกรรมการและสมาชิก     4. ครูบัญชอีาสา 
  5.บุคคลภายนอก         6. ยังไม่มีการกําหนดผู้จัดทํา 

4.2 ช่ือและวุฒิการศึกษาผูท้ําบัญช ี (ไม่ต้องกรอกข้อมูลในกรณีข้อ 4.1 เลือกขอ้ 6) 
  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ  ..…………….…………… นามสกุล   ..................................................... 
ระดับการศึกษา 
  1. ประถมศึกษา       2. มัธยมศึกษา 
  3. อาชีวศึกษาตอนต้น (ปวช.)      4. อาชีวศึกษาตอนปลาย (ปวท./ปวส.)/อนุปริญญา 
  5. ปริญญาตรี/สูงกว่า        6. อยู่ระหว่างการศึกษาระดับ...............................     

5. การทําข้อตกลง 
  1. ทําได้  ระบุวันที่ .................................... 
  2. ยังไม่ได้ทํา  

 

                                                           (.................................................................)  ผู้ประเมิน 
                                          ตําแหน่ง.................................................................. 

                                       ตําแหนง ..................................................................... 
          วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../...................  
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บนัทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลง  

ระหวา่งระหวา่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..  ((ชื่อวิสาหกิจชุมชนชื่อวิสาหกิจชุมชน))  
กับ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

เรื่อง    การพัฒนาความรู้ด้านการบญัชี ในโครงการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณเรื่อง    การพัฒนาความรู้ด้านการบญัชี ในโครงการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ  ………………....  
******************************* 

 
บันทึกข้อตกลงนี้ ทําขึ้นวันที่…….…... เดือน............................................................ พ.ศ....................   

ณ ……………………………………………………….………………………………………........................................................................... 

ระหว่าง กรมตรวจบัญชสีหกรณ์  โดย ............................................................................................................ 

สํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ์................................. เลขที่........... หมู่ที่......  ถนน ....................ตําบล.................  

อําเภอ.......................... จังหวัด.........................…….  ซึ่งตอ่ไปในขอ้ตกลงนี้ เรยีกว่า “กรมตรวจบัญชสีหกรณ์”  

ฝ่ายหนึ่ง กับ วิสาหกจิชุมชน..............................……........................................................................................ 

โดย นาย/นาง/น.ส………………………..………….........................................................................................................  

ที่ตั้งกลุ่มเลขที่.......……….. หมู่ที่………..... บ้าน............................................... ถนน…………..................................   

ตําบล................................................อําเภอ........……………................   จังหวัด............................................... 

โทรศัพท์.............................................. ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “วิสาหกิจชุมชน” ฝ่ายหนึ่ง  โดยทั้ง 2 ฝ่าย  ได้จัดทําบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ 

1.) วิสาหกิจชุมชน  จะดําเนนิการจัดใหม้ผีูรั้บผดิชอบในการจัดทําบัญชแีละพรอ้มรับการสอนแนะการจดัทํา 
บัญชี จากเจา้หนา้ท่ีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในการเข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านการบัญชี 
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2.)  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  จะดําเนินการสอนแนะให้วิสาหกจิชุมชนมคีวามรู้ความเข้าใจด้านการบัญชแีละ
สามารถจัดทําบัญชไีด้  ตลอดจนนําขอ้มูลทางบัญชีมาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มได้ 

 
3.) วสิาหกจิชุมชน  จะร่วมมือกับกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ในการจัดทําบัญชขีองกลุม่ให้ประสบผลสําเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

บันทึกข้อตกลงนี้ทําขึ้น  2  ฉบับ   ด้วยความสมัครใจ  โดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ 

และต่างถือไวฝ้่ายละ  1   ฉบับ 

 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………….(วิสาหกจิชุมชน)                                       (ลงชื่อ)…………………………………..(กตส.) 
         (………………………………………….…)                                                             (……………………..…………………) 
ตําแหน่ง.....................................................                                     ตําแหน่ง................................................. 
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์........................................................... 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี ............... 
บันทึกการปฏิบัติงานวางรูปแบบบัญชี 

   วิสาหกิจชุมชน.........................................................................เลขทะเบียน.......................................... 
 
วางรูปแบบครั้งท่ี ...........       ไตรมาสที่     ............. 

1. เครื่องมือในการจัดทําบัญชี  
 1)  บันทึกด้วยมือ    วันที่วางรูป (คร้ังแรก) ........................      
 2)  จัดทําบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชี วันที่วางรูป (คร้ังแรก) ........................ 

2.   จัดทําบัญชีด้วยมือ 
        2.1  สมุดบัญชี 
  1)  สมุดเงินสด      2)  สมุดรายวันทั่วไป 
  3)  สมุดบัญชีแยกประเภท     4)  สมุดตน้ทุนกําไร 
        2.2  ทะเบียนและบัญชย่ีอย 
  1)  ทะเบียนสมาชิกและหุน้     2)  ทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
  3)  ทะเบยีนคุมสินค้า        4)  ทะเบียนคุมวัตถุดบิ 
  5)  บัญชยี่อยลูกหนี้        6)  บัญชีย่อยเจา้หนี้ 

3.  จัดทําบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชี 
  1)  ระบบบัญชีแยกประเภท      2)  ระบบบัญชสีมาชกิและหุน้ 
  3)   ระบบบัญชีสินค้า        4)  ระบบบัญชีเงินรับฝาก 
  5)  ระบบบัญชีเงินให้กู ้

   
(ลงชื่อ)...................................................................... ผู้ปฏิบัติงาน 

                       (..................................................................) 
                          ตําแหน่ง ...................................................................... 

วันที่ดําเนินการ ...................................................... 
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เอกสารแนบ 4 
 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.......................................................... 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

บันทึกการควบคุมภายใน 
วิสาหกจิชุมชน .....................................................  เลขทะเบียน  ........................................................ 

 
 ครั้งท่ี  ...............   ไตรมาสที่ ............... 

1. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 1. มีการกําหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้ครบถ้วน 
 2. มีการจัดแบ่งส่วนงานและแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน 
 3. ไม่ให้บุคคลใดปฏิบัติงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบ 
 4. แยกหนา้ที่ด้านการเงินกับการบัญชีออกจากกัน 
 5. มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจํา  เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน 
 6. มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีการเปรียบเทียบกับผลงาน 
 7. มีการตรวจสอบภายใน 

2. ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 1. มีการกําหนดระเบียบหรือหลักปฏิบัติในการเก็บรักษาเงินสด 
 2. มีการออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ัง  และนํามาบันทึกบัญชทีันที 
 3. มีระบบการควบคุมเอกสารการรับเงิน 
 4. มีการกําหนดให้นําเงินสดท่ีได้รับทั้งหมดฝากธนาคารโดยไม่ชักช้า 
 5. มีการกําหนดวงเงินขั้นต่ําที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้เท่าที่จําเป็น 
 6. การจ่ายเงินทุกคร้ังมีการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 
 7. มีการเปรียบเทียบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดยสม่ําเสมอ 

3. ด้านค่าหุ้น 
 1. มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
 2. มีการจัดทําทะเบยีนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน 
 3. มีการเปรียบเทียบยอดรวมเงินค่าหุ้นในทะเบียนคุมกับบัญชีแยกประเภททั่วไป 

4. ด้านสินทรัพย์ 
 1. มีการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักปฏบิัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายสินทรัพย์  และการ 
    จัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ 

 2. มีการอนุมัติการซ้ือ/เลิกใช้สินทรัพย์ 
 3. มีการตรวจนับสินทรัพย์เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมสินทรัพยเ์ป็นครัง้คราว 

11



เอกสารแนบ 4 
5. ด้านเงินรับฝาก 

 1. กําหนดใหส้มาชกินําสมุดเงินฝากมาบันทึกรายการทุกคร้ัง  เม่ือมีการฝากและถอนเงิน 
 2. มีการเปรียบเทียบยอดในทะเบียนคุมเงินรับฝากกับบัญชี 
 3. มีการสอบทานลายมือชื่อผู้ถอนเงินฝากให้ถูกต้องก่อนการจา่ยเงิน 

 6.   ด้านต้นทุน 
 1. มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบและการเบิกใช ้
 2. มีการจัดทําทะเบยีนคุมวัตถุดิบและการเบิกไปใช้ในการผลิต 
 3. มีการกําหนดตัวผู้รับผิดชอบในการดูแลเก็บรักษาวัตถุดิบและบันทึกต้นทุนการผลิต 
 4. มีการตรวจนับวัตถุดิบเพื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในทะเบียนคุม 
 5. มีการกําหนดต้นทุนมาตรฐานในการผลิต 

 7.   ด้านการจัดสรรกําไรสุทธิ 
 1. มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรของวิสาหกิจชุมชน 
 2. มีการติดตามการจัดสรรกําไรสุทธิและหลักฐานการจา่ยเงนิเป็นไปตามมติที่ประชุม 

8. ด้านสารสนเทศ 
 1. วิสาหกจิชุมชนบันทึกสมุดบัญชีขั้นต้นด้วยระบบ Manual 
 2. นํายอดสรุปมาบันทึกในระบบ GL 

 
 
 

 

         (ลงชื่อ)........................................................... ผู้ปฏิบัติงาน 

         (...............................................................) 

      ตําแหน่ง ........................................................... 
                     วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../............... 
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.......................................................... 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

บันทึกการปฏิบัติงานสอนแนะการจัดทําบัญชี 
วิสาหกิจชุมชน...............................................  เลขทะเบียน ................................................................ 

 
 ครั้งท่ี ............         ไตรมาสที่ ...................  

1. การสอนแนะการจัดทําเอกสารประกอบการบันทกึบัญชี 
 1. เอกสารประกอบการรับเงิน    
 2. เอกสารประกอบการจา่ยเงิน  
 3. เอกสารอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ตามระบุในข้อ  1 และ 2 

2. การสอนแนะการบันทึกบัญชีด้วยมือ 
2.1 การบันทึกรายการในสมุดบัญชี 

 1. สมุดเงินสด            3. สมุดบัญชีแยกประเภท   
 2. สมุดรายวันทั่วไป                    4. สมุดต้นทุนกําไร   

2.2 การบันทึกทะเบียน/บัญชย่ีอย 
 1. ทะเบยีนสมาชกิและหุน้                 4. ทะเบียนคุมวัตถุดิบ  
 2. ทะเบียนคุมสนิทรัพย์                 5. บัญชย่ีอยลูกหนี้ 
 3. ทะเบียนคุมสนิคา้                 6. บัญชีย่อยเจ้าหนี้ 

     3.  การสอนแนะการบนัทึกบัญชด้ีวยโปรแกรมระบบบัญชี 
       1)  ระบบบัญชีแยกประเภท                2)  ระบบบัญชีสมาชิกและหุน้ 
       3)  ระบบบัญชีสินค้า                             4)  ระบบบัญชีเงินรับฝาก 
       5)  ระบบบัญชเีงนิใหกู้ ้

 
 

 

         (ลงชื่อ)........................................................... ผู้ปฏิบัติงาน 

         (...............................................................) 

      ตําแหน่ง ........................................................... 
                     วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../............... 
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.......................................................... 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 
บันทึกการปฏิบัติงานสอนแนะการจัดทํางบการเงิน 

วิสาหกิจชุมชน...............................................  เลขทะเบียน ................................................................ 

 ครั้งท่ี ...........  ไตรมาสท่ี ............... 

1. การสอนแนะการจัดทํางบการเงิน 
 1. การจัดทํางบทดลอง    
 2. การจัดทํางบต้นทุนผลิต/ขาย   
 3. การจัดทํางบกําไรขาดทุน   
 4. การจัดทํางบดุล  

 

ความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 
  วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทําได ้

  1.  งบทดลอง 
  2. งบต้นทุนผลิต/ขาย   
  3. งบกําไรขาดทุน   
  4. งบดุล  

  วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถจัดทําได้ 
  1.  งบทดลอง 
  2. งบต้นทุนผลิต/ขาย   
  3. งบกําไรขาดทุน   
  4. งบดุล  

 

                                                                 (ลงชื่อ)........................................................... ผู้ปฏิบัติงาน       
                                    (...............................................................) 

                           ตําแหน่ง ........................................................... 
                                             วันที่ปฏบิัติงาน ................./.................../............... 
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เอกสารแนบ 7 
 
 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์........................................................... 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ...............  

บันทกึการปฏบัิติงานสอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร 
วิสาหกจิชุมชน .............................................. เลขทะเบียน  ............................................................. 

หลักการสอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานให้กับวิสาหกจิชุมชน   ใช้วิธีการบรรยาย 
หรืออธิบายข้อมูลทางการบัญชีที่ได้มีการจดบันทึกรายการไว้แล้วในสมุดบัญชีตลอดจนงบการเงินของวิสาหกิจชุมชน 
ที่ได้รับการสอนแนะ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตามสมุดบัญชีและงบการเงิน ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่งจะ
ได้รับการสอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินเฉพาะท่ีมีการบันทึกไว้ในสมุดหรืองบการเงินของวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีรับการสอนแนะเท่านั้น 
 
ครั้งที่ ...............   ไตรมาสท่ี ..................... 

ส่วนที่ 1  การใช้ข้อมูลทางบัญชจีากสมุดเงินสด  
 1. แหลง่ที่มาและใช้ไปของเงินสด 
 2. จําแนกประเภทรายรับ/รายจ่าย 
 3. การควบคุมเงินสดคงเหลือ 
 4. กระแสเงินสดไหลเข้า/ออกได้ 

ส่วนที่ 2  การใช้ข้อมูลทางบัญชีจากสมุดบัญชีแยกประเภท 
 1. การใช้ประโยชน์จากยอดคงเหลือแต่ละบัญชีมาวางแผนในการบริหารงาน 
 2. รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวของบัญชีต่างๆ 
 3. รู้การจัดรายการบัญชเีป็น  5  ประเภท (สินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้  รายจา่ย) 
 4. จํานวนเงินเพิ่ม/ลดของแต่ละบัญชีของแต่ละเดือนหรือระยะเวลาที่ต้องการทราบ 

ส่วนที่ 3  การใช้ข้อมูลทางบัญชีจากสมุดต้นทุนกําไร  
 1. ความสําคัญคํานวณหาต้นทุนหาต้นทุนการผลิต 
 2. จําแนกต้นทุนผลิตสินค้า/ต้นทุนขาย แต่ละชนิด 
 3. หลักในการควบคุมต้นทุนการผลิต 
 4. การกําหนดราคาขายของสินค้าที่ผลิตได้ 
 5. หลักการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของวิสาหกิจชุมชนได้ 
 6. การคํานวณผลการดําเนินงานได้ (กําไร/ขาดทุน) 
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ส่วนที่ 4  การใช้ข้อมูลจากทะเบียนสมาชิกและหุ้น  

 1. รู้จํานวนสมาชิก 
 2. รูจํ้านวนหุ้นที่สมาชิกลงทุนไว้ในกลุม่ 
 3. รู้มูลค่าหุ้นที่สมาชิกลงทุนไว้ทั้งสิ้น 

ส่วนที่ 5  การใช้ข้อมูลจากทะเบียนสินทรัพย์  
 1. การควบคุมสนิทรัพย์ 
 2. การคํานวณคา่เสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละชนิด 
 3. รู้มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิด 
 4. รูค้วามจําเป็นที่จะใช้งานในสินทรัพย์แต่ละชนิด 
 5. รู้ความคุ้มค่าในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 

ส่วนที่ 6  การใช้ข้อมูลจากทะเบียนคุมสินค้า  
 1. ควบคุมสินค้าคงเหลือ 
 2. รู้ปริมาณการไหลเข้า/ออกของสินค้า 
 3. รู้ความต้องการของตลาดในสินค้าแต่ละชนิด 

ส่วนที่ 7  การใช้ข้อมูลจากทะเบียนคุมวัตถุดิบ  
 1. การควบคุมวัตถุดิบคงเหลือ 
 2. รู้ปริมาณการไหลเข้า/ออกของวัตถุดิบ 
 3. รู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบแต่ละชนิด 
 4. รูค้วามตอ้งการวัตถุดิบแต่ละชนิดในช่วงเวลาใด 

ส่วนที่ 8  การใช้ข้อมูลจากบัญชยี่อยลูกหนี้  
 1. รู้จํานวนลูกหนี้แต่ละชนิดและมูลค่าหนี้ทั้งสิ้นของลูกหนี้แต่ละชนิด 
 2. รู้ประวัติการชําระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 
 3. รู้ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 
 4. รู้อายุหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 
 5 การตรวจสอบจํานวนเงินในหลักฐานการเป็นหนี้กับยอดลูกหนี้แต่ละราย  
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ส่วนที่ 9  การใช้ข้อมูลจากบัญชยี่อยเจ้าหนี้ 

 1. รู้จํานวนเจ้าหนี้แต่ละชนิดและมูลค่าหนี้สินของเจา้หนี้แต่ละชนิด 
 2. รู้ประวัติการจ่ายชําระหนี้ของเจ้าหนี้แต่ละราย 
 3. รู้ระยะเวลาการค้างชําระเจ้าหนี้แต่ละรายเพื่อวางแผนการชําระหนี้และการเป็นหนี้ 
 4. ตรวจสอบจํานวนเงินในหลักฐานการเป็นหนี้กับยอดเจ้าหนี้แต่ละราย 

ส่วนที่ 10  การใช้ข้อมูลจากงบทดลอง  
 1. นําเสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ 
 2. รู้การเคลื่อนไหวทางการเงินของแต่ละบัญช ี

ส่วนที่ 11  สอนแนะการใชข้้อมูลจากงบการเงิน  
 1. ฐานะการเงิน 
 2. ผลการดําเนินงาน 
 3. แหล่งที่มาของเงินทุน 
 4. สภาพคล่องทางการเงิน 
 5. ภาระหนี้สินและการเพิ่มทุน 

 
 
 

                    (ลงชื่อ)...................................................................... ผู้ปฏิบัติงาน 
       (.....................................................................) 

         ตําแหน่ง ....................................................................... 
                                    วันท่ีปฏิบัติงาน ................./.................../........................  
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์........................................................... 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี ............... 
บันทึกการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชีด้วยมือ 

วิสาหกิจชุมชน ..................................................... เลขทะเบียน .................................................... 
 

     ครั้งที่................              ไตรมาสที่................ 
 

บันทึกบัญชีได้ 
การทําบัญชีต่อเนื่อง  (พจิารณาในรายละเอียด) ถูกต้อง ไม่

ถูกต้อง 
เป็น

ปัจจุบัน 
ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

บันทึก
บัญชี
ไม่ได้ 

•  บันทึกบัญชีด้วยมือ      

1. ผลการบันทึกรายงานสมุดบัญชี      
 1.1 สมุดเงินสด      
 1.2 สมุดรายวันท่ัวไป      
 1.3 สมุดแยกประเภททั่วไป      
 1.4 สมุดต้นทุนกําไร      

2. ผลการบันทึกทะเบียน/บัญชีย่อย      
 2.1 ทะเบียนสมาชกิและหุน้      
 2.2 ทะเบียนคุมสินทรัพย์      
 2.3 ทะเบียนคุมสินค้า      
 2.4 ทะเบียนคุมวัตถุดิบ      
 2.5 ทะเบียนย่อยลูกหนี้      
 2.6 ทะเบียนย่อยเจ้าหนี้      

 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้ติดตามประเมินผล 
                             (.....................................................) 

                                 ตําแหนง่ ............................................................. 
        วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../................... 

 เอกสารแนบ 8 
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์........................................................... 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี ............... 

บันทกึการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี 
วิสาหกิจชุมชน ..................................................... เลขทะเบียน .................................................... 

 
 

     ครั้งที่...............           ไตรมาสที่.................. 

     ให้ทําเครื่องหมาย  และ   โดย    หมายถึง    มีการยกยอด        ถูกต้อง        เป็นปัจจุบัน 
              หมายถึง    ไม่มีการยกยอด    ไม่ถูกต้อง    ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

การยกยอด การบันทึกบัญชี การปิดบัญชี 
ที่ ระบบบัญชี มีการ   

ยกยอด 
ความ
ถูกต้อง 

ความ
ถูกต้อง 

ความเป็น
ปัจจุบัน 

ความ
ถูกต้อง 

ความเป็น
ปัจจุบัน 

ยังไม่สิ้น
ปีบัญชี 

1 ระบบแยกประเภท        
2 ระบบสมาชิกและหุน้        
3 ระบบสินค้า        
4 ระบบเงินรับฝาก        
5 ระบบเงินให้กู ้        

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้ติดตามประเมินผล 
                             (..................................................) 

                                 ตําแหน่ง ............................................................. 
        วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../................... 
 

      เอกสารแนบ 9 
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์........................................................... 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี ............... 

บันทึกการปฏิบัติงานตดิตามประเมินผลการจัดทํางบการเงิน 
วิสาหกจิชุมชน................................................ เลขทะเบียน ...................................... 

 

        ครั้งที่...................        ไตรมาสที่ .............. 

 

ที่ งบการเงิน จัดทําได้ จัดทําไม่ได้ 

1 งบทดลอง   
2 งบต้นทุนผลิต/ขาย   
3 งบกําไรขาดทุน   
4 งบดุล   

  

ความเห็นของผู้ประเมิน 
วิสาหกจิชุมชนควรได้รับการสอนแนะเพิ่มเติมด้านการจัดทํา 

  งบ............................................. 
  งบ............................................. 
  งบ............................................. 
  งบ............................................. 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้ติดตามประเมินผล 
                           (............................................................) 

                                 ตําแหนง่ ............................................................. 
        วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../................... 
 

      เอกสารแนบ 10 
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เอกสารแนบ                                   เอกสารแนบ  11 
 
 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ.์..................................................... 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี ............... 

แบบบันทึกการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการใชข้้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน 

วิสาหกิจชุมชน............................................... เลขทะเบียน ..................................................... 
 

      ครั้งที่ ............          ไตรมาสที่...............  

รายการ ใช้ ไม่ใช้ 

ส่วนที่ 1 การใช้ข้อมูลจากสมุดเงินสด     

1. การวางแผนการใช้เงิน   
2. การรายงานเกี่ยวกับการเงิน   
3. การพิจารณาความต้องการที่จะใชเ้งิน   
4. การตรวจสอบความถูกต้องของเงินสดคงเหลือ   

ส่วนที่ 2 การใช้ข้อมูลจากสมุดแยกประเภท   

1. การใช้ประโยชน์จากยอดคงเหลือแต่ละบัญช ี   
2. การพิจารณารายการเคลื่อนไหวของบัญชตี่างๆ   
3. สามารถนํารายการบัญชต่ีางๆ ไปจัดทํางบการเงิน   
4. เปรียบเทียบจํานวนเงินเพิ่ม/ลดของแต่ละบัญชีของแต่ละเดือนหรือระยะเวลาที่ต้องการทราบ   

ส่วนที่ 3 การใช้ข้อมูลจากสมุดบันทึกต้นทุนกําไร   

1. การปรับปรุงการผลิตเพื่อลดต้นทุนกําไร   
2. การรายงานต้นทุนการผลิต   
3. การปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อลดการสูญเสยี   
4. การพิจารณาค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย   

ส่วนที่ 4 การใช้ข้อมูลจากทะเบียนสมาชิกและหุ้น   

1. การขยายเงินทุนด้วยการับสมาชิกเพิ่ม   
2. การคํานวณเงินปันผลจากมูลค่าของสมาชิก   
3. การขยายปริมาณธุรกิจด้วยการรับสมาชิกเพิ่ม   
4. การพิจารณาจํานวนสมาชิกที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ   
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ส่วนที่ 5 การใช้ข้อมูลจากทะเบียนสินทรัพย ์ ใช้ ไม่ใช้ 

1. การพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะลงทุนในสินทรัพย์ถาวร   
2. การตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือของสินทรัพย์   
3. การพิจารณาการใช้งานสินทรัพย์ให้เต็มประสิทธิภาพ   
4. การพิจารณาการคํานวณค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมกับสินทรัพย์   

ส่วนที่ 6 การใช้ข้อมูลจากทะเบียนคุมสินค้า   

1. การตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดบิคงเหลือ   
2. การวางแผนการผลิต/การซื้อสนิคา้   
3. การปริมาณการผลิต/ซื้อสินค้า เหมาะสม ไม่สินค้าคงเหลือค้างนาน   

ส่วนที่ 7 การใช้ข้อมูลจากทะเบยีนคุมวัตถุดิบ   

1. การตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุคงเหลือ   
2. การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ   
3. การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนกันเพื่อลดต้นทุนผลิต   

ส่วนที่ 8 การใช้ข้อมูลจากทะเบยีนย่อยลูกหนี้   

1. การพิจารณาลูกหนี้ก่อนการให้เครดิตทางการค้า/สินเชื่อ   
2. การพิจารณาผลการกระทบของลูกหนี้ที่มีต่อการดําเนินธุรกิจ   
3. การตรวจสอบความถูกต้องยอดลูกหนี้คงเหลือ   
4. การติดตามทวงหนี้ที่ค้างนาน   
5. การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้   

ส่วนที่ 9 การใช้ข้อมูลจากทะเบียนย่อยเจ้าหน้ี   

1. รู้ยอดหนี้คงเหลือของเจ้าหนี้แต่ละชนิด   
2. พิจารณาระยะเวลาการค้างชําระและได้ชําระตามลําดับความสําคัญ   
3. พิจารณาสาเหตุเจ้าหนี้รายที่มีการค้างชําระเป็นเวลานานหรือไม่เป็นไปตามกําหนด   
4. พิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีเพื่อวางแผนในการเป็นลูกหนี้ที่ดีคร้ังต่อไป   

ส่วนที่ 10 การใช้ข้อมูลจากงบทดลอง   

1. การพิจารณาค่าใชจ้่ายดําเนินงาน เพื่อควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม   
2. การพิจารณาการเคลื่อนไหวทางการเงินของแต่ละบัญชี เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นไปในทางที่

ก้าวหน้าหรือถอยหลัง 
 

 

3. การพิจารณาการเคลื่อนไหวของบัญชีที่สําคัญ  เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือการขยายธุรกิจ 
 

 
 

22



เอกสารแนบ                                   เอกสารแนบ  11 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 11 การใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ใช้ ไม่ใช้ 

1. การนํางบการเงินไปใช้ เพ่ือการเพิ่มทุนดําเนินงาน (เข้าถงึแหล่งทุน)   
2. การจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานที่แท้จริง   
3. การพิจารณาแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน   
4. การพิจารณา ภาระหนี้สินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อวางแผนการชําระหนี้   
5. การพิจารณาเพิ่มทุนดําเนินงาน โดยการระดมหุน้/รับฝากเงิน/กู้ยืม   
6. การพิจารณาขยายปริมาณธุรกจิ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น   

    
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................................................. ผู้ติดตามประเมินผล 
                        (.....................................................................) 

                                       ตําแหน่ง ..................................................................... 
          วันที่ปฏบิัติงาน ................./.................../...................  
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...................................................... 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

แบบบันทึกการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
วิสาหกิจชุมชน............................................... เลขทะเบียน ..................................................... 

 
ครั้งที่ ............    ไตรมาสที่ ............... 

รายการ มี ไม่มี 
1. ด้านการบริหารงานทั่วไป   
2. ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร   
3. ด้านค่าหุ้น   
4. ด้านสินทรัพย์   
5. ด้านเงินรับฝาก   
6. ด้านต้นทุน   
7. ด้านการจัดสรรกําไรสุทธิ   
8. ด้านสารสนเทศ   

 
 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)........................................................... ผู้ติดตามประเมินผล 

      (...............................................................) 

                  ตําแหน่ง ........................................................... 
           วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../............... 

 

เอกสารแนบ 12 
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เอกสารแนบ 13 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...................................................... 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 
แบบบันทึกการปฏิบัติงานติดตามการจดัทําบัญชีต่อเน่ือง 

สําหรับเป้าหมาย ปี  2549 – 2553 
วิสาหกิจชุมชน............................................. เลขทะเบียน ....................................................... 

      ครั้งที่......................    ไตรมาสที่ ...................... 

 รายการ  มี ไม่มี 
1. การดําเนินธุรกิจ    
2. การทําบัญชีต่อเนื่อง (พิจารณาโดยรวม)    

                                                                                                    

บันทึกบัญชีได ้
การทําบัญชีต่อเนื่อง  (พิจารณาในรายละเอียด) ถูกต้อง ไม่

ถูกต้อง 
เป็น

ปัจจุบัน 
ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

บันทึก
บัญชี
ไม่ได ้

•  บันทึกบญัชีด้วยมือ      

1. ผลการบันทึกรายการในสมุดบัญชี      
 1.1 สมุดเงินสด      
 1.2 สมุดรายวันทั่วไป      
 1.3 สมุดแยกประเภททั่วไป      
 1.4 สมุดต้นทุนกําไร      

2. ผลการบันทึกทะเบียน/บัญชีย่อย      
 2.1 ทะเบียนสมาชิกและหุ้น      
 2.2 ทะเบียนคุมสินทรัพย์      
 2.3 ทะเบียนคุมสินค้า      
 2.4 ทะเบียนคุมวัตถุดิบ      
 2.5 ทะเบียนย่อยลูกหน้ี      
 2.6 ทะเบียนย่อยเจ้าหนี้      

•  บันทึกบญัชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี      

1. ระบบบัญชีแยกประเภท      
2. ระบบสมาชิกและหุ้น      
3. ระบบเงินให้กู้      
4. ระบบเงินรับฝาก      
5. ระบบสินค้า      
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เอกสารแนบ 13 
 

ความเห็นของวิสาหกิจชุมชน ตองการ ไมตองการ 
ต้องการให้ดูแลต่อไป   

 
ความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 

บันทึกบัญชีดว้ยมือ 
 ควรปรับแผนเข้าติดตามในครั้งต่อไป เนื่องจาก 

  วิสาหกิจชมุชนควรได้รับการสอนแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
    สมุด........................................................................ 
    ทะเบียน.................................................................. 
    งบ.......................................................................... 

 ยกเลิกแผนเข้าติดตามในครั้งต่อไป เนื่องจาก 
     วิสาหกิจชุมชนหยุด/เลิกดําเนินธุรกิจแล้ว 
     วิสาหกิจชุมชนไม่ต้องการให้สํานักงานฯ ดูแลต่อไป 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................... 

บันทึกบัญชีดว้ยโปรแกรมระบบบัญชี 
          วิสาหกิจชุมชนควรได้รับการสอนแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
                    ระบบบัญชีแยกประเภท                   

 ระบบสมาชิกและหุ้น   
  ระบบสินค้า 

                            ระบบเงินรับฝาก 
 ระบบเงินให้กู้ 

           ยกเลิกแผนเข้าติดตามในครั้งต่อไป เนื่องจาก 
    วิสาหกิจชุมชนหยุด/เลิกดําเนินธุรกิจแล้ว 
    วิสาหกิจชุมชนไม่ต้องการให้สํานักงานฯ ดูแลต่อไป 
    อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................. 
 

 
ลงชื่อ ............................................................................. ผู้ปฏิบัติงาน 

                            (.....................................................................) 
                                       ตําแหน่ง ..................................................................... 

          วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../...................  
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เอกสารแนบ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.......................................................... 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

บันทึกการปฏิบัติงานติดตามการจัดทําบัญชีต่อเนื่อง – สอนแนะการจัดทํางบการเงิน 
วิสาหกิจชุมชน...............................................  เลขทะเบียน ................................................................ 

 ครั้งท่ี ...........  ไตรมาสท่ี ............... 

 

สอนแนะการจัดทํางบการเงิน จัดทําได้ จัดทําไม่ได้ 

 1. งบทดลอง   
 2. งบต้นทุนผลิต/ขาย   
 3. งบกําไรขาดทุน   
 4. งบดุล   

 
 

 

         (ลงชื่อ)........................................................... ผู้ปฏิบัติงาน 

         (...............................................................) 

      ตําแหน่ง ........................................................... 
                     วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../............... 

     เอกสารแนบ 14 
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       เอกสารแนบ  15 
 

 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...................................................... 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 
แบบบันทึกการปฏิบัติงานติดตามการจดัทําบัญชีต่อเน่ือง - สอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน 

วิสาหกิจชุมชน............................................... เลขทะเบียน ..................................................... 

 

      ครั้งที่ ............          ไตรมาสที่............... 

ที่ การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน ใช้ ไม่ใช้ 

1. จากสมุดเงินสด   
2. จากสมุดแยกประเภท   
3. จากสมุดบันทึกต้นทุนกําไร   
4. จากทะเบียนสมาชิกและหุ้น   
5. จากทะเบียนสินทรัพย์   
6. จากทะเบียนคุมสินค้า   
7. จากทะเบียนคุมวัตถุดิบ   
8. จากทะเบียนย่อยลูกหน้ี   
9. จากทะเบียนย่อยเจ้าหนี้   

10. จากงบทดลอง   
11. จากงบการเงิน   

 
 
 

ลงชื่อ ............................................................................. ผู้ปฏิบัติงาน 
     (.....................................................................) 

                                       ตําแหน่ง ..................................................................... 
           วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../...................  
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...................................................... 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

แบบบันทึกการปฏิบัติงานติดตามการจดัทําบัญชีต่อเน่ือง - การควบคุมภายใน 
วิสาหกิจชุมชน............................................... เลขทะเบียน ..................................................... 

 
ครั้งที่ ............    ไตรมาสที่ ............... 

รายการ มี ไม่มี 
1. ด้านการบริหารงานทั่วไป   
2. ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร   
3. ด้านค่าหุ้น   
4. ด้านสินทรัพย์   
5. ด้านเงินรับฝาก   
6. ด้านต้นทุน   
7. ด้านการจัดสรรกําไรสุทธิ   
8. ด้านสารสนเทศ   

 
 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)........................................................... ผู้ปฏิบัติงาน 

      (...............................................................) 

                  ตําแหน่ง ........................................................... 
           วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../............... 

 

เอกสารแนบ 16 
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...................................................... 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

แบบบันทึกการปฏิบัติงานติดตามการจดัทํางบทดลอง 
วิสาหกิจชุมชน............................................... เลขทะเบียน ..................................................... 

 
ครั้งที่ ............    ไตรมาสที่ ............... 

เลขที่
อ้างอิง 

 
รายการ 

ยอดยกมา ระหว่างเดือน ยอดคงเหลือ 

  เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

                                      (ลงชื่อ)........................................................... ผู้ปฏิบัติงาน 

      (...............................................................) 

                  ตําแหน่ง ........................................................... 
           วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../............... 

 

เอกสารแนบ 17 
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แผนงานของ
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ประจําปงบประมาณ 2556
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แผนงานของโครงการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน ประจําป 2556

1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน ปงบประมาณ 2556
1.1 Road Map
1.2  แนวทางการปฏิบัติงาน
1.3 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปงบประมาณ 2556

2. แผนการติดตามงานในพื้นที่โครงการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน ปงบประมาณ 2556
บูรณาการรวมติดตามพรอมกัน  3 กลุม คือ  
1. กลุมสงเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน  
2. กลุมสงเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน  
3. กลุมสงเสริมพัฒนาการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3. การดําเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปงบประมาณ 2556
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Step of Work :   ขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน ป 2556

1. เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีระบบบัญชีที่มีมาตรฐาน มีระบบการควบคุมภายในทีด่ี
2. จัดทาํบัญชีและงบการเงินได  สามารถใชขอมลูทางบัญชีในการบรหิารจดัการ
3. เพื่อเสริมสรางศักยภาพการบรหิารจัดการทางการเงิน และธุรกิจ โดยใชโปรแกรมระบบบัญชี
4. เพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจในชุมชนสูธุรกิจภายนอกชุมชน

เปาประสงคเปาประสงค

1. วิสาหกิจชมุชนกลุมใหม   จาํนวน  920 กลุม
2. วิสาหกิจชมุชนกลุมติดตามตอเนือ่ง  จํานวน  720 กลุม

เสนทางขับเคลื่อนป 2556

เปาหมายเปาหมาย

การคัดเลือกการคัดเลือก
กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย

1. วิสาหกิจชมุชนกลุมใหม   จํานวน  920 กลุม
1.1 พิจารณาเลอืกจากวสิาหกิจชุมชนของกรมสงเสรมิการเกษตรเปนอันดับแรก 

ตามหนังสือที ่กษ 0406/ว193 ลงวันที่ 15 ต.ค. 55
1.2 คัดเลอืกอาํเภอละ 1 กลุม (กรณทีีอ่าํเภอนั้นไมมีศักยภาพใหเลอืกจากอาํเภออื่นได)

2. วิสาหกิจชมุชนกลุมติดตามตอเนือ่ง (ป 48 – 55) จํานวน 720 กลุม 
2.1 พิจารณาเลอืกจากวสิาหกิจชุมชนของกรมสงเสรมิการเกษตรเปนอันดับแรก 

ตามหนังสือที ่กษ 0406/ว193 ลงวันที่ 15 ต.ค. 55
2.2 คัดเลอืกจากกลุมเกาที่ใหความรวมมอืจากป 48 - 55

สงเสริมสงเสริม
การใชโปรแกรมการใชโปรแกรม

สําหรับวิสาหกิจชมุชนที่มโีปรแกรมระบบบัญชีอยูแลว หรือวิสาหกิจชมุชนที่มีความพรอมและ
ตองการใชโปรแกรมระบบบัญชี
1. ระบบสมาชิกและหุน (Member System)
2. ระบบสินคา (Inventory System)
3. ระบบแยกประเภท (GL System)

การดําเนินงานการดําเนินงาน

1. กลุมใหม
1.1 วางรูปวิสาหกิจชุมชนกลุมใหม (ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที ่1)
1.2 สอนแนะวิสาหกิจชมุชนกลุมใหม (2 เดือน/1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง)
1.3 ติดตามไตรมาสละ 1 ครั้ง  (รวม 4 ครั้ง)

2. กลุมติดตามตอเนือ่ง ป 48 – 55
2.1 สอนแนะไตรมาสละ 1 ครั้ง  (รวม 4 ครั้ง)
2.2 ติดตามไตรมาสละ   1 ครั้ง  (รวม 4 ครั้ง)

ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ

วิสาหกิจชมุชนกลุมใหมไดรับ
การพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี

จํานวน 920 กลุม 33



ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมขน ป 2556

1. การควบคุมดานทั่วไป

1.1. การบริหารจัดการทั่วไป

2. การควบคุมประเภทเฉพาะ

ดาน

2.1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2.2 คาหุน

2.3 สินทรัพย

2.4 เงินรับฝาก

2.5 ตนทุน

2.6 การจัดสรรกําไรสุทธิ

2.7 ดานสารสนเทศ

การสรางและ
พัฒนาระบบ
การบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชน

1. มีมาตรฐานการบัญชี
2 มีระบบบัญชี
3. มีการควบคุมภายใน
4. มีการใชขอมูลในการบรหิาร
จัดการและพัฒนา
วิสาหกิจชมุชน

ผลสัมฤทธิ์

แสดงผลการดาํเนินงาน
และ
ฐานะการเงิน ประกอบดวย

- งบทดลอง

- งบตนทุนผลิต/ขาย

- งบกําไรขาดทุน

- งบดุล

การบัญชี ระบบควบคุมภายใน

การบัญชี คอื การบันทึกบัญชีจําแนกตามหลักบัญชีคู หมวด
บัญชีมี 5 หมวด คอื – รายได - คาใชจาย   - ทรัพยสิน 
- หนี้สิน   - ทุน 
การเก็บรวบรวมและสรุปขอมูลเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
ดังนี้
1. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามโครงสราง
ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน

2. จัดทํางบทดลองและรายงานทางการเงิน ไดแก 
งบดุล งบกําไรขาดทุน งบทดลอง งบตนทุนการผลิต/ขาย 

- ระบบสมาชิกและหุน (Member System)
- ระบบสินคา (Inventory System)
- ระบบบัญชีแยกประเภท (GL System)

วางรูปแบบการบัญชี

Manual

หรือ

1. ใบสําคัญ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบขายเชื่อ/ใบเบกิเงนิ
2. สมุดบัญชี
สมุดเงินสด/สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป/
สมุดบันทึกรายวันทั่วไป/สมุดบันทึกตนทุนกําไร/
สมุดบัญชียอยลูกหนี้/สมุดบัญชียอยเจาหนี้/
ทะเบียนคุมวัตถุดิบ/ทะเบียนคุมสินคา/
ทะเบียนคุมสินทรัพยถาวร/ทะเบียนสมาชิกและหุน

IT
(Accounting Software)

โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร
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- จัดทาํบัญชีและงบการเงินได
- มีระบบการควบคุมภายในทีด่ี
- ใชโปรแกรมระบบบัญชี 
มีความพรอมและสมัครใจ

ดําเนินการ

วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนและสมัครใจเขารวมโครงการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนกลุมเปาหมาย

- การวางมาตรฐานการบัญชี
- จัดทาํบัญชีและงบการเงินได
- สามารถใชขอมูลทางบัญชี
- มีระบบการควบคุมภายในทีด่ี
- มีเครือขายการผลิตและการตลาด
- โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร
มีความพรอมและสมัครใจ

Step of Work : ขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน ป 2556

วิสาหกิจชุมชน
77 จังหวดั

สพถ.

สตท.

สตส.

- กําหนดมาตรฐานการบัญชี/โปรแกรมระบบบัญชี
- กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
- ติดตามประเมินผลโครงการ

- ติดตามผลการปฏิบัติงานของ สตส.

กลุมเปาหมายใหม (920 กลุม)
- กําหนดกลุมเปาหมายฯ อําเภอละ 1 แหง 
(กรณีอําเภอนั้นไมมีศักยภาพเปลี่ยนอําเภออื่นได)

- กิจกรรมการใหคําแนะนําการจัดทําบัญชีตามระบบที่กําหนด 
(2 เดือน/1 ครั้ง)

- สงเสริมการใชโปรแกรมระบบบัญชี (กรณีกลุมมีความพรอม)
- ติดตามไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้ง)
กลุมติดตามตอเนื่องป 48 – 55 ( 720 กลุม)
- สอนแนะนําเพิ่มเติมไตรมาสละ  1 ครั้ง (4 ครัง้)
- ติดตามไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้ง)

การรายงานผล

จัดจางผูปฏิบัติงาน
รายเดือน

เจาหนาที่โครงการ
จํานวน 77 อตัรา   

จางเหมาบริการเจาหนาที่โครงการจังหวัดละ 1 คน/12 เดือน
- ปฏิบัติงานสงเสริมสอนแนะการจัดทําบัญชีใหวิสาหกิจชุมชนกลุมใหมและ
กลุมติดตามตอเนื่อง 

บันทึกขอมลูในระบบสารสนเทศ  CAD _SMCE 56
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แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ป 2556

ผูรับผิดชอบ/กิจกรรม หนวยวัด  เปาหมาย

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ไตรมาส 
1

ไตรมาส 
2

ไตรมาส 
3

ไตรมาส 
4

สพถ.
1. กําหนดการวางรูปการบัญชี
2. กําหนดแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการ

สตท.
1. ติดตามผลการกําหนดแผนการปฏิบัติงานของ สตส.
2. ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของ สตส.

สตส.
1. กําหนดกลุมเปาหมายใหม
2. กําหนดกลุมเปาหมายติดตามตอเนื่อง
3. วางรูปการบัญชีกลุมเปาหมายใหม
4. สอนแนะการจัดทําบัญชีกลุมใหม
5. สอนแนะการจัดทําบัญชีกลุมติดตามตอเนื่อง
6. สงเสริมการใชโปรแกรมระบบบัญชี
7. ติดตามการสอนแนะกลุมใหม
8. ติดตามการสอนแนะกลุมติดตามตอเนื่อง

เรื่อง
ชุด
แหง

จังหวัด
จังหวัด

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

1
1

920

77
77

920
720
920
920
720

-
920
720
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กลุ่มติดตามต่อเนื่อง
(กลุ่มเก่า ปี 2548-2555)

1 กาญจนบุรี 13 8 21
ชัยนาท 8 5 13
นนทบุรี 6 4 10
ปทุมธานี 7 11 18
พระนครศรีอยุธยา 16 10 26
ลพบุรี 11 8 19
สระบุรี 13 11 24
สิงห์บุรี 6 6 12
สุพรรณบุรี 10 9 19
อุทัยธานี 8 3 11
อ่างทอง 7 5 12

105 80 185
2 จันทบุรี 10 10 20

ฉะเชิงเทรา 11 11 22
ชลบุรี 11 11 22
ตราด 7 7 14
นครนายก 4 4 8
ปราจีนบุรี 7 7 14
ระยอง 8 8 16
สมุทรปราการ 6 6 12
สระแก้ว 9 9 18

73 73 146
3 นครราชสีมา 32 26 58

บุรีรัมย์ 23 21 44
มหาสารคาม 13 10 23
สุรินทร์ 17 16 33
ชัยภูมิ 16 15 31

101 88 189

เป้าหมายการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2556
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10

สตท. สตส.
เป้าหมายปี 2556

รวมกลุ่มทั้งสิ้นวางรูปและสอนแนะการจัดทํา
บัญชีอําเภอละ 1 กลุ่ม (กลุ่มใหม่)

รวม

รวม

รวม
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กลุ่มติดตามต่อเนื่อง
(กลุ่มเก่า ปี 2548-2555)

4 กาฬสินธ์ุ 18 11 29
มุกดาหาร 7 7 14
ยโสธร 9 9 18
ร้อยเอ็ด 20 10 30
ศรีสะเกษ 22 10 32
อํานาจเจริญ 7 7 14
อุบลราชธานี 25 15 40

108 69 177
5 ขอนแก่น 26 26 52

นครพนม 12 12 24
บึงกาฬ 8 8 16
เลย 14 13 27
สกลนคร 18 17 35
หนองคาย 9 9 18
หนองบัวลําภู 6 6 12
อุดรธานี 20 20 40

113 111 224
6 กําแพงเพชร 11 9 20

ตาก 9 8 17
นครสวรรค์ 15 13 28
น่าน 13 8 21
พิจิตร 12 12 24
พิษณุโลก 9 8 17
สุโขทัย 9 8 17
อุตรดิตถ์ 9 9 18
เพชรบูรณ์ 11 11 22
แพร่ 8 8 16

106 94 200
7 เชียงใหม่ 25 14 39

เชียงราย 18 5 23
ลาํปาง 13 6 19
ลําพูน 8 3 11
พะเยา 9 5 14

รวม

รวม

รวม

สตส.
เป้าหมายปี 2556

รวมกลุ่มทั้งสิ้นวางรูปและสอนแนะการจัดทํา
บัญชีอําเภอละ 1 กลุ่ม (กลุ่มใหม่)

สตท.



แม่ฮ่องสอน 7 6 13
80 39 119

39

กลุ่มติดตามต่อเนื่อง

(กลุ่มเก่า ปี 2548-2555)

8 นครศรีธรรมราช 23 23 46
สุราษฎร์ธานี 19 14 33
ชุมพร 8 8 16
กระบี่ 8 8 16
พังงา 8 8 16
ภูเก็ต 3 3 6
ระนอง 5 4 9

74 68 142
9 ตรัง 10 10 20

นราธิวาส 13 4 17
ปัตตานี 12 12 24
พัทลุง 11 7 18
ยะลา 8 3 11
สงขลา 16 16 32
สตูล 7 7 14

77 59 136
10 กรุงเทพมหานคร 44 2 46

เพชรบุรี 8 7 15
ราชบุรี 10 10 20
ประจวบคีรีขันธ์ 8 8 16
นครปฐม 7 7 14
สมุทรสาคร 3 3 6
สมุทรสงคราม 3 2 5

83 39 122
920 720 1,640

รวม

รวม

รวม
รวมทั้งหมด

สตท. สตส.

เป้าหมายปี 2556

รวมกลุ่มทั้งสิ้นวางรูปและสอนแนะการจัดทํา
บัญชีอําเภอละ 1 กลุ่ม (กลุ่มใหม่)

รวม




