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การปฏบิัตงิานโครงการพฒันาวสิาหกจิชมุชนป ี 2557 
สาํหรบัสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณท์กุจงัหวดั 

 
 

แนวทางการปฏิบัตงิานโครงการพฒันาวสิาหกจิชมุชนป ี 2557 
1.  การคัดสรรกลุม่เปา้หมาย 
   1.1 ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนทําการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน รายใหม่  (อําเภอละ 1 แห่ง     
ตามท่ีกรมฯ จัดสรรให้)  ซึ่งสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยังไม่เคยพัฒนาด้านบัญชีมาก่อนให้ครบตามเป้าหมาย
ที่กรมฯ กําหนด โดยคัดเลือกจากวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและมีผลการประเมิน
ศักยภาพ ระดับดี   (ตามหนังสือสํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มส่งเสริมพัฒนา 
การบัญชีชุมชน ที่ กษ 0406/ว364  ลงวันที่ 5  กันยายน  2556) หรือประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวัด  
ในแต่ละพื้นที่เพื่อคัดเลือกเป้าหมาย  จํานวน 385  แห่ง 
  1.2  ประเมินความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยศึกษาลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจ  
ชุมชนและศึกษารูปแบบบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่   โดยใช้แบบประเมินความพร้อมด้านการจัดทําบัญชี
ของวิสาหกิจชุมชนตาม  เอกสารแนบ 1  เฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม ่
        -  ผู้ปฏิบัติงาน  ข้าราชการที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  

1.3  จัดทําบันทึกข้อตกลง  ตาม  เอกสารแนบ 2  เฉพาะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่ โดยข้าราชการ
ที่ทําการประเมินต้องอธิบายข้อความในบันทึกข้อตกลงให้วิสาหกิจชุมชนทราบและเข้าใจแล้วจึงลงชื่อร่วมกัน
ด้วยความสมัครใจ 

2. บันทกึการประเมินความพรอ้ม  ทาง Intranet 
            เมื่อดําเนินการคัดสรรวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายใหม่แล้ว ให้นําข้อมูลจากเอกสารแนบ 1  บันทึก         
ในระบบสารสนเทศ 2557  เลือกบันทึกลงในระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
2557 (CAD_SMCE 57)  ที่เมนู ประเมินความพร้อม  เลือก บันทึกการประเมินความพร้อม   ไปที่   
เพิ่มการประเมินความพร้อม  โดยให้บันทึกให้ครบถ้วนทุกรายการในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1         
ถ้าหากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นไม่ได้ดําเนินธุรกิจทั้งปีให้เข้าไปเลือกในหัวข้อ 1.2 สถานการณ์ดําเนินงาน     
โดยเลือกบันทึกดําเนินการเฉพาะช่วงฤดูกาล  หากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดังกล่าวที่ได้เลือกไปแล้วได้หยุด
ดําเนินงานระหว่างปีหรือไม่ได้ดําเนินธุรกิจต่อไป  ให้เข้าไปเลือกในช่องหยุดดําเนินงานหรือเลิกดําเนินงาน  
โดยข้อมูลดังกล่าวจะไปปรากฏในรายผลการปฏิบัติงาน 2557 (CAD_PLAN 57) ในช่องเลิกดําเนินงาน     
ให้ตรวจสอบการคีย์ข้อมูลด้านซ้ายบนของหน้าจอบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มอีกครั้ง เมื่อแน่ใจว่าข้อมูล
ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบแล้วจึงคลิก บันทึก  ด้านล่างของหน้าจอ  รายชื่อวิสาหกิจชุมชนรายใหม่ทุกกลุ่ม
ที่บันทึกการประเมินความพร้อมเรียบร้อยแล้วจะไปปรากฏที่ระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน 2557  
(CAD_PLAN 57) หลังจากนั้นสามารถทําการวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป    
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3. การจัดทาํแผนการปฏบิัติงานทาง Intranet 
   3.1  จัดทําแผนการปฏิบัติงานสําหรับวิสาหกิจชุมชนรายใหม่ โดย Keyin ทาง Intranet ในระบบ
สารสนเทศ 2557  เลือกรายการระบบแผนการปฏิบัติงาน 2557 (CAD_PLAN 57)  ระบุเดือนที่จะดําเนิน
กิจกรรมวางรูปแบบบัญชีและวางระบบการควบคุมภายใน  ใน PD 11  ให้คีย์ข้อมูลสําหรับวางแผนให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 1  ประกอบด้วยการสอนแนะนําด้านการจัดทําบัญชี จํานวน 2 ครั้ง  สอนแนะนํา        
ด้านการจัดทํางบการเงิน  (งบทดลองและงบกําไรขาดทุนอย่างง่าย)  จํานวน 2 ครั้ง  รวมทั้งปี  จํานวน 4 ครั้ง  
การสอนแนะนําให้ทําตามกระบวนการที่กําหนดให้เท่านั้น  ห้ามข้ามขั้นตอนเพราะจะทําให้ท่านไม่สามารถคีย์
ข้อมูลดังกล่าวในขั้นตอนถัดไปได้ถ้าท่านไม่ทําตามขั้นตอนที่แนะนําไว้  ถ้าหากกลุ่มที่ท่านวางแผนไปแล้วได้เลิก
ดําเนินธุรกิจไป ท่านต้องหากลุ่มเป้าหมายใหม่แทน  และให้ทําการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานและการสอนแนะนํา   
ให้ครบทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ทุกขั้นตอน  
        วิสาหกิจชุมชนที่ติดตามและสอนแนะการจัดทําบัญชีต่อเนื่อง ปี 48-56  (เฉพาะทีด่าํเนนิธรุกจิ) 
ในกรณี กลุ่มที่เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายของปี 56 ในฐานข้อมูล (CAD_PLAN 57) จะยัง ม่มีข้อมูลดังกล่าว                
ให้ท่านประเมินความพร้อม โดยให้เข้าไปทําการประเมินความพร้อมโดยเลือกวันที่ประเมินความพร้อมเดิม      
ในฐานข้อมูล (CAD_SMCE 57) โดยไม่ต้องวางประเมินความพร้อมใหม่   หลังจากนั้นข้อมูลของกลุ่มที่ท่านได้
เลือกจะไปปรากฏใน (CAD_PLAN 57) หลังจากนั้นให้ทําการวางแผนกิจกรรมกํากับแนะนําได้ตามปกติ             
โดยให้วางแผนติดตามและสอนแนะการจัดทําบัญชี 1  ครัง้ วางแผนตดิตามและสอนแนะการจดัทาํงบการเงนิ    
(งบทดลอง)  จํานวน  2  ครั้ง  และติดตามและสอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการ    
จํานวน  1  ครั้ง  รวมทั้งปี จํานวน 4 ครั้ง และการกํากับแนะนําให้ทําตามขั้นตอนที่กําหนดไว้เท่านั้นห้าม
ข้ามขั้นตอนเพราะ จะทําให้ท่านไม่สามารถคีย์ข้อมูลดังกล่าวในขั้นตอนถัดไปได้ถ้าท่านไม่ทําตามขั้นตอน      
ที่แนะนําไว้   

 ไ

 

3.2  การจัดทําผลการปฏิบัติงานเมื่อได้ปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วให้ Key in ในระบบ
สารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 2557 (CAD_SMCE 57) เลือกกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานตามเมนูที่ปรากฏ   ดังนี้ 

       1)  การประเมินความพร้อม  ให้บันทึกลุ่มใหม่ และกลุ่มติดตามต่อเนื่องกรณีที่กลุ่มนั้นเพิ่ง
เลือกเป็นกลุ่มติดตามต่อเนื่องปีแรก และข้อมูลดังกล่าวก็จะถูก Link ไปยังระบบ (CAD_PLAN 57) ให้ทํา  
การประเมินความพร้อมในไตรมาสแรก แต่หากกลุ่มที่เลือกแล้วเลิกดําเนินธุรกิจ สามารถทําการประเมิน 
ความพร้อมเพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้   

  2)  การวางรูปแบบบัญชีโดยท่านต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของธุรกิจและแนะนํา  
การจัดทําบัญชีเบ้ืองต้นไปพร้อมกันแต่ยังไม่ต้องบันทึกในการสอนแนะนําการจัดทําบัญชีครั้งแรก  พร้อมทั้ง 
นําสมุดบัญชีไปให้วิสาหกิจชุมชน จํานวน 13 เล่ม ถ้าหากวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวมีสมุดบัญชีอยู่แล้วก็ไม่
จําเป็นต้องนําสมุดบัญชีไปให้ และให้ใช้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน เพราะบางแห่ง       
ใช้ไม่ถึง 13 เล่ม และทําการบันทึกให้เรียบร้อย หลังจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูก Link ไปยังระบบ 
(CAD_PLAN 57) โดยจะปรากฏเป็นจํานวนแห่งในช่องวางรูปแบบบัญชี 

 3)  การวางระบบควบคุมภายในให้ทําพร้อมกับวางรูปแบบบัญชีในครั้งแรก ให้วางตามความ
เหมาะสมกับธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยไม่จําเป็นต้องวางครบทั้ง 8 ด้าน และหลังจากที่ท่านเข้าไป      
สอนแนะนํ าการจัดทํ า บัญชี ในครั้ งแรก  ก็ ให้ วางระบบการควบคุมภายในภายในไตรมาสที่  1                    
โดยดูตามความเหมาะสมว่าวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้ทําตามท่ีแนะนําไปหรือไม่ และบันทึกการควบคุมภายใน    
หลังจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูก Link ไปยังระบบ (CAD_PLAN 57) โดยจะปรากฏในรายงาน RD 11            
ในช่องการวางระบบการควบคุมภายในเป็นจํานวนแห่งและจํานวนครั้ง  ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการควบคุมภายในแล้ว 
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 4)  ขั้นตอนการสอนแนะนําสําหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี 
 -  การสอนแนะการจัดทําบัญชีให้ทําการสอนแนะนําเป็นกิจกรรมแรก และต้องทําการ

สอนแนะนําการจัดทําบัญชีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1  และไตรมาสที่ 2  จํานวน 2  ครั้ง  โดยท่านคีย์
ข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูล (CAD_SMCE 57 ข้อมูลจะ Link ไปที่ CAD_PLAN 57) ใน RD 11 ช่องการสอน
แนะการจัดทําบัญชีโดยจะปรากฏวันที่ที่เข้าสอนแนะนํา 
         -  การสอนแนะนําการจัดทํางบการเงิน (งบทดลองและการจัดทํางบกําไรขาดทุนอย่างง่าย) 
ให้สอนแนะนําเป็นกิจกรรมที่ 2 และต้องทําการสอนแนะนําหลังจากที่สอนแนะนําการจัดทําบัญชีแล้ว             
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 และ 4 จํานวน 2 ครั้ง โดยท่านคีย์ข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูล (CAD_SMCE 
57 ข้อมูลจะ Link ไปที่ CAD_PLAN 57) ใน RD 11 ช่องการสอนแนะนําการจัดทํางบการเงินโดยจะปรากฏ
วันที่ที่เข้าสอนแนะนํา 

         5)  ติดตามและประเมินผลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่ให้ติดตามไตรมาส 2 ถึง 4 รวม 3 ครั้ง/ปี 
  -  การติดตามการแนะนําการจัดทําบัญชีด้วยมือ ให้ทําการติดตามหลังจากที่เข้าทําการ

สอนแนะนําแล้ว แต่ไม่ใช่วันเดียวกันกับวันที่เข้าแนะนํา ให้ทําการติดตามด้านการสอนแนะนําการจัดทําบัญชี
เป็นกิจกรรมแรกโดยท่านคีย์ข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูล (CAD_SMCE 57 ข้อมูลจะ Link ไปที่ CAD_PLAN 57) 
โดยบันทึกการทําบัญชีได้และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลดังกล่าวจึงจะปรากฏเป็น Y ในรายงานผลการปฏิบัติงาน  
(RD 11) 

  -  การติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี ให้ทําการติดตาม
หลังจากที่เข้าทําการสอนแนะนํากรณีกลุ่มนั้นใช้โปรแกรมแล้ว แต่ไม่ใช่วันเดียวกันกับวันที่เข้าแนะนํา         
ให้ทําการติดตามด้านการสอนแนะนําการจัดทําบัญชีเป็นกิจกรรมแรกโดยท่านคีย์ข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูล 
(CAD_SMCE 57 ข้อมูลจะ Link ไปที่ CAD_PLAN 57) โดยหากบันทึกว่าทําบัญชีได้และเป็นปัจจุบัน     
ข้อมูลดังกล่าวจึงจะปรากฏเป็น Y ในรายงานผลการปฏิบัติงาน (RD 11) 

  -  การติดตามประเมินผลการจัดทํางบการเงิน (งบทดลองและการจัดทํางบกําไรขาดทุน
อย่างง่าย) ให้ทําการติดตามหลังจากที่เข้าทําการสอนแนะนําการจัดทําบัญชี และการจัดทํางบการเงินแล้ว  
แต่ไม่ใช่วันเดียวกันกับวันที่เข้าแนะนําให้ทําการติดตามด้านการสอนแนะนําการจัดทําบัญชีเป็นกิจกรรมแรก  
และช่องติดตามการจัดทําบัญชีในรายงานผล  (RD 11 ต้องเป็น Y ก่อน) หลังจากนั้นสามารถติดตามการจัดทํา 
งบการเงินได้โดยคีย์ข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูล (CAD_SMCE 57 ข้อมูลจะ Link ไปที่ CAD_PLAN 57)       
โดยหากบันทึกว่าทํางบทดลองได้และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลดังกล่าวจึงจะปรากฏเป็น Y ในรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (RD 11) และถ้ากลุ่มที่บันทึกว่าทํางบการเงินได้ (งบทดลอง) ให้บันทึกงบทดลองของเดือนที่เข้า
ติดตามคีย์ในฐานข้อมูล (CAD_SMCE 57)  ในรายงานงบทดลองโดยบันทึกให้เป็นปัจจุบันและต้องบันทึกต้ังแต่
ต้นปีคือเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

              -  การติดตามประเมินผลโครงการ(สตท.) ให้ สตท. ติดตามประเมินผลการการ
ปฏิบัติงานของ สตส. ตามแบบประเมินผลจากกลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ   
จํานวนร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

  6)  การติดตามและสอนแนะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มติดตามต่อเนื่อง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดําเนิน
ธุรกิจต้ังแต่ปี 2548 – 2556 กลุ่มดังกล่าวต้องเป็นกลุ่มที่ดําเนินธุรกิจและต้องการให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    
เข้าไปกํากับดูแลและพร้อมจะให้ความร่วมมือ โดยติดตาม จํานวน  4 ครั้ง/ปี 
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              -  การติดตามและสอนแนะการจัดทําบัญชี จํานวน 1 ครั้ง  ติดตามและสอนแนะ    
การจัดทํางบการเงิน (งบทดลอง) จํานวน 2 ครั้ง และติดตามและสอนแนะการนําข้อมูลทางการเงินและบัญชี   
จํานวน 1 ครั้ง  โดยให้เข้าไปติดตามและสอนแนะเฉพาะเรื่องที่วิสาหกิจชุมชนไม่เข้าใจโดยเจ้าหน้าที่ให้
คําแนะนําเพิ่มเติม และไม่ต้องกํากับสอนแนะตั้งแต่กิจกรรมแรกเหมือนกลุ่มเป้าหมายใหม่ หลังจากนั้นให้
บันทึกการติดตามและสอนแนะใน (CAD_SMCE 57) โดยผลการติดตามและสอนแนะจะปรากฏในรายงานผล
การปฏิบัติงาน RD 12 เป็นจํานวนแห่ง โดยต้องบันทึกติดตามและสอนแนะการจัดทําบัญชีได้ก่อน ตามดัวย
การติดตามและสอนแนะการจัดทํางบการเงินได้ (งบทดลอง) และติดตามสอนแนะการใช้ข้อมูลทางการเงิน
และบัญชี ถ้าหากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนั้นบันทึกว่าทํางบการเงินได้ (งบทดลอง) ต้องทําการบันทึกงบทดลองใน 
(CAD_SMCE 57 และต้องทําการปิดบัญชีก่อน และให้การบันทึกต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557)   

4. ดําเนนิการวางรูปแบบบญัช ี
   4.1  การบันทึกบัญชีด้วยมือ   ผู้ปฏิบัติงาน (ข้าราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน) วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับมอบหมายดําเนินการวางรูปแบบบัญชี  ระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่บันทึกบัญชี
ด้วยมือโดย 
         -  ศึกษาลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
         -  ศึกษารูปแบบบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ 
         -  วางรูปแบบบัญชี 
         -  วางระบบการควบคุมภายใน 
   -  สอนแนะนําการจัดทําบัญชีเบ้ืองต้น 
สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  ประกอบด้วย  สมุดบัญชี  10  เล่ม  และเอกสารประกอบ       
การบันทึกบัญชี  3  เล่ม  ดังนี้   

 1.  สมุดเงินสด 2.  สมุดบันทกึรายการทั่วไป 
 3.  สมุดบันทกึต้นทุนกําไร 4.  สมุดบัญชแียกประเภททัว่ไป 
 5.  สมุดบัญชย่ีอยลูกหนี้ 6.  ทะเบียนคมุวัตถุดิบ 
 7.  ทะเบียนคมุสินค้า 8.  ทะเบียนทรัพย์สินถาวร 
 9.  สมุดบัญชย่ีอยเจ้าหนี้ 10. ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 
 11. ใบเสร็จรบัเงิน 12. ใบเบิกเงิน 
  13. ใบขายเชือ่ 

    การวางรูปแบบบัญชีควรใช้สมุดบัญชีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน  เช่นวิสาหกิจ
ชุมชนไม่มีการขายเป็นเงินเชื่อ  จึงไม่ต้องแนะนําสมุดบัญชีย่อยลูกหนี้ หรือกรณีที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดังกล่าวมี
สมุดบัญชีอยู่แล้วก็ให้กลุ่มดังกล่าวสามารถใช้สมุดบัญชีของกลุ่มได้เลย โดยไม่จําเป็นต้องนําไปให้เพิ่มเติม  
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    4.2  การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม  สําหรับวิสาหกิจชุมชนที่มคีวามพร้อมและสมัครใจ         
จึงดําเนินการวางรูปด้วยโปรแกรมระบบบัญชีตามความเหมาะสมของวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งมี 5 ระบบ  ดังนี้ 
         1)  ระบบบัญชีแยกประเภท  4)  ระบบเงินรับฝาก 
   2)  ระบบสมาชิกและหุ้น   5)  ระบบเงินให้กู้ 
   3)  ระบบสินค้า 
  เมื่อดําเนินการวางรูปแบบบัญชีแล้วให้บันทึกการปฏิบัติงานวางรูปแบบบัญชี              
ใน เอกสารแนบ 3  เพื่อนําข้อมูลไปบันทึกในระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
2557  (CAD_SMCE 57) 

5.  วางระบบการควบคมุภายใน 
       ควรวางระบบการควบคุมภายในพร้อมกับการวางรูปแบบให้สอดคล้องกับธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน     
แต่ละแห่งไม่จําเป็นต้องบันทึกครบทุกหัวข้อตามที่กําหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญชีวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีทั้งหมด  
8  ด้าน  โดยผู้ปฏิบัติงานต้องทําการบันทึกการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในตาม  (เอกสารแนบ 4)   

6.  การสอนแนะนํา (ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี) 
6.1  สอนแนะการจัดทาํบญัชแีละบนัทกึบญัชใีนสมุดแยกประเภท จํานวน 1 ครั้ง 

          ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนเข้าทําการสอนแนะการจัดทําบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย       
ไตรมาสที่ 1 และ 2 (รวม  2  ครั้ง)   และบันทึกการปฏิบัติงานใน  (เอกสารแนบ 5)  เฉพาะรายการที่ได้ทํา
การสอนแนะในแต่ละครั้งซึ่งอาจจะไม่สามารถทําการสอนแนะได้ครบทุกรายการในคราวเดียว โดยต้องทําการ
สอนแนะการจัดทําบัญชีเป็นกิจกรรมแรก 

  6.3  สอนแนะการจัดทํางบการเงิน (งบทดลองและงบกําไรขาดทุนอย่างง่าย) 
       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสอนแนะการจัดทํางบการเงิน  ไตรมาสที่  3 และ 4  

(รวม 770 ครั้ง)  ดังนี้    
            1)  การจัดทํางบทดลอง 
            2)  การจัดทํางบต้นทุนผลิต/ขาย 
          3)  การจัดทํางบกําไรขาดทุน 
          4)  การจัดทํางบดุล   
  โดยการสอนแนะนําการจัดทํางบทดลองและงบกําไรขาดทุนอย่างง่าย โดยให้บันทึก           

การสอนแนะนําการจัดทํางบการเงินใน  (เอกสารแนบ 6) 
7.  การตดิตามประเมนิผล  (วสิาหกจิชมุชนใหม)่ 
     ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนควรกําหนด การติดตามประเมินผลวิสาหกิจชุมชน  ที่ได้รับการสอนแนะ
จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  โดยคีย์ข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  เช่น สอนแนะนําด้านบัญชี  
สอนแนะการจัดทํางบการเงิน  เสร็จแล้ว ท่านสามารถเข้าไปติดตามด้านดังกล่าวได้  และคีย์ข้อมูลให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยบันทึกการจัดทําบัญชีได้  ถัดมาก็บันทึกการจัดทํางบการเงินได้ ไม่ใช่บันทึก   
ทํางบการเงินได้แล้ว แต่ทําบัญชียังไม่ได้  เป็นต้น โดยบันทึกการปฏิบัติงานตามเอกสารแนบ  โดยติดตาม
ประเมินผล ภายในไตรมาสที่  2  - 4  (รวม  3  ครั้ง)  ซึ่งแยกการติดตามประเมินผลเป็น  2  กิจกรรม    
โดยผู้ปฏิบัติงานต้องติดตามตามลําดับ ดังนี้  
   7.1  การจัดทําบัญชีด้วยมือ  (เอกสารแนบ 7) 

 7.2  การจัดทําบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบญัชี  (เอกสารแนบ 8) 
 7.2  การจัดทาํงบการเงิน ต้องเก็บงบทดลองกลับมาเพื่อคีย์รายงานด้วย (เอกสารแนบ 9) 
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8.  การตดิตามต่อเนือ่ง   
     เป็นการติดตามวิสาหกิจชุมชนที่ เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในปีก่อน ๆ                     
(ปี 2548 – 2556)  ซึ่งมีความต้องการให้กรมฯ ช่วยเหลือแนะนําการจัดทําบัญชีต่อไป  โดยติดตาม           
ไตรมาสที่ 2 - 4  (รวม 3 ครั้ง) และบันทึกผลการปฏิบัติงานติดตามต่อเนื่องใน  ดังนี้ 

8.1 การบันทึกบัญชีต่อเนื่อง   บันทึกใน  (เอกสารแนบ 10)  
1) บันทึกบัญชีด้วยมือ 
2) บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี 

8.2 การจัดทํางบการเงิน ต้องเก็บงบทดลองเพื่อคีย์ในรายงาน CAD_SMCE 2557 ด้วย             
บันทึกใน (เอกสารแนบ 11)   

8.3 การนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารงาน   บันทึกใน  (เอกสารแนบ 12) 
9.  บนัทกึงบทดลอง  (เอกสารแนบ 13) 
   บันทึกงบทดลองโดยไปที่เมนูงบทดลอง  เลือก  บันทึกงบทดลอง   โปรแกรมจะแสดงรายชื่อ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เลือกกลุ่มที่ต้องการจะบันทึก (โดยให้เลือกเดือนและ พ.ศ.ให้ถูกต้องก่อนจึงบันทึกตกลง)  
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นเป้าหมายใหม่เฉพาะกลุ่มที่ท่านบันทึกว่าทํางบการเงินได้ และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของงบประมาณที่แต่ละจังหวัดได้รับ  ซึ่งกําหนดให้ผู้เข้าปฏิบัติงานโดยเก็บงบทดลอง
ให้เป็นปัจจุบันและครบทุกเดือน (12 เดือน ตามปีงบประมาณ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557  
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่อเนื่อง (ปี 48 – 56)  ต้องทําการปิดบัญชีก่อนและเก็บงบทดลองตั้งแต่เดือนถัดไป          
หลังปิดบัญชีถึงเดือนกันยายน  2557  
   การบันทึกงบทดลองกรณีกลุ่มติดตามต่อเนื่องให้บันทึกการปิดบัญชีก่อน โดยให้บันทึกการ        
ปิดรายการกําไรขาดทุนเข้าบัญชีกําไรขาดทุนสะสม และให้ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือในรายการที่ปรากฏเป็น
ตารางขึ้นมาหลังจากนั้นให้บันทึกให้เรียบร้อย แต่กรณีไม่มีรายการดังกล่าวให้บันทึกเป็นศูนย์ และทําการตกลง 
และสามารถบันทึกได้ตามปกติ กรณีกลุ่มใหม่ให้บันทึกปกติ  เมื่อป้อนตัวเลขเรียบร้อยแล้วให้  คลิกบันทึก
ข้อมูล  ด้านล่างของหน้าจอ ในขั้นตอนนี้ยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้  เมื่อแน่ใจว่าถูกต้องให้  คลิกยืนยันข้อมูล          
ซึ่งงบทดลองจะปรากฏเป็นเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในงบทดลองงวดก่อนได้       
แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ปรับปรุงในช่องระหว่างงวดในงวดถัดไปเพื่อให้ได้ยอดยกไปที่ถูกต้อง หรือแจ้ง         
ที่กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน (2414, 0 2628-5768) ให้ลบฐานข้อมูลดังกล่าวให้ และท่านต้อง    
ทําการคีย์งบใหม่ทั้งหมด 

หมายเหต ุ     -  เอกสารแนบ 1 – 13  ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการไปปฏิบัติงานเพื่อนําข้อมูลมา Key in    
            ในระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 2557  (CAD_SMCE 57) 
        -  ในการบันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน ควรจัดทําบันทึก 
           ผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบรายงานการปฏิบัติงานจากโปรแกรมใน ระบบสารสนเทศ 
           ทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 2557  (CAD_SMCE 57) และรายงาน  
           จากระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน 2557  (CAD_PLAN57)  เสนอหัวหนา้ 
            สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือเป็นไปตามที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด   
           -   วสิาหกจิชมุชน ป ี2557  (กลุม่ใหม)่ เปน็ตัวชีว้ัดเชงิคณุภาพ ร้อยละ 30 ของงบประมาณ    

ทีไ่ดร้บัตอ้งทาํบญัชแีละงบการเงนิได ้ งบกาํไรขาดทนุอยา่งงา่ย) และตอ้งคยี์งบทดลอง   
ในระบบ (CAD_SMCE 57) เพื่อเปน็การยนืยันว่ากลุม่ดังกลา่วทาํงบการเงินไดจ้ริงตาม        
ทีร่ายงานในระบบ (CAD_PLAN 57)     

 
(
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เอกสารแนบ 1 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ......... 

แบบประเมินความพร้อมดา้นการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 

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

 

 โปรดเขียนเครื่องหมาย  ใน  หรือ  ที่ตรงกับความเป็นจริงและเติมข้อความในช่องว่าง 

 

วันที่ประเมินความพร้อม.......................... 

 1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อวิสาหกิจชุมชน……………………………………………………..เลขทะเบียน............................................... 

1.2  สถานการณ์ดําเนินงาน (เลือกข้อหนึ่งข้อใด) 

   ดําเนินงาน 

   ดําเนินการเฉพาะช่วงฤดกูาล 

   หยุดดําเนินงาน 

   เลิกดําเนินงาน 

1.3  ท่ีตั้ง     จังหวัด ............................  อําเภอ  ............................  ตําบล ..................................... 

           เลขที ……   หมู่ที่  ...……   ถนน   ................................  เบอร์โทรศัพท์................................... 

 1.4  ปีบัญชี   เดือน ...................  วันที่ ..................... 

 1.5  การเข้าร่วมเครือข่าย 

  รหัสสหกรณ์ .....................................................  ชื่อสหกรณ์ ............................................................... 

    เข้าร่วมเครือข่าย ............... แห่ง 

    ไม่เข้าร่วมเครือข่าย  

 1.6  ดําเนินธุรกิจร่วมเป็นสหกรณ์ ........................... 

 1.7  วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 

    ใช่ 

    ไม่ใช่ 

2.  ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1  จํานวนสมาชิก................... คน       

2.2 การรวมหุน้          1)  มีมูลค่าหุ้นละ ............. บาท  รวมเป็นเงิน..................................... บาท 

               2)  ยังไม่มีการรับค่าหุ้น 
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เอกสารแนบ 1 

 

3.  การดําเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ 

 1)  กิจกรรมผลิตเพื่อจําหน่าย 

 2)  กิจกรรมซื้อขายสินค้า 

 3)  กิจกรรมให้บริการ 

3.2 ประเภทวิสาหกิจ  

  เลือกประเภท ............................  ประเภทย่อย .................... 

3.3 แหล่งวัตถุดิบ 

    ภายในจังหวัด    ภายนอกจังหวัด 

3.4 ช่องทางจําหน่าย 

    ผ่านสหกรณ์     อ่ืน ๆ  

4. ความพร้อมดา้นการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 

4.1 ผู้จัดทําบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  1. กรรมการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน      2. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  3. ลูกหลาน/ญาติ ของกรรมการและสมาชิก     4. ครูบญัชีอาสา 

  5.บุคคลภายนอก         6. ยังไม่มีการกําหนดผู้จัดทํา 

4.2 ชื่อและวุฒิการศึกษาผู้ทําบัญชี  (ไม่ต้องกรอกข้อมูลในกรณีข้อ 4.1 เลือกข้อ 6) 

  นาย   นาง   นางสาว  ชื่อ  ..…………….…………… 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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เอกสารแนบ 2 

 

 

  

บันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลง  

ระหว่างระหว่าง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..  ((ช่ือวิสาหกิจชุมชนช่ือวิสาหกิจชุมชน))  

กับ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

เรื่อง    การพัฒนาความรู้ด้านการบญัชี ในโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณเรื่อง    การพัฒนาความรู้ด้านการบญัชี ในโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ  ………………....  

******************************* 

 

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

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

ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  โดย ............................................................................................................ 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์................................. เลขที่........... หมู่ที่......  ถนน ....................ตําบล.................  

อําเภอ.......................... จังหวัด.........................…….  ซ่ึงต่อไปในข้อตกลงน้ี เรียกว่า “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์”  

ฝ่ายหนึ่ง กับ วิสาหกิจชุมชน..............................……........................................................................................ 

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

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

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

โทรศัพท์.............................................. ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกว่า “วิสาหกิจชุมชน” ฝ่ายหนึ่ง  โดยทั้ง 2 ฝ่าย  ได้จัดทําบันทึก

ข้อตกลงร่วมกัน ดังน้ี 

1.) วิสาหกิจชุมชน  จะดําเนินการจัดให้มีผู้รบัผิดชอบในการจัดทําบัญชีและพร้อมรับการสอนแนะการจดัทํา 

บัญชี จากเจ้าหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ตลอดจนให้ความร่วมมือในการเข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านการบัญช ี
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2.)  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  จะดําเนินการสอนแนะให้วิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชีและ

สามารถจัดทําบัญชีได้  ตลอดจนนําข้อมูลทางบัญชีมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มได้ 

 

3.) วิสาหกิจชุมชน  จะร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการจัดทําบัญชีของกลุ่มให้ประสบผลสําเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

บันทึกข้อตกลงน้ีทําขึ้น  2  ฉบับ   ด้วยความสมัครใจ  โดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ 

และต่างถือไว้ฝ่ายละ  1   ฉบับ 

 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….(วิสาหกิจชุมชน)                                       (ลงชื่อ)…………………………………..(กตส.) 

         (………………………………………….…)                                                             (……………………..…………………) 

ตําแหน่ง.....................................................                                     ตําแหน่ง................................................. 
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เอกสารแนบ 3 
 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

บันทึกการปฏิบัติงานวางรูปแบบบัญชี 

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

 

วางรูปแบบครั้งที่ ...........       ไตรมาสที่     ............. 

1. เครื่องมือในการจัดทําบญัชี  

 1)  บันทึกด้วยมือ    วันที่วางรูป (ครั้งแรก) ........................      

 2)  จัดทําบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญช ี วันที่วางรูป (ครั้งแรก) ........................ 

2.   จัดทําบญัชีด้วยมือ 

        2.1  สมุดบัญช ี

  1)  สมุดเงินสด      2)  สมุดรายวันทั่วไป 

  3)  สมุดบัญชีแยกประเภท     4)  สมุดต้นทุนกําไร 

        2.2  ทะเบียนและบัญชีย่อย 

  1)  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น     2)  ทะเบียนคุมสินทรัพย์ 

  3)  ทะเบียนคุมสินค้า        4)  ทะเบียนคุมวัตถุดิบ 

  5)  บัญชีย่อยลูกหน้ี        6)  บัญชีย่อยเจ้าหน้ี 

3.  จดัทําบัญชีโดยใชโ้ปรแกรมระบบบัญชี 

  1)  ระบบบัญชีแยกประเภท      2)  ระบบสมาชิกและหุ้น 

  3)   ระบบสินค้า           4)  ระบบเงินรับฝาก 

  5)  ระบบเงินให้กู้ 

   

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

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

                          ตําแหน่ง ...................................................................... 

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

 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

บันทึกการควบคุมภายใน 

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

 

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

1. ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 1. มีการกําหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้ครบถ้วน 

 2. มีการจัดแบ่งส่วนงานและแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน 

 3. ไม่ให้บุคคลใดปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบ 

 4. แยกหน้าที่ด้านการเงินกับการบัญชีออกจากกัน 

 5. มีการประชมุคณะกรรมการเป็นประจํา  เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน 

 6. มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีการเปรียบเทียบกับผลงาน 

 7. มีการตรวจสอบภายใน 

2. ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 1. มีการกําหนดระเบียบหรือหลักปฏิบัติในการเก็บรักษาเงินสด 

 2. มีการออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกครั้ง  และนํามาบันทึกบัญชีทันที 

 3. มีระบบการควบคุมเอกสารการรับเงิน 

 4. มีการกําหนดให้นําเงินสดที่ได้รับทั้งหมดฝากธนาคารโดยไม่ชักช้า 

 5. มีการกําหนดวงเงินขั้นต่ําที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้เท่าที่จําเป็น 

 6. การจ่ายเงินทุกครั้งมีการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

 7. มีการเปรียบเทียบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดยสม่ําเสมอ 

3. ด้านค่าหุ้น 

 1. มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 

 2. มีการจัดทําทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน 

 3. มีการเปรียบเทียบยอดรวมเงินค่าหุ้นในทะเบียนคุมกับบัญชีแยกประเภททั่วไป 

4. ด้านสินทรัพย์ 

 1. มีการควบคมุการปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือ/ขายสินทรัพย์  และการ 

    จัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ 

 2. มีการอนุมัติการซื้อ/เลิกใช้สินทรัพย์ 

 3. มีการตรวจนับสินทรัพย์เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมสินทรัพย์เป็นครั้งคราว 
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เอกสารแนบ 4 

5. ด้านเงินรับฝาก 

 1. กําหนดให้สมาชิกนําสมุดเงินฝากมาบันทึกรายการทุกครั้ง  เมื่อมีการฝากและถอนเงิน 

 2. มีการเปรียบเทียบยอดในทะเบียนคุมเงินรับฝากกับบญัช ี

 3. มีการสอบทานลายมือชื่อผู้ถอนเงินฝากให้ถูกต้องก่อนการจ่ายเงิน 

 6.   ด้านต้นทนุ 

 1. มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบและการเบิกใช้ 
 2. มีการจัดทําทะเบียนคุมวัตถุดิบและการเบิกไปใช้ในการผลิต 

 3. มีการกําหนดตัวผู้รับผิดชอบในการดูแลเก็บรักษาวัตถดุิบและบันทึกต้นทุนการผลิต 

 4. มีการตรวจนับวัตถุดิบเพื่อเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลือในทะเบียนคุม 

 5. มีการกําหนดต้นทุนมาตรฐานในการผลิต 

 7.   ด้านการจัดสรรกําไรสุทธิ 

 1. มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรของวิสาหกิจชุมชน 

 2. มีการติดตามการจัดสรรกาํไรสุทธิและหลักฐานการจ่ายเงินเป็นไปตามมติที่ประชุม 

8. ด้านสารสนเทศ 

 1. วิสาหกิจชุมชนบันทึกสมุดบัญชีข้ันต้นด้วยระบบ Manual 

 2. นํายอดสรุปมาบันทึกในระบบ GL 

 

 

 

 

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

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

      ตําแหน่ง ........................................................... 

                     วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../............... 
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เอกสารแนบ 5 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

บันทึกการปฏิบัติงานสอนแนะการจัดทําบัญชี 

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

 

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

1. การสอนแนะการจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

 1. เอกสารประกอบการรับเงิน    

 2. เอกสารประกอบการจ่ายเงิน  

 3. เอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตามระบุในข้อ  1 และ 2 

2. การสอนแนะการบันทึกบัญชีด้วยมือ 

2.1 การบันทึกรายการในสมุดบัญชี 

 1. สมุดเงินสด            3. สมุดบัญชีแยกประเภท   

 2. สมุดรายวันทั่วไป                    4. สมุดต้นทุนกําไร   

2.2 การบันทึกทะเบียน/บัญชีย่อย 

 1. ทะเบียนสมาชิกและหุ้น                 4. ทะเบียนคุมวัตถุดิบ  

 2. ทะเบียนคุมสินทรัพย์                 5. บัญชีย่อยลูกหน้ี 

 3. ทะเบียนคุมสินค้า                 6. บัญชีย่อยเจ้าหน้ี 

            2.3 การจัดทํางบทดลอง          ได้               ไม่ได้ 

     3.  การสอนแนะการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี 

       1)  ระบบบัญชีแยกประเภท                2)  ระบบสมาชิกและหุ้น 

       3)  ระบบสินค้า                            4)  ระบบเงินรับฝาก 

       5)  ระบบเงินให้กู้ 

 

 

 

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

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

      ตําแหน่ง ........................................................... 

                     วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../............... 
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เอกสารแนบ 6 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

บันทึกการปฏิบัติงานสอนแนะการจัดทํางบการเงิน 

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

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

1. การสอนแนะการจัดทํางบการเงิน 

 1. การจัดทํางบทดลอง   

 2. การจัดทํางบต้นทุนผลิต/ขาย   

 3. การจัดทํางบกําไรขาดทุน   

 4. การจัดทํางบดุล 

 

ความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 

  วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทําได้ 

 1. การจัดทํางบทดลอง 
 2. งบต้นทุนผลิต/ขาย   

 3. งบกําไรขาดทุน   

 4. งบดุล  

  วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถจัดทําได้ 

 1. การจัดทํางบทดลอง  

 2. งบต้นทุนผลิต/ขาย  

 3. งบกําไรขาดทุน   

 4. งบดุล  

 

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

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

                           ตําแหน่ง ........................................................... 

                                             วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../............... 



เอกสารแนบ 1 
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 เอกสารแนบ 7 

 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

บันทึกการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการจัดทําบญัชีด้วยมือ 

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

 

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

 

บันทึกบัญชีได ้

การทําบัญชีต่อเนื่อง  (พิจารณาในรายละเอียด) ถูกต้อง ไม่

ถูกต้อง 

เป็น

ปัจจุบัน 

ไม่เป็น

ปัจจุบัน 

บันทึก

บัญชี

ไม่ได ้

•  บันทึกบญัชีด้วยมือ      

1. ผลการบันทึกรายงานสมุดบัญชี      

 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      

 

 

 

 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้ติดตามประเมินผล 

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

                                 ตําแหน่ง ............................................................. 

        วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../................... 



เอกสารแนบ 2 
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      เอกสารแนบ 8 
 

 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

บันทึกการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการจัดทําบญัชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี 

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

 

 

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

     ให้ทําเครื่องหมาย  และ   โดย    หมายถึง    มีการยกยอด        ถูกต้อง        เป็นปัจจุบัน 

              หมายถึง    ไม่มีการยกยอด    ไม่ถูกต้อง    ไม่เป็นปัจจุบัน 

 

การยกยอด การบันทึกบัญชี การปิดบัญชี 

ที่ โปรแกรมระบบบัญชี มีการ   

ยกยอด 

ความ

ถูกต้อง 

ความ

ถูกต้อง 

ความเป็น

ปัจจุบัน 

ความ

ถูกต้อง 

ความเป็น

ปัจจุบัน 

ยังไม่สิ้น

ปีบัญชี 

1 ระบบบัญชีแยกประเภท        

2 ระบบสมาชิกและหุ้น        

3 ระบบสินค้า        

4 ระบบเงินรับฝาก        

5 ระบบเงินให้กู้        

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้ติดตามประเมินผล 

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

                                 ตําแหน่ง ............................................................. 

        วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../................... 
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      เอกสารแนบ 9  

 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

บันทึกการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการจัดทํางบการเงิน 

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

 

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

 

ที่ งบการเงิน จัดทําได ้ จัดทําไม่ได ้

1 งบทดลอง   

2 งบต้นทุนผลิต/ขาย   

3 งบกําไรขาดทุน   

4 งบดุล   

  

ความเห็นของผู้ประเมิน 

วิสาหกิจชุมชนควรได้รับการสอนแนะเพิ่มเติมด้านการจัดทํา 

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

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

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

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

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้ติดตามประเมินผล 

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

                                 ตําแหน่ง ............................................................. 

        วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../................... 

 



เอกสารแนบ 10 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

แบบบันทึกการปฏิบัติงานติดตามการจดัทําบัญชีต่อเน่ือง 

สําหรับเป้าหมาย ปี  2548 – 2556 

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      

19
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เอกสารแนบ 10 

 

ตองการ ความเห็นของวิสาหกิจชุมชน 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 11 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

บันทึกการปฏิบัติงานติดตามการจัดทําบัญชีต่อเนื่อง – สอนแนะการจัดทํางบการเงิน 

สําหรับเป้าหมาย ปี 2548 - 2556 

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

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

 

สอนแนะการจัดทํางบการเงิน จัดทําได ้ จัดทําไม่ได ้

 1. งบทดลอง   

 2. งบต้นทุนผลิต/ขาย   

 3. งบกําไรขาดทุน   

 4. งบดุล   

 

 

 

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

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

      ตําแหน่ง ........................................................... 

                     วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../............... 
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       เอกสารแนบ  12 
 

 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

แบบบันทึกการปฏิบัติงานติดตามการจดัทําบัญชีต่อเน่ือง – สอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน 

สําหรับเป้าหมาย ปี 2548 - 2556 

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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เอกสารแนบ 13 

 

 

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

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ............... 

แบบบันทึกการปฏิบัติงานติดตามการจดัทํางบทดลอง 

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

 

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

เลขที่

อ้างอิง 

 

รายการ 
ยอดยกมา ระหว่างเดือน ยอดคงเหลือ 

  เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

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

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

                  ตําแหน่ง ........................................................... 

           วันที่ปฏิบัติงาน ................./.................../............... 

 



กลุ่มติดตามต่อเนื่อง
(กลุ่มเก่า ปี 2548-2556) ที่ดําเนินธุรกิจ

1 กาญจนบุรี 5 4 9
ชัยนาท 3 2 5
นนทบุรี 3 2 5
ปทุมธานี 3 2 5
พระนครศรีอยุธยา 7 5 12
ลพบุรี 5 3 8
สระบุรี 5 4 9
สิงห์บุรี 3 2 5
สุพรรณบุรี 4 3 7
อุทัยธานี 3 2 5
อ่างทอง 3 2 5

44 31 75
2 จันทบุรี 4 3 7

ฉะเชิงเทรา 5 3 8
ชลบุรี 5 4 9
ตราด 3 2 5
นครนายก 2 1 3
ปราจีนบุรี 3 2 5
ระยอง 3 2 5
สมุทรปราการ 2 2 4
สระแก้ว 4 3 7

31 22 53
3 ชัยภูมิ 7 5 12

นครราชสีมา 13 9 22
บุรีรัมย์ 10 7 17
มหาสารคาม 5 4 9
สุรินทร์ 7 5 12

42 30 72รวม

เป้าหมายการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2557
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10

สตท. สตส.
เป้าหมายปี 2557

รวมกลุ่มทั้งสิ้นวางรูปและสอนแนะการจัดทํา
บัญชีอําเภอละ 1 แห่ง (กลุ่มใหม่)

รวม

รวม



กลุ่มติดตามต่อเนื่อง
(กลุ่มเก่า ปี 2548-2556) ที่ดําเนินธุรกิจ

สตท. สตส.
เป้าหมายปี 2557

รวมกลุ่มทั้งสิ้นวางรูปและสอนแนะการจัดทํา
บัญชีอําเภอละ 1 แห่ง (กลุ่มใหม่)

4 กาฬสินธุ์ 8 5 13
มุกดาหาร 3 2 5
ยโสธร 4 3 7
ร้อยเอ็ด 8 6 14
ศรีสะเกษ 9 7 16
อํานาจเจริญ 3 2 5
อุบลราชธานี 10 7 17

45 32 77
5 ขอนแก่น 11 8 19

นครพนม 5 4 9
บึงกาฬ 3 2 5
สกลนคร 8 5 13
หนองคาย 4 3 7
หนองบัวลําภู 2 2 4
อุดรธานี 9 6 15
เลย 5 4 9

47 34 81
6 กําแพงเพชร 5 4 9

ตาก 4 3 7
นครสวรรค์ 5 4 9
น่าน 5 4 9
พิจิตร 5 3 8
พิษณุโลก 4 3 7
สุโขทัย 4 3 7
อุตรดิตถ์ 4 3 7
เพชรบูรณ์ 4 3 7
แพร่ 4 2 6

44 32 76
7 พะเยา 4 3 7

ลําปาง 6 4 10
ลําพูน 3 2 5
เชียงราย 8 5 13
เชียงใหม่ 11 8 19
แม่ฮ่องสอน 2 2 4

34 24 58

รวม

รวม

รวม

รวม



กลุ่มติดตามต่อเนื่อง
(กลุ่มเก่า ปี 2548-2556) ที่ดําเนินธุรกิจ

สตท. สตส.
เป้าหมายปี 2557

รวมกลุ่มทั้งสิ้นวางรูปและสอนแนะการจัดทํา
บัญชีอําเภอละ 1 แห่ง (กลุ่มใหม่)

8 กระบี่ 5 3 8
ชุมพร 5 4 9
นครศรีธรรมราช 8 7 15
พังงา 3 2 5
ภูเก็ต 1 1 2
ระนอง 2 1 3
สุราษฎร์ธานี 7 5 12

31 23 54
9 ตรัง 6 5 11

นราธิวาส 7 2 9
ปัตตานี 2 1 3
พัทลุง 9 4 13
ยะลา 1 1 2
สงขลา 2 1 3
สตูล 5 9 14

32 23 55
10 กรุงเทพมหานคร 4 2 6

นครปฐม 8 5 13
ประจวบคีรีขันธ์ 8 5 13
ราชบุรี 10 7 17
สมุทรสงคราม 1 1 2
สมุทรสาคร 2 2 4
เพชรบุรี 2 3 5

35 25 60
385 276 661

รวม

รวม

รวม
รวมทั้งหมด



โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ปงบประมาณ 2557



โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน       ROAD MAP : 2557

วัตถุประสงค

การดําเนินงาน

กลุมวิสาหกิจชุมชนใหม
จางเหมาเจาหนาที่โครงการ 48 คน (1 คน : 8 แหง)
วางรปูแบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
จํานวน  385 แหง @ 1 ครัง้
สอนแนะการจัดทําบัญชี จํานวน 385 แหง @ 4 ครัง้ 
(โดยเจาหนาที่จางเหมา)

กลุมวิสาหกิจชุมชนเดิม (ที่ยังดําเนินธุรกิจ)
ติดตามและสอนแนะการใชขอมูลทางการเงิน 
และการบัญชี  จํานวน 276 แหง @ 4 ครั้ง            
(โดยเจาหนาที่จางเหมา)

สตส.

กลุมเปาหมาย

สตท. ติดตามประเมินผลโครงการ 30 % ของวิสาหกิจชุมชนใหม

ตัวชี้วัด เชิงปรมิาณ : จํานวนวิสาหกิจชมุชนไดรับการพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญช ี385 แหง
เชิงคุณภาพ : รอยละ 30 วิสาหกิจชมุชนที่มีการจัดทําบัญชีและงบการเงนิตามมาตรฐาน

ภายในไตรมาส 1 ครั้ง

ไตรมาสละ 1 ครั้ง

ไตรมาสละ1 ครั้ง

ภายในไตรมาส 3 - 4

วิสาหกิจชุมชนใหม จํานวน 385 แหง

1. เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชมุชนใหมีระบบบัญชีที่เปนมาตรฐาน
มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

2. เพื่อใหวิสาหกิจชมุชนจัดทํางบการเงนิได
3. เพื่อใหวิสาหกิจชมุชนสามารถใชขอมลูทางบัญชใีนการบริหารจัดการ

ระยะเวลาดําเนินการ



Road map:   โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2557

สพถ.

กิจกรรมกิจกรรม

สตส.

1. จัดพิมพเอกสารประกอบการสอนแนะนํา
1.1 วิสาหกิจชมุชนกลุมใหม  จํานวน  385 กลุม
1.2 วิสาหกิจชมุชนกลุมติดตามตอเนื่อง 48 – 56 จํานวน  276 กลุม

2. ติดตามงานผลการดําเนนิงานของ สตส. เพื่อนํามาปรับปรุงงานในปถัดไป
2.1 คาใชจายในการติดตามงาน

งบประมาณที่ใช

1. พิมพเอกสารประกอบการสอนแนะนํา
จํานวน 3,600*36 =129,600 บาท

2. ติดตามงาน 77 จังหวัด  
จํานวน  50,000 บาท

1.วิสาหกิจชมุชนกลุมใหม  จํานวน  385 กลุม  
1.1 วางมาตรฐาน  ใหแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1 ใหวางเฉพาะบัญชีที่

เหมาะสมกับวิสาหกิจชมุชน และถาหากมสีมุดบัญชอียูแลวใหใช
ของวิสาหกิจชมุชนไดตอเลย

1.2 สอนกํากับแนะนํา ไตรมาสละ 1 ครั้ง  จํานวน 4 ครั้ง/ป
1.3 ติดตามการสอนแนะ ไตรมาส  2-4 จาํนวน 3 ครั้ง/ป

2 วิสาหกิจชมุชนกลุมติดตามตอเนือ่ง 48 – 56 จํานวน  276 กลุม
2.1 ติดตามและสอนแนะการใชขอมูลทางการเงนิและการบัญชี    

ไตรมาสละ 1 ครั้ง    จํานวน  4 ครั้ง/ป
2.2 จางเหมาบริการลูกจางจํานวน  48 คน  (1 คน : 8 แหง)

ปริญญาตรี

วิสาหกิจชุมชนกลุมใหม
1. วางมาตรฐาน จํานวน 800 บาท/กลุม 
2. สอนแนะนําไตรมาสละ 1 ครั้ง

จํานวน 385 แหง @ 800*4/ กลุม
3. ติดตามงานการสอนแนะ 3 ครั้ง

จํานวน 385 แหง @ 800*3/กลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมติดตามตอเนื่อง
4. ติดตามและสอนแนะ 

276 แหง @ 800*4/กลุม
5. จางเหมา  จํานวน 48 คน



- จัดทําบัญชีและงบการเงินได (งบทดลอง)
- มีระบบการควบคุมภายใน
- สามารถนําบัญชีและงบการเงินอยางงาย 

ไปใชในการบริหารงานได

ดําเนินการ

วิสาหกิจชุมชนทีจ่ดทะเบยีนและสมัครใจเขารวมโครงการฯ โดยคัดเลือกเปาหมายจากรายชื่อ 

ที่กรมฯ สงใหจังหวัดตามหนังสือที่ กษ 0406/453 ลงวันที่ 25 ก.ค. 56 เรื่องการสงเปาหมาย 

กลุมใหมและกลุมติดตามตอเนื่องสําหรับป 2557 หรือประสานเกี่ยวกบัเปาหมายกบั         

กรมสงเสริมการเกษตร หรือเกษตรจังหวัดในแตละพื้นที่เพื่อเลือกเปาหมาย                   

วิสาหกิจชุมชน 1. กลุมใหม จํานวน 385 กลุม                                

2. กลุมติดตามตอเนื่อง ป 48 - 56 จํานวน  276 กลุม  

กลุมเปาหมาย

- วางมาตรฐานการบัญชี
- จัดทําบัญชีและงบการเงินอยางงายได
- สามารถใชขอมูลทางบัญชีบริหารงานได
- มีระบบการควบคุมภายใน
- มีความพรอมและสมัครใจ ใช SMCE 

โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร

Step of Work : ขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน ป 2557

วิสาหกิจชมุชน
77 จังหวัด

สพถ.

สตท.

สตส.

- กําหนดมาตรฐานการบัญชี/ SMCE โปรแกรมระบบบัญชี
- กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  
- จัดพิมพเอกสารประกอบการสอนแนะนํา 
- ติดตามประเมินผลโครงการฯ

- ติดตามผลการปฏิบัติงานของ สตส.

กลุมเปาหมายใหม (385 กลุม)
- การคัดเลือกกลุมเปาหมายโดยดวูากลุมเปาหมายใหความรวมมือด ี 
- การวางมาตรฐานใหเหมาะสมกบัธุรกิจและใหสมุดบัญชีเทาที่จําเปน
กรณีกลุมมีสมุดบัญชีอยูแลวไมตองใหเพิ่ม

- การสอนแนะใหสอนตามระบบทีก่รมฯ กําหนด คอื 
(1) สอนแนะการทําบัญชี  (2) สอนแนะการทําบัญชี (3-4) สอนแนะงบทดลอง
หรือสอนแนะงบการเงินอยางงาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง  (รวม4 ครั้ง/ป)

- สงเสริมการใชโปรแกรมระบบบญัชี (กรณีกลุมมคีวามพรอมเทานั้น)
-  ติดตามไตรมาสตั้งแตไตรมาสที่  2 – 4 (รวม3 ครั้ง/ป) คือ (1) ติดตามบัญชี 

(2) ติดตามบญัชี  (3และ4) ติดตามงบการเงินอยางงาย (งบทดลอง)
กลุมติดตามตอเนื่องป 48 – 55 ( 276 กลุม)
-สอนแนะนําเพิ่มเติมไตรมาสละ  1 ครั้ง (4 ครั้ง/ป) โดยมีขั้นตอนดังนี้              
(1) ติดตามแนะนําการจัดทําบัญชี 1 ครั้ง (2) ติดตามแนะนํางบการเงิน 2 ครั้ง
(3) ติดตามแนะนําการใชขอมูลฯ 1 ครั้ง   

การรายงานผล

จัดจางผูปฏิบัติงาน
รายเดือน

เจาหนาที่จางเหมาโครงการ
จํานวน 48 อัตรา   

จางเหมาบริการเจาหนาที่โครงการฯ จํานวน 48 คน (1 คน : 8  แหง)
- วุฒิปริญญาตรี
- ปฏิบัติงานสงเสริมสอนแนะการจัดทําบัญชีโครงการพัฒนาวิสาหกิจ
กลุมเปาหมายใหม และกลุมติดตามตอเนื่อง
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แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ป 2557

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ/กิจกรรม หนวยวัด  เปาหมาย 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. ติดตามและสอนแนะการใชขอมูลทางการเงินและการบัญชี
6. สงเสริมการใชโปรแกรมระบบบัญชี (ตามความสมัครใจ)
7. ติดตามการสอนแนะกลุมใหม

เรื่อง
ชุด
แหง

จังหวัด
จังหวัด

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

1
1

385

30 % (กลุมใหม)
77

385
276
385
385
276

-
385
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