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การทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนเรื่องจําเปนท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวย การจัดตั้งและบริหารกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ. 2551 หมวด 7 วาดวยการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี  ขอ 

47 ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทํางบการเงินพรอมท้ังรายละเอียดประกอบ

ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด และสงใหผูตรวจสอบบัญชีท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ กําหนดภายในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป  

คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เลมนี้ จัดทําข้ึน

เพ่ือใชเปนคูมือในการ ทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองท่ีทําหนาท่ีทําบัญชี และผูท่ีสนใจขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองไดใชศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการประเมิน และเพ่ือคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ไดใชเปนแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองตอไป 

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูท่ีจะทําหนาท่ีทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และผูท่ีสนใจ

เก่ียวกับงานการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
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คําช้ีแจงการใชคูมือ 
  

1. คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เลมนี้ จัดทํา

ข้ึนเพ่ือ 

 1.1  ใหผูทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใชเปนแนวทางในการทําบัญชีกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง  

 1.2 ใหผูท่ีสนใจขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ใชศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมขอเขารับการทดสอบเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 1.3 ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใชศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2. คู มือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เลมนี ้

ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 เปนเนื้อหาเก่ียวกับทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประกอบดวย บทท่ี 

1 ถึง บทท่ี 3 ดังนี้ 

  บทท่ี 1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  บทท่ี 2 บัญชีชุดท่ี 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 
  บทท่ี 3 บัญชีชุดท่ี 2 เงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ บัญชี 2”  

               บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3”  

 สวนท่ี 2 เปนเนื้อหาเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ประกอบดวยบทท่ี 4 ถึง บทท่ี 8 ดังนี้ 

  บทท่ี 4  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  บทท่ี 5 จรรยาบรรณของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  บทท่ี 6 การเตรียมความพรอมเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  บทท่ี 7 การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  บทท่ี 8  การเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3.  คูมือสามารถปรับใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิธีและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 

4.  ทักษะเบื้องตนท่ีจําเปนสําหรับผูใชคูมือ คือ ความรูเก่ียวกับ หลักการบัญชีเบื้องตน 

และการบัญชีตนทุนข้ันตน 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บทที่ 1  

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความเปนมาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2. วัตถุประสงคของการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3. วัตถุประสงคของคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

4. ความหมายของคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

5. วัตถุประสงคของการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

6. ประเภทของบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

1. ความเปนมาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ป พ.ศ. 2544  รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เพ่ือเปน

แหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง ใหชุมชนไวเพื่อใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

โดยใหทองถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนไดดวยคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีรวมกันจัดตั้งข้ึนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ ของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน อันเปน

การกระตุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมท้ังเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ   

ในอนาคต ดั้งนั้นกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจึงเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุน               

เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได บรรเทาเหตุจําเปนเรงดวนของชุมชน กระตุนเศรษฐกิจในระดับ

รากหญา และเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท่ัวประเทศ  

การจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สงผลตอสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม 

ของประเทศ ดังนี้ 

1.  ดานสังคม เปนการสรางโอกาสใหประชาชนในหมูบานและชุมชนเมือง สรางแหลงเงิน

ของตนเองจากการคิดเอง ตัดสินใจเองและทําเองเพ่ือพ่ึงพาตนเองในอนาคต 

2.  ดานเศรษฐกิจ มีการกระจายเงินทุนในทองถ่ิน ทําใหเกิดการสรางงานในธุรกิจของชุมชน

ซ่ึงเปนรากฐานท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

3. ดานการเมือง สงเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเพ่ือนํามาใชในชุมชนของตนเอง 

4. ดานวัฒนธรรม ทําใหเกิดความสามัคคี ความเอ้ืออาทร และการกระจายความเสมอภาค

ในชุมชน 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ถือเปนนโยบายท่ีรัฐบาลเอ้ือประโยชนใหแกประชาชน   

ในระดับรากหญาอยางแทจริง ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถชวยเหลือตนเองไดในระดับหนึ่ง 

สงผลใหการกินดีอยูดีของประชาชนท้ังประเทศดีข้ึน การจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง    

ของรัฐบาล เริ่มจากรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณใหแกหมูบานและชุมชนเมือง ผาน “คณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ” เปนเงินทุนหมุนเวียน แบงออกเปนกองทุน ๆ ละ 1,000,000 บาท 

(หนึ่งลานบาทถวน) เพ่ือสมาชิกในชุมชน เสริมสรางการพ่ึงพาตนเองดวยภูมิปญญาของตนเอง รัฐบาล

จัดสงเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาไปฝกอบรมใหความรูดานตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนเขาใจในการ

บริหารจัดการกองทุนท่ีไดรับมา ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน เกิดความชวยเหลือ

เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรมระหวางกัน เพ่ือใหเกิด

การยกระดับกองทุนใหมีความเทาเทียมกัน ตอมารัฐบาลไดดําเนินโครงการเพ่ิมเงินใหกับกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองท่ีบริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพอีก 2-3 โครงการ จนปจจุบันกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองบางแหงมีเงินทุนหมุนเวียนเฉพาะสวนท่ีรัฐบาลสนับสนุนมากกวา 2,000,000 บาท 

(สองลานบาทถวน) 

สมาชิกในหมูบานและชุมชนเมืองรวมกันจัดตั้ง “คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง” 

ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เพ่ือให “คณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง” รวมกันบริหารจัดการเงินกองทุนมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1.  บริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมท้ังตรวจสอบ กํากับ ดูแล และ

จัดสรรดอกผล รายไดหรือประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2.  ออกประกาศ ระเบยีบ หรือขอบังคับเก่ียวกับการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3.  จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบาน หรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี 

4.  รับสมาชิก และจัดทําทะเบียนสมาชิก 

5.  จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ กําหนด 

6.  พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิก หรือกองทุนหมูบานอ่ืนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 

7.  ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

8.  จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กําหนด 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

9.  สํารวจ และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจ

ชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชนเมือง ตลอดจนขอมูลและการดําเนินการเก่ียวกับกองทุนอ่ืน ๆ  

ท่ีมีอยูแลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

10.  พิจารณาดําเนนิการใด ๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอ่ืนใดของสมาชิก

และหมูบาน หรือชุมชนเมือง 

11.  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดรับและเก้ือกูลกับกองทุนอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบานหรือ

ชุมชนเมือง 

12.  ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

13.  รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังฐานะการเงินของกองทุนหมูบาน

ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตลอดจน

รายงานเรื่องดังกลาวใหสมาชิกทราบตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

14.  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง ตามท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กําหนดหรือมอบหมาย 

ดําเนินการใด ๆ ตามขอ 10 ใหใชจายจากเงินรายไดของ “กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง”  

ซ่ึงมิใชเงินท่ีไดรับจัดสรรจาก “คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ”   

ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามขอ 8 และ 

ตามระเบียบ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 ขอ 46 กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กําหนด และจัดทํารายการรับ-จายเงินกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง อยางนอยเดือนละครั้งและแจงใหสมาชิกทราบ รวมท้ังใหจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน

ประจําป รายงานตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตองจัดใหมีการตรวจสอบเก่ียวกับการบริหารจัดการ

การเงิน บัญชีและการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก และขอ 47 

ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทํางบการเงินพรอมท้ังรายละเอียดประกอบตามแบบ   

ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด และสงใหผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนดภายในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันสิ้นปบัญช ี

ของทุกป ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สรรหาผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน   

ท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ เสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป เพ่ือขอความเห็นชอบในการทําหนาท่ี
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

ตรวจสอบและประเมินผลการใชจายเงิน และทรัพยสินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เม่ือไดตรวจสอบ

ขอมูลทางการเงิน บัญชี และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทุน ใหผูตรวจสอบบัญชี

จัดทําบันทึกรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ตามแบบท่ีคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด เสนอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือรับรองผล             

การตรวจสอบบัญชี โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว เปนไปตาม

วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด รวมถึงประเมินผลการบริการจัดการกองทุนหมูบาน

และการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานได ตามท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการกองทุนหมูบาน

มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบบัญชี และใหผูตรวจสอบบัญชี ทําบันทึก

รายการผลการตรวจสอบบัญชีตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจัดพิมพเผยแพรตอสมาชิกและสาธารณชน 

ในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตองแตงตั้งผูตรวจสอบภายในของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือตรวจสอบเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

การเงิน การบัญชีและการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก 

ผูตรวจสอบภายในท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตงต้ัง มีอํานาจหนาท่ีเพียง 

การตรวจประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ไมมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจรับรองงบการเงินประจําป ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตอยางใด 

2. วัตถุประสงคของการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง การเก็บรวบรวม บันทึก จําแนกและทําสรุปขอมูล

อันเก่ียวกับกิจกรรมในรูปตัวเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือใหไดขอมูลทางการเงินท่ีเปน

ประโยชนแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ใชเกณฑเงินสดรับรูรายไดและคาใชจาย และทําตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 

การทําบัญชีเปนการทํางานท่ีเก่ียวกับรายการเหตุการณ ขอมูลทางการเงินเก่ียวกับการดําเนินงานของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีสามารถจดบันทึกไวในรูปของตัวเงิน มีการปฏิบัติเปนข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันตอนของการเลือกและการเก็บรวบรวม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

เหตุการณทางเศรษฐกิจซ่ึงอยูในรูปของตัวเงินไวในสมุดบันทึกรายการข้ันตน โดยพิจารณาวารายการ

ท่ีเกิดข้ึนเปนรายการท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองนํามาบันทึกหรือไมและเก็บรวบรวม

เอกสารหลักฐานท่ีใชบันทึกบัญชีเพ่ือใชในการตรวจสอบ 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 2.  การจดบันทึกและการวัดมูลคา หมายถึง การนําขอมูลเอกสารจากข้ันตอนแรกมาบันทึก

รายการทางบัญชีหรือรายการคาและเหตุการณ ซ่ึงจะตองเปนรายการหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลว 

มาบันทึกลงในสมุดบัญชี เรียกวา “สมุดบันทึกรายการข้ันตน” คือ “สมุดบัญชีรายรับ” และ “สมุดบัญชี

รายจาย” โดยแสดงแสดงมูลคาของรายการท่ีบันทึกตามเอกสารหลักฐานท่ีนํามาบันทึกบัญชี  

 3.  การจําแนกหมวดหมู หมายถึง การแยกประเภทรายการท่ีไดจดบันทึกไวในสมุดบันทึก

รายการข้ันตนออกเปนหมวดหมู ไวในสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย เรียกวา “สมุดแยกประเภทท่ัวไป” 

เพ่ือหายอดคงเหลือของทุกรายการ โดยการจําแนกประเภทบัญชีเปนสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได 

และคาใชจาย แลวผานรายการเก่ียวกับลูกหนี้ไปสมุดแยกประเภทยอย เรียกวา “บัญชีรายตัวลูกหนี้”  

 4.  การสรุปผลและการรายงานขอมูลทางการเงิน หมายถึง การสรุปรวบรวมผลการดําเนินงาน

ท่ีเกิดข้ึน จากการบันทึกบัญชีซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งของการจัดทําบัญชี จะจัดทําในวันสิ้นงวดบัญชี    

โดยนํารายการท่ีเกิดจากการจําแนกหมวดหมู มาสรุปผลดําเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เรียกวาการจัดทํา “งบการเงิน” ประกอบดวย “งบกําไรขาดทุน” และ 

“งบแสดงฐานะทางการเงิน”  

  5.  การวิเคราะหและแปลความหมาย หมายถึง การนําผลการดําเนินงานท่ีไดจากการ

สรุปผล และการจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินมาวิเคราะห และแปลความหมาย การวิเคราะหและ

แปลความหมายจะสะทอนใหเห็นภาพรวมขอมูลทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

เพ่ือนําไปใชในการวางแผนและตัดสินใจดําเนินกิจกรรมกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอไป   

3. วัตถุประสงคของคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3.1  เพ่ือใชเปนคูมือในการอบรมหรือใหความรู แกผูท่ีจัดทําบัญชกีองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3.2  เพ่ือใหผูทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําบัญชี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหไดมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติกําหนด 

3.2 เพ่ือใหผูทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใชเปนคูมือในการทําบัญชีกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง 
 

4. ความหมายของคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง เอกสารท่ีใชอํานวยความสะดวก

ประกอบการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประกอบดวยความรู แนวทางวิธีการเก่ียวกับการ

ทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

5. วัตถุประสงคของการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

5.1 เพ่ือใหการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนไปตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

5.2 เพ่ือสรางระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง วาเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

5.3 เพ่ือจัดสรรกําไรสุทธิเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ และเปนไปตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละแหง 

5.4 เพ่ือกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดใชขอมูลในการวางแผนพัฒนากองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองตอไป 

 

6. ประเภทของบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

  กิจกรรมทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แบงตามลักษณะท่ีมาของเงินท่ีไดรับ

จัดสรรจากรัฐบาล ผานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ หรือเงินท่ีไดมาจากการ

ระดมทุน หรือเงินรับฝากจากสมาชิกหรือเงินอ่ืน ๆ  

การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองจัดทําตามประเภทของกิจกรรมทางการเงิน

ของเงินทุนแตละประเภท ตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง โดยใชเกณฑเงินสดและเปนไปตามขอกําหนด

ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามประเภทของกิจกรรมทางการเงิน ดังนี้ 

1. บัญชีชุดท่ี 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล เรียกวา “บัญชี 1”  

2. บัญชีชุดท่ี 2 เงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ เรียกวา “บัญชี 2” 

3. บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน เรียกวา “บัญชี 3” 

4. บัญชีสถาบันการเงินชุมชน เรียกวา “บัญชี 4” 

5. บัญชีโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เรียกวา 

“บัญชีประชารัฐ” 
 

 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เลมนี้เขียนรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจัดทํา

บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 2 บัญชี ดังนี้ 

 1. บัญชีชุดท่ี 1 หมายถึง เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

 2. บัญชีชุดท่ี 2 หมายถึง เงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ บัญชี 2” และบัญชีเงินกูตอ

ยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” รวมเรียกวา “บัญชีอ่ืน” 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บทที่ 2 

บัญชีชุดที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

2. แนวปฏิบัติเก่ียวกับบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

3. การจัดทําบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

4. รายการคา การวิเคราะหรายการคา และการบันทึกบัญชี  

5. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู 

6. งบทดลอง 

7. งบการเงิน 

8. การปดบัญชี 

9. การจัดสรรกําไรสุทธิและงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

1. ความหมายของบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 
 

บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” หมายถึง รายการตาง ๆ ท่ีเกิดจากเงินทุนท่ีไดรับ

จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (หนึ่งลานบาท) และ/หรือ

ไดรับจัดสรรเพ่ิมทุน ระยะท่ี 1 (AAA) จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เพ่ิมทุนระยะท่ี 2 

จํานวน 200,000-600,000 บาท (สองแสนถึงหกแสนบาท) และเพ่ิมทุนระยะท่ี 3 จํานวน 1,000,000  บาท 

(หนึ่งลานบาท) รวมถึงดอกผลทุกรายการท่ีเกิดจากเงินทุนท่ีไดรับจัดสรรนี้จะประมวลผลไวดวยกัน

ท้ังหมด คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ 

“บัญชี 1” แยกจากเงินบัญชีอ่ืน ๆ  

วัตถุประสงคของเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนเงินทุน     

แกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนําไปเปนเงินทุนใหสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกูยืม เพ่ือนําไปลงทุนทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดรายไดและเปน

ประโยชนแกสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยใหคิดดอกเบี้ยไดตามระเบียบของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ท่ีสําคัญและแตกตางจากแนวปฏิบัติโดยท่ัวไป คือ 

หามนําเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” พรอมดอกผลท่ีเกิดจาก “บัญชี 1” จายเปนคาใชจาย

ในการดําเนินงานระหวางปโดยเด็ดขาด หากมีคาใชจายในการดําเนินงาน คณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ตองจัดหาเงินสํารองจากบัญชีอ่ืนหรือทดรองจายคาใชจายไปกอน ภายหลัง

จากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ใหเบิกเงินกําไรสุทธิสวนท่ีจัดสรรเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

ทดแทนเงินท่ีทดรองจายไปกอนได 

เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” มีจํานวน 1 ลาน หรืออาจมากกวา 1 ลาน (หากกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองไดรับจัดสรรเพ่ิม) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองบริหารจัดการในรูปแบบ

ของคณะกรรมการ ตามระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยใหเกิดดอกผลเพ่ิมพูน และคงเงินตน

ใหอยูกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตลอดไป 
 

2.  แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” มีดังนี้ 

1. เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี 1 แยกจากเงินประเภทอ่ืน ๆ 

2. ไมถือเงินสดในมือ (ยกเวนกองทุนหมูบานมีระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด ใหถือเงินสดได 

โดยวงเงินสดท่ีเก็บรักษาประจําวันตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม ซ่ึงมีสมาชิกมาประชุม 

ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด) 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

3. จายเงินกูผานธนาคารเขาบัญชีผูกู (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

ใหอํานาจคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อนุมัติเงินกูรายหนึ่งไมเกินจํานวนสามหม่ืนบาท ในกรณีท่ี

คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกูรายใดเกินกวาสามหม่ืนบาท ใหคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือใหสมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตอไปแตท้ังนี้การอนุมัติเงินกู

รายหนึ่งตองไมเกินจํานวนเจ็ดหม่ืนหาพันบาท การอนุมัติเงินกูฉุกเฉินใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

อนุมัติไดรายหนึ่งจํานวนไมเกินหนึ่งหม่ืนหาพันบาท) 

4. รับคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยและคาปรับ (หากมี) นําฝากธนาคารทันที 

5. คาใชจายท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหจายจาก

กําไรสุทธิประจําปท่ีจัดสรรเพ่ือการนี้ หากมีคาใชจายระหวางป ใหจายจากเงินสํารองกอนอ่ืน 

6. จัดทํางบทดลอง เพ่ือตรวจสอบและเพ่ือสะดวกในการจัดทํางบการเงิน 

7. ปดบัญชีตามปปฏิทิน (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 หมวด 7 การทําบัญชี

และการตรวจสอบ ขอ 46 กําหนดวันสิ้นปบัญชี คือ วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป) 

8. จัดทํางบกําไรขาดทุนเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

อยางนอยปละครั้ง  

9. จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน เพ่ือใหทราบฐานะทางการเงินของกองทุนและชุมชนเมือง  

ในวันสิ้นงวดบัญชี 

10. จัดสรรกําไรสุทธิประจําป ตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

11. การจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสมทบกองทุนและจัดสรรเพ่ือประกันความเสี่ยงตองคงยอดไว 

ในบัญชีเงินฝากธนาคารอยางตอเนื่อง ตามระเบียบของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

12. การจัดสรรกําไรสุทธิยอดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบกองทุนหมูบาน และเม่ือมี

การเบิกจายใหตรวจหลักฐานใบสําคัญการจายเงินใหถูกตอง  

3.  การจัดทําบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

   การจัดทําบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐาล หรือ “บัญชี 1” เพ่ือนําเสนองบการเงินใหกับหลายฝายท่ี

ใชขอมูลเพ่ือประโยชนในการวางแผนและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ขอมูลทางบัญชี

จําเปนตองมีความถูกตอง ครบถวน มีความเชื่อถือได และปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ผูทําหนาท่ีจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองควรมี

ความรูพ้ืนฐานทางการบัญชีและศึกษาหลักการ วิธีการจัดทําบัญชีเพ่ิมเติม 

 



10 

 

คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

  การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บัญชีชุดท่ี 1 บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ 

“บัญชี 1” เก่ียวของกับเอกสารและสมุดบัญชี วงจรบัญชี หมวดบัญชี ผังบัญชี และรายการคา ดังนี้ 

  3.1  เอกสารและสมุดบัญชี   

   เอกสาร หมายถึง หลักฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมทางการเงินหรือการ

เปลี่ยนแปลงทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดแก สมุดเงินฝากธนาคาร สัญญาเงินกู 

และสําเนาใบเสร็จรับเงิน เปนตน 

   สมุดบัญชี หมายถึง แบบฟอรมท่ีใชบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ไดแก สมุดท่ีใชบันทึกบัญชี และงบการเงิน เปนตน   

 เนื่องจากโดยสวนใหญคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนผูท่ีมีจิตอาสา

ในการทํางานเพ่ือสวนรวม และอาจเปนผูท่ีไมมีความรูความชํานาญในการทําบัญชีกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ผูเขียนจึงหาวิธีการเพ่ือใหคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบทําบัญชีทํางานไดสะดวกและงายข้ึน 

จึงไดนํา “สมุดแยกประเภท 3 ชอง”มาใชบันทึกรายการตาง ๆ เพ่ืองายและลดข้ันตอนการทําบัญชี  

3.2  วงจรบัญชี  

 วงจรบัญชี หมายถึง ข้ันตอนการจัดทําบัญชีตามลําดับกอนหลัง เขียนเปนแผนภาพวงจร

บัญชีได ดังนี้ 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

แผนภาพวงจรบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 หมวดบัญชี 

  หมวดบัญชี หมายถึง การรวบรวมสิ่งท่ีเหมือนกันและมีความหมายเหมือนกัน ไวในหมวด

เดียวกัน เชน เงินสด ลูกหนี้เงินกู เงินฝากธนาคาร เปนสิ่งท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนเจาของ

และครอบครอง จึงถือเปนสินทรัพยของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดเปน “หมวดสินทรัพย” 

เปนตน เพ่ือสะดวกในการบันทึกบัญชีและงายตอการจัดทํารายงาน แบงหมวดบัญชีเงินจัดสรรจาก

รัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ได 5 หมวด ดังนี้ 

สมุดแยกประเภท 3 ชอง 

เอกสาร 

 

 

งบทดลอง 

1. ธนาคาร 

2. ลูกหน้ีเงินกู 

3. เงินทุนจัดสรร 

4. รายได 

5. กําไรสะสมจัดสรร (เงินสมทบ

กองทุน/เงินประกันความเสี่ยง) 

 

งบกําไรขาดทุน 

1. รายไดดอกเบ้ีย 

2. รายไดคาปรับ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

1. ธนาคาร 

2. ลูกหน้ีเงินกู 

3. เงินทุนจัดสรร 

4. กําไรสะสมจัดสรร 

 

วิเคราะหรายการคา 

1. สมุดเงินฝากธนาคาร (บัญชี 1) 

    (ฝาก/ถอน/ดอกเบ้ีย) 

2. สัญญาเงินกู 

3. ทะเบียนคุมการกู 

4. ทะเบียนคุมลูกหน้ี 

5. เอกสารรับชําระหน้ี/ดอกเบ้ีย/    

    คาปรับ 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

  หมวดท่ี 1 สินทรัพย หมายถึง สิ่งท่ีมีตัวตน หรือไมมีตัวตนแตมีมูลคา ซ่ึงกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองเปนเจาของ ไดแก บัญชีเงินสด (ถามี) บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีลูกหนี้ 

  หมวดท่ี 2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตองจายชําระคืนแกบุคคลภายนอกในอนาคต (สําหรับบัญชีเงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

ไมมีบัญชีหมวดหนี้สิน) 

  หมวดท่ี 3 ทุนหรือสวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกองทุน

หมูบาน หลังจากหักหนี้สินท้ังสิ้นออกแลว เรียกวา สินทรัพยสุทธิ ไดแก เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล และ 

กําไรสะสม 

  หมวดท่ี 4 รายได หมายถึง ดอกผลหรือผลตอบแทนท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกองทุนหมูบาน ไดแก รายไดดอกเบี้ย รายไดคาปรับ เปนตน 

  หมวดท่ี 5 คาใชจาย หมายถึง ตนทุนในการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมือง (สําหรับบัญชีเงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ไมมีบัญชีหมวดคาใชจาย) 

 3.4 ผังบัญชี 

 ผังบัญชี หมายถึง การแสดงการจําแนกบัญชีออกเปนหมวดหมู โดยใชตัวเลขเปนตัวกํากับ

ของบัญชี ตามหมวดบัญชีนั้น ๆ จะกํากับดวยตัวเลข 2 หรือ 3 หลัก ตามปริมาณบัญชี ดังนี้ 

หมวด ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี 

1 สินทรัพย  เงินสด 11 

 เงินฝากธนาคาร 12 

 ลูกหนี้เงินกู 13 

2 หนี้สิน (ไมมี)   

3 สวนของเจาของ ทุนจัดสรรจากรัฐบาล 31 

 กําไรสะสม 32 

4 รายได รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ 41 

5 คาใชจาย (ไมมี)   

4. รายการคา การวิเคราะหรายการคา และการบันทึกบัญชี  

 4.1  รายการคา  

   รายการคา หมายถึง รายการท่ีกอใหเกิดการโอนเงิน หรือสิ่งท่ีมีมูลคาเปนเงินระหวาง

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกับบุคคลภายนอก  
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 

  รายการคา ไดจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก 

  1. สมุดเงินฝากธนาคาร ใชสําหรับการรับโอนเงินจัดสรรจากรัฐบาล การถอนเงินใหผูกู  

ถอนกําไรสุทธิจัดสรร การนําเงินท่ีไดรับชําระหนี้จากผูกูพรอมดอกเบี้ย/คาปรับ ฝากธนาคาร   

  2. สัญญาเงินกู เปนหลักฐานใชบันทึกบัญชีการจายเงินกูใหผูกู 

  3. รายงานการประชุม เพ่ือดูหลักฐานใหสอดคลองกับสัญญาเงินกู 

  4. หลักฐานการรับชําระหนี้เงินกู เชน สําเนาใบเสร็จรับเงิน 

  5. ระเบียบกองทุนหมูบาน เพ่ือดูขอกําหนดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และอ่ืน ๆ 

  จําแนกรายการคาออกเปน รายการรับ และรายการจาย ดังนี้ 

 รายการรับ 

1. รับเงินจัดสรรเงินทุนครั้งแรกจากรัฐบาล/รับจัดสรรเพ่ิม  

2. รับชําระหนี้เงินกูจากลูกหนี้เงินกูกองทุนหมูบาน 

3. รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

4. รับดอกเบี้ยเงินกูจากลูกหนี้เงินกูกองทุนหมูบาน 

5. รับชําระคาปรับ/คาธรรมเนียม 

 รายการจาย 

1. จายเงินกูยืมแกสมาชิกกองทุนหมูบาน 

2. นําเงินฝากธนาคาร (แนวทางปฏิบัติไมถือเงินสดไวในมือ) 

3. จายเงินกําไรสุทธิจัดสรร (ยกเวน “เงินจัดสรรสมทบกองทุน” และ “เงินประกัน

ความเสี่ยง” ตองคงไวในบัญชี 1) 

 4.2  การวิเคราะหรายการคา 

  การวิเคราะหรายการคา หมายถึง การพิจารณาวา รายการท่ีเกิดข้ึนมีผลทําใหสินทรัพย หนี้สิน 

และสวนของเจาของ เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเปนจํานวนเทาใด นํารายการท่ีเกิดจาก

เอกสารตามข้ันตอนท่ี 1 มาวิเคราะหวารายการท่ีเกิดข้ึนมีผลตอบัญชีใด อยางไร เชน รายการรับ

เงินทุนจัดสรร ทําให เงินฝากธนาคาร เพ่ิม และ เงินทุนจัดสรร เพ่ิม เปนตน  

  หลักการบัญชีจะกําหนดชองเพ่ือบันทึกการเพ่ิมข้ึน หรือลดลง ของบัญชีตาง ๆ ท่ีเกิดจาก

การวิเคราะหรายการคา ไว 2 ชอง ดังนี้ 

  ชองเดบิต คือ ชองจํานวนเงินท่ีอยูดานซาย  

  ชองเครดิต คือ ชองจํานวนเงินท่ีอยูดานขวา 
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 การวิเคราะหรายการคา จะมีผลตอบัญชีดานเดบิต หรือ ดานเครดิต ตามหมวดบัญชี ดังนี้ 

หมวด ช่ือบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 

เดบิต 

(ดานซาย) 

เครดิต 

(ดานขวา) 

สินทรัพย เงินสด 11 เพ่ิม ลด 

 เงินฝากธนาคาร 12 เพ่ิม ลด 

 ลูกหนี้เงินกู 13 เพ่ิม ลด 

หนี้สิน (ไมมี)     

สวนของเจาของ ทุนจัดสรรจากรัฐบาล 31 ลด เพ่ิม 

 กําไรสะสม 32 ลด เพ่ิม 

รายได รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ 41 ลด เพ่ิม 

คาใชจาย (ไมมี)     

 

ผลการวิเคราะหรายการคา 

รายการคา 
เดบิต 

(ดานซาย) 

เครดิต 

(ดานขวา) 

1. รับเงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม) เงินทุนจัดสรร (เพ่ิม) 

2. โอนเงินกูใหผูกู ลูกหนี้เงินกู (เพ่ิม) เงินฝากธนาคาร (ลด) 

3. รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม) รายไดดอกเบี้ย (เพ่ิม) 

4. รับชําระเงินกูจากลูกหนี้ (นําฝาก) เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม) ลูกหนี้เงินกู (ลด) 

5. รับดอกเบี้ยเงินกูจากลูกหนี้ (นําฝาก) เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม) รายไดดอกเบี้ย (เพ่ิม) 

6. รับคาปรับ (นําฝาก) เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม) รายไดคาปรับ (เพ่ิม) 

7. ปดบัญชีรายไดเขากําไรสะสม รายไดดอกเบี้ย (ลด) 

รายไดคาปรับ (ลด) 

กําไรสะสม (เพ่ิม) 

8. จัดสรรกําไรสุทธ ิ กําไรสะสม (ลด) กําไรสะสมจัดสรร เพ่ิม) 

9. ถอนกําไรสะสมจดัสรร กําไรสะสมจัดสรร (ลด) เงินฝากธนาคาร (ลด) 

 

 

 

 



15 

 

 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 4.3  การบันทึกบัญชี 

  การบันทึกรายการ หมายถึง การจดเรื่องราวเก่ียวกับรายการคาของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ท่ีวิเคราะหลงในสมุดบัญชีท่ีกําหนด ใหไดยอดบัญชีตาง ๆ เพ่ือหาผลการดําเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน   

  สมุดบัญชีท่ีใชสําหรับการบันทึกรายการบัญชีท่ัวไป มีท้ังสมุดบันทึกรายการข้ันตนและ

สมุดบันทึกรายการข้ันปลาย เนื่องจากการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เกิดรายการคา 

ท่ีไมแตกตางกันและรายการคาท่ีเกิดข้ึนตลอดปมีจํานวนไมมาก ผูเขียนจึงเลือกใชสมุดบัญชีแยกประเภท 

เพ่ือบันทึกรายการตามคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  สมุดบัญชแียกประเภท หมายถึง บัญชีท่ีรวบรวมการบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนไวเปนหมวดหมู 

จัดเรียงลําดับตามผังบัญชี บัญชีแยกประเภทแบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 

  1.  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป เหมาะสําหรับกิจการขนาดใหญท่ีมีรายการคามาก  

  2.  บัญชีแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลือ หรือเรียกวา “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” 

เปนบัญชีแยกประเภทท่ีแบงออกเปน 3 ชองหลักท่ีจําเปน ไดแก ชองเดบิต ชองเครดิต และชอง 

ยอดคงเหลือ นอกจากนั้นยังมีชองอ่ืน ๆ เชน ชองวันท่ี รายการ เปนตน เพ่ือบันทึกขอมูลใหสมบูรณยิ่งข้ึน   

  การบันทึกรายการตามคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเลมนี้ จะใช 

“บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” บันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนทุกรายการ เพราะ “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” 

เปนท้ังสมุดบันทึกรายการข้ันตน และสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย สะดวกและเหมาะกับการบันทึกรายการ

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บัญชีแยกประเภท 3 ชอง มีลักษณะดังนี้ 

  ใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปดบัญชีแยกประเภท 3 ชอง ใหครบทุกบัญช ี

เม่ือไดผลการวิเคราะหรายการคาแลว ใหนําผลการวิเคราะหบันทึกบัญชีท่ีเก่ียวของ 

  บัญชีแยกประเภท 3 ชอง มีชื่อบัญชี และเลขท่ีบัญชีกํากับ ประกอบดวยชองตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  ชองวันท่ี ใชบันทึกวันท่ี ท่ีเกิดรายการคา 

  2.  ชองรายการ ใชบันทึกคําอธิบายสั้น ๆ เก่ียวกับรายการคาท่ีเกิด 

  3.  ชองเดบิต ใชบันทึก รายการ สินทรัพย (เพ่ิม) และ สวนของเจาของ (ลด) 

  4.  ชองเครดิต ใชบันทึก รายการ สินทรัพย (ลด) และสวนของเจาของ (เพ่ิม) 

  5.  ชองยอดคงเหลือ ใชบันทึกยอดคงเหลือตามรายการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
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ช่ือบัญชี..................                                                                     เลขบัญชี............... 

วันท่ี รายการ เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

        

        

        

        

 

ตัวอยางการบันทึกรายการคา 

 สมมติ กองทุนหมูบานพัฒนายั่งยืน มียอดคงเหลือบัญชีจากงบทดลองหลังจัดสรรกําไร ดังนี้ 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2559 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด 11 - -   

เงินฝากธนาคาร 12 212,000 -   

ลูกหนี้เงินกู  13 910,000 -   

เงินทุนจัดสรร 31   1,000,000 - 

กําไรสะสม 41   122,000 - 

  1,122,000 - 1,122,000 - 

      

บัญชีแยกประเภทจะแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 
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บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                            เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     910,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินทุนจัดสรร                                                                          เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

        

        

 

บัญชีกําไรสะสม                                                                            เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     122,000 - 

        

        

 

 รายการท่ี 1 เม่ือ 1 ม.ค. 60 รับเงินทุนจัดสรรจากรัฐบาลผานธนาคาร 1,000,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)    เงินทุนจัดสรร (เพ่ิม) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 
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บัญชีเงินทุนจัดสรร                                                                     เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล   1,000,000 - 2,000,000 - 

        

        

        

 

 รายการท่ี 2 เม่ือ 31 ม.ค. 60 โอนเงินใหผูกู 600,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห   ลูกหนี้เงินกู (เพ่ิม)  เงินฝากธนาคาร (ลด) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

        

        

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                            เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     910,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกูใหผูกู 600,000 -   1,510,000 - 
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รายการท่ี 3 เม่ือ 30 มิ.ย. 60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)  รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ (เพ่ิม) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 -   613,000 - 

        

        

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                 เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

        

 

รายการท่ี 4 เม่ือ 1 ก.ค. 60 รับชําระหนี้จากผูกู 200,000 บาท และรับดอกเบี้ย 12,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห   เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)  ลูกหนี้เงินกู (ลด)   รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ (เพ่ิม) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 -   613,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู 200,000 -   813,000 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู 12,000 -   825,000 - 
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บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                            เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     910,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกูใหผูกู 600,000 -   1,510,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู   200,000 - 1,310,000 - 

        

        

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

1 ก.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู   12,000 - 13,000 - 

        

        

 

รายการท่ี 5 เม่ือ 5 ก.ค. 60 รับคาปรับ 2,000 บาท นําฝากธนาคาร 

 ผลการวิเคราะห   เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)    รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ (เพ่ิม) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 -   613,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู 200,000 -   813,000 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู 12,000 -   825,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ 2,000 -   827,000 - 
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บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

1 ก.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู   12,000 - 13,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ   2,000 - 15,000 - 

        

        

 

รายการท่ี 6 เม่ือ 31 ธ.ค. 60 รับดอกเบี้ย 3,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห   เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)    รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ (เพ่ิม) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 -   613,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู 200,000 -   813,000 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู 12,000 -   825,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ 2,000 -   827,000 - 

31 ธ.ค.60 รับดอกเบี้ย 3,000 -   830,000 - 
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บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

1 ก.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู   12,000 - 13,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ   2,000 - 15,000 - 

31 ธ.ค.60 รับดอกเบี้ย   3,000 - 18,000 - 
        

 

5. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู 

 ทะเบียนคุมลูกหนี้ หมายถึง บัญชียอยท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงยอด 

การกู การชําระหนี้ และยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินกูรายตัว  

 บัญชียอยท่ีใชคุมรายละเอียดลูกหนี้รายตัว กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สามารถใช

แบบฟอรม “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” บันทึกรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินกูได 

  ตัวอยาง สมมติ 1 มกราคม 2560 มีลูกหนี้เงินกูยกมา 50,000 บาท ประกอบดวย นายสมชาย 

20,000 บาท และ นางการะเกด 30,000 บาท 

 วันท่ี 31 มีนาคม 2560 กองทุนหมูบานโอนเงินกูจํานวน 60,000 บาท ใหผูกู 2 ราย ๆ ละ 

30,000 บาท บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินกูแสดงยอด ดังนี้ 
 

บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                               เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     50,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกูใหผูกู 60,000 -   110,000 - 
        

 ตนงวดบัญชี กองทุนหมูบานมียอดลูกหนี้เงินกูคงเหลือยกมา 2 ราย ใหเปดบัญชี “ลูกหนี้รายตัว” 

ดวยยอดยกมาของลูกหนี้ และเม่ือบันทึกรายการใน “บัญชีลูกหนี้เงินกู” เรียบรอยแลวใหผานรายการ

จาก “บัญชีลูกหนี้เงินกู” ไป “บัญชีลูกหนี้รายตัว” หรือ “บัญชียอย” ตามรายละเอียดลูกหนี้ แตละราย 

และยอดรวมของบัญชียอยทุกบัญชีรวมกันตองเทากับยอดคงเหลือใน “บัญชีลูกหนี้เงินกู” ตัวอยาง 

“บัญชีลูกหนี้รายตัว” หรือ“บัญชียอย” มีดังนี้ 
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นายสมชาย                                                                                

วันท่ี รายการ เพ่ิม ลด ยอดคงเหลือ 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     20,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกู 30,000 -   50,000 - 

        

 

นางการะเกด 

วันท่ี รายการ เพ่ิม ลด ยอดคงเหลือ 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     30,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกู 30,000 -   60,000 - 

        

  

 ตอมา 1 กรกฎาคม 2560 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รับชําระหนี้เงินกูจากผูกู 35,000 บาท  

เปนของนายสมชาย 15,000 บาท และ นางการะเกด 20,000 บาท 

บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                               เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     50,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกูใหผูกู 60,000 -   110,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู   35,000 - 75,000 - 

        

 

 แสดงรายละเอียด “บัญชีลูกหนี้รายตัว” หรือ “บัญชียอย” ดังนี้ 

นายสมชาย                                                                                

วันท่ี รายการ เพ่ิม ลด ยอดคงเหลือ 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     20,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกู 30,000 -   50,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู   15,000 - 35,000 - 
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นางการะเกด 

วันท่ี รายการ เพ่ิม ลด ยอดคงเหลือ 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     30,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกู 30,000 -   60,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู   20,000 - 40,000 - 
        

  

 บัญชีรายตัวลูกหนี้ เปนเพียงบัญชีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้เงินกู  

ซ่ึงยอดลูกหนี้เงินกูทุกราย รวมกันตองเทากับบัญชีลูกหนี้เงินกูซ่ึงถือเปนบัญชีคุมยอดลูกหนี้เงินกู 

6. งบทดลอง 

 เม่ือสิ้นงวดบัญชี กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดบันทึกบัญชีทุกรายการครบถวนแลว 

ใหปดบัญชีประเมินผลการดําเนินงาน และหายอดคงเหลือของบัญชีท่ีเก่ียวของเพ่ือเริ่มตนงวดบัญชี

ถัดไป โดยจัดทํา “งบทดลอง” กอนการปดบัญชี 

 งบทดลอง หมายถึง งบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือพิสูจนความถูกตองของการบันทึกรายการ ตามระบบบัญชีคู 

ทําทุกครั้งกอนทํางบการเงิน แบบฟอรมงบทดลอง มีดังนี้ 
 

กองทุนหมูบาน............. 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

      

      

      

      
      

 ข้ันตอนการทํางบทดลอง มีดังนี้ 

 1. สวนหัวงบทดลอง ประกอบดวย  

  1)  ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

  2)  ชื่อบอกวา “งบทดลอง”  

  3)  วันท่ี ท่ีจัดทํางบทดลอง 
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 2.   สวนตัวงบทดลอง ประกอบดวย 

  1)  ชอง “ชื่อบัญชี” ระบุชื่อบัญชี เรียงตามเลขท่ีบัญชี 

  2)  ชอง “เลขท่ีบัญชี” ระบุเลขท่ีบัญชีตามชื่อบัญชี 

  3)  ชอง “เดบิต” บันทึกยอดคงเหลือของบัญชีท่ีมียอดคงเหลือดาน “เดบิต” 

  4)  ชอง “เครดิต” บันทึกยอดคงเหลือของบัญชีท่ีมียอดคงเหลือดาน “เครดิต” 

  การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เม่ือไดบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในบัญชี

แยกประเภทครบถวนแลว ใหจัดทํางบทดลองข้ึนเพ่ือพิสูจนความถูกตองของการบันทึกบัญชี โดยนํา

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ีทํางบของทุกบัญชีมาจัดทํางบทดลอง  

 ตามตัวอยางขางตน บัญชีแยกประเภท 3 ชอง ณ วันสิ้นงวดบัญชีแสดงรายละเอียดดังนี้ 

  

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 -   613,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู 200,000 -   813,000 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู 12,000 -   825,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ 2,000 -   827,000 - 

31 ธ.ค.60 รับดอกเบี้ย 3,000 -   830,000 - 
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บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                            เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     910,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกูใหผูกู 600,000 -   1,510,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู   200,000 - 1,310,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินทุนจัดสรร                                                                     เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล   1,000,000 - 2,000,000 - 

        

        

        

 

บัญชีกําไรสะสม                                                                            เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     122,000 - 
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บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

1 ก.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู   12,000 - 13,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ   2,000 - 15,000 - 

31 ธ.ค.60 รับดอกเบี้ย   3,000 - 18,000 - 

        

 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินฝากธนาคาร 12 830,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 13 1,310,000 -   

ทุนจัดสรรจากรัฐบาล 31   2,000,000 - 

กําไรสะสม 32   122,000 - 

รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ 41   18,000 - 

  2,140,000 - 2,140,000 - 

      
      

 

 ถายอดรวมของงบทดลองท้ัง 2 ขาง เทากัน ถือไดวาการบันทึกบัญชีมีโอกาสถูกตอง แตถายอดรวม

ของงบทดลองท้ัง 2 ขาง ไมเทากันถือวาการบันทึกบัญชีไมถูกตอง ตองคนหาสาเหตุการผิดพลาดแลวแกไข

ใหถูกตอง 
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7. งบการเงิน 

 งบการเงิน เปนรายงานทางบัญชีท่ีแสดงผลการดําเนินงานของกิจการ ในรอบปบัญชีท่ีผานมา

เพ่ือใชในการตัดสินใจดานการเงิน และแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชน 

ประกอบดวย งบกําไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงิน การจัดทํางบการเงิน ใหนํายอดคงเหลือบัญชี

ตาง ๆ จาก “งบทดลอง” มาจําแนกตามหมวดบัญชีเพ่ือจัดทํา ดังนี้ 

 7.1 งบกําไรขาดทุน  

  งบกําไรขาดทุน เปนงบท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ในรอบป ประกอบดวย บัญชีรายได เพียงบัญชีเดียว  

  ข้ันตอนการทํางบกําไรขาดทุน มีดังนี้ 

  1.  สวนหัวงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย  

   1)  ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

   2)  ชื่อบอกวา “งบกําไรขาดทุน”  

   3)  งวดบัญชีของงบกําไรขาดทุน 

  2.  สวนตัวงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ เรียงตามเลขท่ีบัญชี 

   

จากตัวอยางขางตน จัดทํา “งบกําไรขาดทุน” ไดดังนี้ 

 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

รายได   

           รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ 18,000 - 

                     รวมรายได 18,000 - 

   

 

 7.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

  งบแสดงฐานะทางการเงิน เปนงบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ณ วันท่ีทํางบแสดงฐานะการเงิน (ในอดีตเรียกวา “งบดุล”) ประกอบดวย บัญชีเงินสด (ถามี) เงินฝาก

ธนาคาร ลูกหนี้ เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล และ กําไรสะสม 
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  ข้ันตอนการทํางบแสดงฐานะทางการเงิน มีดังนี้ 

  1.  สวนหัวงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบดวย  

   1)  ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

   2)  ชื่อบอกวา “งบแสดงฐานะทางการเงิน”  

   3)  วันท่ี ท่ีจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน 

  2.  สวนตัวงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

   1)  สวนสินทรัพย ประกอบดวย เงินสด (ถามี) เงินฝากธนาคาร และ ลูกหนี้ 

   2)  สวนของเจาของ ประกอบดวย เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล  

 

จากตัวอยางขางตน สามารถจัดทํา “งบแสดงฐานะทางการเงิน” ไดดังนี้   
     

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญช ี

เดบิต 
เครดิต 

สินทรัพย   

           เงินฝากธนาคาร 830,000 - 

           ลูกหนี้เงินกู 1,310,000 - 

                  รวมสินทรัพย 2,140,000 - 

สวนของเจาของ   

           ทุนจัดสรรจากรัฐบาล 2,000,000 - 

           กําไรสะสม                              ยอดยกมา              122,000.-   

                                                      บวก กําไรสุทธิ          18,000.- 140,000 - 

                   รวมสวนของเจาของ 2,140,000 - 
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8. การปดบัญชี 

 การปดบัญชี หมายถึง การโอนบัญชีรายไดไปบัญชีกําไรสะสม เพ่ือปดรายไดท่ีเกิดข้ึนในงวด

ปจจุบันเตรียมจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามระเบียบกองทุนหมูบาน 

 ข้ันตอนการปดบัญชีเงินทุนจัดสรร หรือ “บัญชี 1” ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมยุงยาก

เนื่องจากมีเฉพาะบัญชีหมวดรายได ใหปดยอดรวมของรายไดเขาบัญชีกําไรสะสมท้ังหมด ตามตัวอยาง

ขางตน ปดบัญชีรายไดเขาบัญชีกําไรสะสม ไดดังนี้ 

 รายการท่ี 7 เม่ือ 31 ธ.ค. 60 ปดบัญชีรายไดดอกเบี้ย/คาปรับ เขาบัญชีกําไรสะสม 

 การปดบัญชีรายได เขาบัญชีกําไรสะสม จะกระทําในวิ้นสิ้นงวดบัญชีเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน

ในงวดปจจุบัน และโอนปดเขาบัญชีกําไรสะสม รอการจัดสรร 

 จากตัวอยาง บัญชีรายไดดอกเบี้ย/คาปรับ มีจํานวนท้ังสิ้น 18,000 บาท โอนปดเขาบัญชี

กําไรสะสม ไดดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห  กําไรสะสม (เพ่ิม)    รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ (ลด) 
 

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

1 ก.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู   12,000 - 13,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ   2,000 - 15,000 - 

31 ธ.ค.60 รับดอกเบี้ย   3,000 - 18,000 - 

 โอนปดบัญชีรายได 18,000 -   - - 

        
 

บัญชีกําไรสะสม                                                                            เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     122,000 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีรายได   18,000 - 140,000 - 
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9. การจัดสรรกําไรสุทธิและงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 

 9.1  การจัดสรรกําไรสุทธิ 

  การจัดสรรกําไรสุทธิ หมายถึง การแบงสรรกําไรสุทธิประจําปตามงวดบัญชีของกองทุน

หมูบานใหเปนไปตามขอกําหนดในระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 กําไรสุทธิหรือดอกผลท่ีไดจากการนําเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ใหสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกูยืม นําไปจัดสรรเพ่ือเปนประโยชนตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

โดยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ มีนโยบายใหจัดสรรกําไรสุทธิ ดังนี้ 

  1.  เงินประกันความเสี่ยงของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหจัดสรรตามระเบียบ

หลักเกณฑและเง่ือนไขกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด ใหสะสมและคงยอดไวในบัญช ี1 

  2.  เงินสมทบกองทุน ใหจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑและเง่ือนไขกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองกําหนด ใหสะสมและคงยอดไวในบัญชี 1 

  3.  กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือจัดสรรและเบิกใชเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสมาชิก และกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองได ตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  สมมตวิา กองทุนหมูบานกําหนดอัตราการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไว ดังนี้ 

  1. สมทบกองทุนหมูบาน 10% 

  2. ประกันความเสี่ยง 10% 

  3. เฉลี่ยคืนสมาชิก 20% 

  4. ตอบแทนคณะกรรมการ 30% 

  5. สาธารณประโยชน 30% 

  จากตัวอยางขางตน กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีกําไรสุทธิ ประจําป จํานวน 

18,000 บาท จัดสรร ไดดังนี้ 

  1. สมทบกองทุนหมูบาน 1,800 บาท 

  2. ประกันความเสี่ยง 1,800 บาท 

  3. เฉลี่ยคืนสมาชิก 3,600 บาท 

  4. ตอบแทนคณะกรรมการ 5,400 บาท 

  5. สาธารณประโยชน 5,400 บาท 

  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองคงยอดจัดสรรรายการท่ี 1-2 จํานวน 3,600 บาท 

สะสมไวในบัญชี และสามารถถอนกําไรสุทธิท่ีจัดสรร รายการท่ี 3,4,5 รวมท้ังสิ้น 14,400 บาท 

จากเงินฝากธนาคารเพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีจัดสรรได หากยังไมไดใชตามวัตถุประสงคท่ีจัดสรร 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอาจนําเงินจํานวนดังกลาวฝากไวท่ี “บัญชี 2”  
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 รายละเอียดยอดกําไรสะสมท่ีจัดสรร ควรแสดงรายละเอียดประกอบ จากตัวอยางขางตน 

สมมตวิา  1 มกราคม 2560 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมียอดยกมาของกําไรสะสมจัดสรร ดังนี้ 

ลําดับ รายการจัดสรร 
ยอดยกมา 

1 มกราคม 2560 

ยอดจัดสรรป 2560 

31 ธ.ค. 2560 

รวมยอดจัดสรร 

31 ธ.ค. 2560 

1 ประกันความเสี่ยง 61,000.-  1,800.- 62,800.- 

2 สมทบกองทุน 61,000.-  1,800.- 62,800.- 

3 เฉลี่ยคืนสมาชิก -   3,600.-   3,600.- 

4 ตอบแทนคณะกรรมการ -   5,400.-   5,400.- 

5 สาธารณประโยชน -   5,400.-   5,400.- 

 รวมท้ังส้ิน 122,000.- 18,000.- 140,000.- 

  

 9.2  งบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 

  งบทดลองหลังจัดสรรกําไร หมายถึง งบทดลองท่ีแสดงยอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆ หลัง

จัดสรรกําไร และถอนกําไรสุทธิท่ีจัดสรรออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงค

ของกองทุนหมูบานเรียบรอยแลว  

  งบทดลองหลังถอนเงินกําไรจัดสรรแลว จะแสดงยอดบัญชีเปนปจจุบัน เปนประโยชน

ตอการเริ่มตนทําบัญชีในงวดบัญชีถัดไป 
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 จากตัวอยาง จัดทํางบทดลองหลังจัดสรรกําไร ไดดังนี้ 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินฝากธนาคาร 12 830,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 13 1,310,000 -   

ทุนจัดสรรจากรัฐบาล 31   2,000,000 - 

กําไรสะสม 32   140,000 - 

  2,140,000 - 2,140,000 - 

      

      

 

 เม่ือกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจัดทํางบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิประจําปแลว ถือวา

เปนอันสิ้นสุดการจัดทําบัญชีของป 2560 และใหนํายอดคงเหลือจากงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปท่ีไดจัดทําข้ึนเปนยอดคงเหลือยกไปเพ่ือเริ่มจัดทําบัญชีในปถัดไป 

 สมมติ 7 มกราคม 2561 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ถอนกําไรสะสม รายการท่ี 3-5 จํานวน 

14,400 บาท เพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีจัดสรร การบันทึกบัญชีทําได ดังนี้ 

 การวิเคราะห  เงินฝากธนาคาร (ลด)   กําไรสะสม (ลด) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                         เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.61 ยอดยกมา     830,000 - 

7 ม.ค.61 ถอนเงินกําไรสะสมจัดสรร   14,400 - 815,600 - 
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บัญชีกําไรสะสม                                                                            เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.61 ยอดยกมา     140,000 - 

7 ม.ค.61 ถอนเงินกําไรสะสมจัดสรร 14,400 -   125,600 - 

        

        

 

รายละเอียดกําไรสะสมจัดสรรแสดงยอดหลังถอนกําไรสะสมไปใชตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

ลําดับ รายการจัดสรร 
ยอดยกมา 

1 มกราคม 2561 

ถอนกําไรสะสม

จัดสรร 

กําไรสะสมจัดสรร 

คงเหลือ 

1 ประกันความเสี่ยง 62,800.-  1,800.- 62,800.- 

2 สมทบกองทุน 62,800.-  1,800.- 62,800.- 

3 เฉลี่ยคืนสมาชิก   3,600.-   3,600.- - 

4 ตอบแทนคณะกรรมการ   5,400.-   5,400.-   - 

5 สาธารณประโยชน   5,400.-   5,400.- - 

 รวมท้ังส้ิน 140,000.- 18,000.- 125,600.- 
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บทที่ 3 

บัญชีชุดที่ 2 เงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ “บัญชี 2”  

บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของบัญชีเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ “บัญชี 2”  

     และบัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 

2. แนวปฏิบัติเก่ียวกับบัญชี 2 และบัญชีอ่ืน 

3. การจัดทําบัญชี 2 และบัญชีอ่ืน 

4. รายการคา การวิเคราะหรายการคา และการบันทึกบัญชี  

5. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู 

6. งบทดลอง 

7. งบการเงิน 

8. การปดบัญชี 

9. การจัดสรรกําไรสุทธิและงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 
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1.  ความหมายของบัญชีเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ “บัญชี 2”  

     และบัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 

 บัญชีเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ เรียกวา “บัญชี 2” หมายถึง บัญชีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีไมใชเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” รวมถึงดอกผลทุกรายการ 

ท่ีเกิดจากเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองเปดบัญชี

เงินฝากธนาคารเฉพาะเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ “บัญชี 2” แยกจากบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล 

หรือ “บัญชี 1” 

บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน เรียกวา “บัญชี 3” หมายถึง บัญชีเงินกูท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมกันกูจากสถาบันการเงิน เพ่ือนํามาใหสมาชิกกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองกู รวมถึงดอกผลทุกรายการท่ีเกิดจากบัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเฉพาะเงินกูตอยอดจาก

สถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” แยกจากบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืน ๆ 

การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานเก่ียวกับ บัญชีเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ เรียกวา 

“บัญชี 2” และ บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน เรียกวา “บัญชี 3” ใหจัดทําไวในสมุดบัญช ี

ชุดเดียวกัน และจัดทํารายงานชุดเดียวกัน คือ “บัญชีชุดท่ี 2” เรียกวา “บัญชี 2 และบัญชีอ่ืน” 

 

2. แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับบัญชี 2 และบัญชีอ่ืน 

    การปฎิบัติเก่ียวกับบัญชีชุดท่ี 2 นี้ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

ใหอํานาจแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บริหารจัดการใหเปนไปตามระเบียบของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองท่ีกําหนดข้ึนอยางเครงครัด ดังนี้ 

  เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร “บัญชี 2” และ “บัญชี 3” แยกจากกัน  

1. รายการเก่ียวกับรายไดและคาใชจายท่ีเกิดจากเงิน “บัญชี 2” และ “บัญชี 3” ปฏิบัติตาม

หลักการบัญชี ท่ีรับรองท่ัวไปโดยใชเกณฑเงินสด (ถือวารายการคาเกิดข้ึนเม่ือจายเงินสดหรือเงินฝาก

ธนาคาร) 

2. อนุมัติเงินกู โอนเงินกูใหผูกูและรับชําหนี้เงินกู ใหปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

3. จายคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารกองทุนหมูบาน ใหปฏิบัติตามตามระเบียบของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

4. จัดทํางบทดลอง เพ่ือตรวจสอบและเพ่ือสะดวกในการจัดทํางบการเงิน 

5. ปดบัญชีตามปปฏิทิน (31 ธันวาคม) 
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6. จัดทํางบกําไรขาดทุนเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

อยางนอยปละครั้ง 

7. จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน เพ่ือใหทราบถึงฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองในวันสิ้นงวดบัญชี 

8. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

3.  การจัดทําบัญชี 2 และบัญชีอ่ืน 

   การจัดทําบัญชี2 และบัญชีอ่ืนเพ่ือนําเสนองบการเงินใหกับหลายฝายท่ีใชขอมูลเพ่ือประโยชน

ในการวางแผนและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ขอมูลทางบัญชีจําเปนตองมีความถูกตอง 

ครบถวน มีความเชื่อถือได และปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ ผูทําหนาท่ีจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองควรมีความรูพ้ืนฐานทางการบัญชีและ

ศึกษาหลักการ วิธีการจัดทําบัญชีเพ่ิมเติม 

  การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บัญชีชุดท่ี 2 และบัญชีอ่ืน เก่ียวของกับเอกสาร

และสมุดบัญชี วงจรบัญชี หมวดบัญชี ผังบัญชี และรายการคา ดังนี้ 

  3.1  เอกสารและสมุดบัญชี   

   เอกสาร หมายถึง หลักฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมทางการเงินหรือ 

การเปลี่ยนแปลงทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดแก สมุดเงินฝากธนาคาร สัญญาเงินกู 

ทะเบียนเงินฝากสัจจะของสมาชิก สัญญาเงินกูจากสถาบันการเงิน และสําเนาใบเสร็จรับเงิน เปนตน 

   สมุดบัญชี หมายถึง แบบฟอรมท่ีใชบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ไดแก สมุดท่ีใชบันทึกบัญชี และงบการเงิน เปนตน   

 เนื่องจากโดยสวนใหญคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนผูท่ีมีจิตอาสา

ในการทํางานเพ่ือสวนรวม และอาจเปนผูท่ีไมมีความรูความชํานาญในการทําบัญชีกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ผูเขียนจึงหาวิธีการเพ่ือใหคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบทําบัญชีทํางานไดสะดวกและงายข้ึน 

จึงไดนํา “สมุดแยกประเภท 3 ชอง” มาใชบันทึกรายการตาง ๆ เพ่ืองายและลดข้ันตอนการทําบัญช ี

เนื่องจากรายการคาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเกิดข้ึนในรอบปบัญชี 

3.2  วงจรบัญชี  

 วงจรบัญชี หมายถึง ข้ันตอนการจัดทําบัญชีตามลําดับกอนหลัง เขียนเปนแผนภาพ 

วงจรบัญชีได ดังนี้ 
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แผนภาพวงจรบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดแยกประเภท 3 ชอง 

เอกสาร 

 

 

งบทดลอง 

1. เงินสด 

2. ธนาคาร 

3. ลูกหน้ีเงินกู 

4. เครื่องใชสํานักงาน 

5. อาคาร 

6. เงินฝากสัจจะสมาชิก 

7 เงินกูสถาบันการเงิน 

8. เงินคาหุน 

9. กําไรสะสม 

10. รายได 

11. คาใชจาย 

 

 

งบกําไรขาดทุน 

1. รายได 

2. คาใชจาย 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

1. เงินสด 

2. ธนาคาร 

3. ลูกหน้ีเงินกู 

4. เครื่องใชสํานักงาน 

5. อาคาร 

6. เงินฝากสัจจะสมาชิก 

7. เงินกูสถาบันการเงิน 

8. เงินคาหุน 

9. กําไรสะสม 

 

วิเคราะหรายการคา 

1. สมุดเงินฝากธนาคาร (บัญชี 1) 

    (ฝาก/ถอน/ดอกเบ้ีย) 

2. สัญญาเงินกู 

3. ทะเบียนคุมการกู 

4. ทะเบียนคุมลูกหน้ี 

5. ทะเบียนเงินฝากสัจจะของสมาชิก 

6. ทะเบียนคาหุนสมาชิก 

7. เอกสารรับชําระหน้ี/ดอกเบ้ีย/    

    คาปรับ 

8. หลักฐานการจายคาใชจาย 
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 3.3   หมวดบัญชี 

  หมวดบัญชี หมายถึง การรวบรวมสิ่งท่ีเหมือนกันและมีความหมายเหมือนกัน ไวในหมวด

เดียวกัน เชน เงินสด ลูกหนี้เงินกู เงินฝากธนาคาร เปนสิ่งท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนเจาของ

และครอบครอง จึงถือเปนสินทรัพยของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดเปน “หมวดสินทรัพย” เปนตน 

เพ่ือสะดวกในการบันทึกบัญชีและงายตอการจัดทํารายงาน แบงหมวดของบัญชีชุดท่ี 2 ได 5 หมวด ดังนี้ 

  หมวดท่ี 1 สินทรัพย หมายถึง สิ่งท่ีมีตัวตน หรือไมมีตัวตนแตมีมูลคา ซ่ึงกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองเปนเจาของ ไดแก บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชี 2 และ เงินฝากธนาคาร

บัญชี 3 บัญชีลูกหนี้บัญชี 2 บัญชีลูกหนี้สถาบันการเงิน บัญชีเครื่องใชสํานักงาน และบัญชอีาคาร เปนตน 

  หมวดท่ี 2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตองจายชําระคืนแกบุคคลภายนอกในอนาคต ไดแก เงินฝากสัจจะของสมาชิก (สมาชิกเปนเจาของ) 

และเงินกูจากสถาบันการเงิน เปนตน 

  หมวดท่ี 3 ทุนหรือสวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกองทุน

หมูบาน หลังจากหักหนี้สินท้ังสิ้นออกแลว เรียกวา สินทรัพยสุทธิ ไดแก เงินคาหุนของสมาชิก (แสดง

ความเปนเจาของ คืนคาหุนใหสมาชิกเม่ือสมาชิกถอนหุนและลาออกจากการเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน) 

และ กําไรสะสม เปนตน 

  หมวดท่ี 4 รายได หมายถึง ดอกผลหรือผลตอบแทนท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกองทุนหมูบาน ไดแก รายไดดอกเบี้ย รายไดคาปรับ เปนตน 

  หมวดท่ี 5 คาใชจาย หมายถึง ตนทุนในการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง เชน คาน้ํา คาไฟ คาพาหนะ คาเบี้ยประชุม และวัสดุสํานักงานใชไป เปนตน 

 3.4 ผังบัญชี 

 ผังบัญชี หมายถึง การแสดงการจําแนกบัญชีออกเปนหมวดหมู โดยใชตัวเลขเปนตัวกํากับ

ของบัญชี ตามหมวดบัญชีนั้น ๆ จะกํากับดวยตัวเลข 2 หรือ 3 หลัก ตามปริมาณบัญชี ดังนี้ 

หมวด ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี 

1 สินทรัพย  เงินสด 11 

 เงินฝากธนาคาร บัญชี 2 12 

 เงินฝากธนาคาร บัญชี 3 13 

 ลูกหนี้เงินกู บัญชี 2 14 

 ลูกหนี้เงินกู บัญชี 3 15 

 เครื่องใชสํานักงาน 16 

 อาคาร 17 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

หมวด ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี 

2 หนี้สิน  เงินฝากสัจจะสมาชิก 21 

 เงินกูสถาบันการเงิน 22 

3 สวนของเจาของ เงินคาหุนสมาชิก 31 

 กําไรสะสม 32 

4 รายได รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ 41 

5 คาใชจาย  คาน้ํา-คาไฟ 51 

 คาพาหนะ 52 

 คาเลี้ยงรับรอง 53 

 วัสดุสํานักงานใชไป 54 

  หากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีบัญชีในแตละหมวดมากกวาท่ียกตัวอยางขางตน 

ใหเพ่ิมบัญชีและกําหนดเลขท่ีบัญชีเปนลําดับตอมาในหมวดบัญชีนั้น ๆ 

4. รายการคา การวิเคราะหรายการคา และการบันทึกบัญชี  

 4.1 รายการคา 

   รายการคา หมายถึง รายการท่ีกอใหเกิดการโอนเงิน หรือสิ่งท่ีมีมูลคาเปนเงิน

ระหวางกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกับบุคคลภายนอก  

   รายการคา ไดจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมกองทุนหมูบานและชุมชน

เมือง ของบัญชีชุดท่ี 2 เอกสารท่ีเก่ียวของกับบัญชีชุดท่ี 2 ไดแก 

   1.  สมุดเงินฝากธนาคาร ใชสําหรับการถอนเงินใหผูกู ถอนกําไรสุทธิจัดสรร การนําเงิน

ท่ีไดรับชําระหนี้จากผูกูพรอมดอกเบี้ย/คาปรับ ฝากธนาคาร   

   2.  สัญญาเงินกู เปนหลักฐานใชบันทึกบัญชีการจายเงินกูใหผูกู 

   3.  รายงานการประชุม เพ่ือดูหลักฐานใหสอดคลองกับสัญญาเงินกู 

   4.  หลักฐานการรับชําระหนี้เงินกู เชน สําเนาใบเสร็จรับเงิน 

   5.  ระเบียบกองทุนหมูบาน เพ่ือดูขอกําหนดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และอ่ืน ๆ 

   6.  ใบเสร็จรับเงินจากการจายคาใชจาย หรือซ้ือเครื่องใชสํานักงาน 

   7.  สําเนาใบเสร็จรับเงินรายได รับเงินคาหุน รับเงินฝากสัจจะ 

   8.  หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 จําแนกรายการคาออกเปน รายการรับ และรายการจาย ดังนี้ 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

รายการรบั 

1. รับเงินคาหุน 

2. รับเงินฝากสัจจะ 

3. รับเงินกูจากสถาบันการเงิน 

4. รับชําระหนี้เงินกูจากลูกหนี้เงินกู 

5. รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

6. รับดอกเบี้ยเงินกูจากลูกหนี้เงินกู 

7. รับชําระคาปรับ/คาธรรมเนียม 

8. รับรายไดอ่ืน ๆ 

รายการจาย 

1. จายเงินกูยืมแกสมาชิกกองทุนหมูบาน 

2. นําเงินฝากธนาคาร 

3. จายเงินกูใหผูกู 

4. จายคาใชจายเก่ียวกับกองทุนหมูบาน 

5. จายชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงิน 

6. จายคืนคาหุน (สมาชิกลาออก) 

7. จายคืนเงินฝากสัจจะ  

8. จายเงินกําไรสุทธิจัดสรร 

9. จายรายจายอ่ืน ๆ 

 4.2  การวิเคราะหรายการคา 

  การวิเคราะหรายการคา หมายถึง การพิจารณาวา รายการท่ีเกิดข้ึนมีผลทําใหสินทรัพย 

หนี้สิน และสวนของเจาของ เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเปนจํานวนเทาใด นํารายการ 

ท่ีเกิดจากเอกสารตามข้ันตอนท่ี 1 มาวิเคราะหวารายการท่ีเกิดข้ึนมีผลตอบัญชีใด อยางไร เชน 

รายการรับเงินทุนจัดสรร ทําให เงินฝากธนาคาร เพ่ิม และ เงินทุนจัดสรร เพ่ิม เปนตน  

  หลักการบัญชีจะกําหนดชองเพ่ือบันทึกการเพ่ิมข้ึน หรือลดลง ของบัญชีตาง ๆ ท่ีเกิดจาก

การวิเคราะหรายการคา ไว 2 ชอง ดังนี้ 

  ชองเดบิต คือ ชองจํานวนเงินท่ีอยูดานซาย  

  ชองเครดิต คือ ชองจํานวนเงินท่ีอยูดานขวา  

  การวิเคราะหรายการคา จะมีผลตอบัญชีดานเดบิต หรือ ดานเครดิต ตามหมวดบัญชี ดังนี้ 

หมวด ช่ือบัญชี เลขท่ี เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชี (ดานซาย) (ดานขวา) แสดงดาน 

1. สินทรัพย เงินสด 11 เพ่ิม ลด เดบิต 

 ธนาคาร บัญชี 2 12 เพ่ิม ลด เดบิต 

 ธนาคาร บัญชี 3 13 เพ่ิม ลด เดบิต 

 ลูกหนี้เงินกู บัญชี 2 14 เพ่ิม ลด เดบิต 

 ลูกหนี้เงินกู บัญชี 3 15 เพ่ิม ลด เดบติ 

 เครื่องใชสํานักงาน 16 เพ่ิม ลด เดบิต 

 อาคาร 17 เพ่ิม ลด เดบิต 

2. หนี้สิน เงินฝากสัจจะ 21 ลด เพ่ิม เครดิต 

 เงินกูสถาบันการเงิน 22 ลด เพ่ิม เครดิต 

3. สวนของเจาของ เงินทุนคาหุน 31 ลด เพ่ิม เครดิต 

 กําไรสะสม 32 ลด เพ่ิม เครดิต 

4. รายได รายไดดอกเบี้ย 41 ลด เพ่ิม เครดิต 

 รายไดอ่ืน ๆ 42 ลด เพ่ิม เครดิต 

5. คาใชจาย คาน้ํา-คาไฟ 51 เพ่ิม ลด เดบิต 

 คาพาหนะ 52 เพ่ิม ลด เดบิต 

 คาเลี้ยงรับรอง 53 เพ่ิม ลด เดบิต 

 วัสดุสํานักงานใชไป 54 เพ่ิม ลด เดบิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางผลการวิเคราะหรายการคา 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

รายการคา 
เดบิต 

(ดานซาย) 

เครดิต 

(ดานขวา) 

รายการรับ   

1. รับเงินสดคาหุน เงินสด/ธนาคาร 2 (เพ่ิม) เงินทุนคาหุน (เพ่ิม) 

2. รับเงินฝากสัจจะ เงินสด/ธนาคาร 2 (เพ่ิม) เงินฝากสัจจะ (เพ่ิม) 

3. รับเงินกูจากธนาคาร (บัญชี 3) เงินสด/ธนาคาร 3 (เพ่ิม) เงินกู 3 (เพ่ิม) 

4. รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 เงินสด/ธนาคาร 2 (เพ่ิม) ลูกหนี้เงินกู 2 (ลด) 

รายไดดอกเบี้ย (เพ่ิม) 

5. รับชําระหนี้ลูกหนี้ บัญชี 3  เงินสด/ธนาคาร 3 (เพ่ิม) ลูกหนี้เงินกู 3 (ลด) 

6. รับเงินรายไดอ่ืน ๆ เงินสด/ธนาคาร 2 (เพ่ิม) รายไดอ่ืน (เพ่ิม) 

7. นําเงินฝากธนาคาร บัญชี 2 ธนาคาร 2 (เพ่ิม) เงินสด (ลด) 

รายการจาย   

1. จายเงินกูลูกหนี้เงินกู บัญชี 2 ลูกหนี้เงินกู 2 (เพ่ิม) ธนาคาร 2 (ลด) 

2. รับชําระหนี้ลูกหนี้ บัญชี 2  เงินสด/ธนาคาร 2 (เพ่ิม) ลูกหนี้เงินกู 2 (ลด) 

3. จายชําระเงินกู บัญชี 3 คืนใหธนาคาร เงินกู 3 (ลด) ธนาคาร 3 (ลด) 

4. ซ้ือเครื่องใชสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน (เพ่ิม) เงินสด/ธนาคาร 2 (ลด) 

5. จายคืนคาหุน (สมาชิกลาออก) เงินทุนคาหุน (ลด) เงินสด/ธนาคาร 2 (ลด) 

6. สมาชิกถอนเงินฝากสัจจะ เงินฝากสัจจะ (ลด) เงินสด/ธนาคาร 2 (ลด) 

7. จายคาใชจาย คาใชจาย (เพ่ิม) เงินสด/ธนาคาร (ลด) 

 4.3  การบันทึกรายการคา 

  การบันทึกรายการ หมายถึง การจดเรื่องราวเก่ียวกับรายการคาของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ท่ีวิเคราะหลงในสมุดบัญชีท่ีกําหนด ใหไดยอดบัญชีตาง ๆ เพ่ือหาผลการดําเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน   

  สมุดบัญชีท่ีใชสําหรับการบันทึกรายการบัญชีท่ัวไป มีท้ังสมุดบันทึกรายการข้ันตนและ

สมุดบันทึกรายการข้ันปลาย เนื่องจากการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เกิดรายการคา 

ท่ีไมแตกตางกันและรายการคาท่ีเกิดข้ึนตลอดปมีจํานวนไมมาก ผูเขียนจึงเลือกใชสมุดบัญชีแยกประเภท 

เพ่ือบันทึกรายการตามคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง บัญชีท่ีรวบรวมการบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนไวเปนหมวดหมู 

จัดเรียงลําดับตามผังบัญชี บัญชีแยกประเภทแบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

  1.  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป เหมาะสําหรับกิจการขนาดใหญท่ีมีรายการคามาก  

  2.  บัญชีแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลือ หรือเรียกวา “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” 

เปนบัญชีแยกประเภทท่ีแบงออกเปน 3 ชองหลักท่ีจําเปน ไดแก ชองเดบิต ชองเครดิต และชองยอด

คงเหลือ นอกจากนั้นยังมีชองอ่ืน ๆ เชน ชองวันท่ี รายการ เปนตน เพ่ือบันทึกขอมูลใหสมบูรณยิ่งข้ึน   

  การบันทึกรายการตามคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเลมนี้ จะใช 

“บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” บันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนทุกรายการ เพราะ “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” 

เปนท้ังสมุดบันทึกรายการข้ันตน และสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย สะดวกและเหมาะกับการบันทึก

รายการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บัญชีแยกประเภท 3 ชอง มีลักษณะดังนี้ 

  ใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปดบัญชีแยกประเภท 3 ชอง ใหครบทุกบัญชี เม่ือไดผล

การวิเคราะหรายการคาแลว ใหนําผลการวิเคราะหบันทึกบัญชีท่ีเก่ียวของ 

  บัญชีแยกประเภท 3 ชอง มีชื่อบัญชี และเลขท่ีบัญชีกํากับ ประกอบดวยชองตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  ชองวันท่ี ใชบันทึกวันท่ี ท่ีเกิดรายการคา 

  2.  ชองรายการ ใชบันทึกคําอธิบายสั้น ๆ เก่ียวกับรายการคาท่ีเกิด 

  3.  ชองเดบิต ใชบันทึก รายการ สินทรัพย (เพ่ิม) และ สวนของเจาของ (ลด) 

  4.  ชองเครดิต ใชบันทึก รายการ สินทรัพย (ลด) และสวนของเจาของ (เพ่ิม) 

  5.  ชองยอดคงเหลือ ใชบันทึกยอดคงเหลือตามรายการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

ช่ือบัญชี..................                                                                     เลขบัญชี............... 

วันท่ี รายการ เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

        

        

        

        

 

 

 

 

ตัวอยางการบันทึกรายการคา 

 สมมติ กองทุนหมูบานพัฒนายั่งยืน มียอดคงเหลือบัญชีจากงบทดลองหลังจัดสรรกําไร ดังนี้ 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2559 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด 11 13,000 -   

เงินฝากธนาคาร 2 12 342,600 -   

เงินฝากธนาคาร 3 13 100,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 2 14 450,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 3 15 900,000 -   

เครื่องใชสํานักงาน 16 58,000 -   

เงินฝากสัจจะ 21   700,000 - 

เงินกูธนาคาร 22   1,000,000 - 

เงินทุนคาหุน 31   120,000 - 

กําไรสะสม 41   43,600 - 

      

      

  1,863,600 - 1,863,600 - 

      

 

 บัญชีแยกประเภทจะแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

บัญชีเงินสด                                                                               เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

        

        

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  ยอดคงเหลือ 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

        

        

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 3                                                                     เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     100,000 - 

        

        

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 2                                                                           เลขบัญชี 14 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     450,000 - 

        

        

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 3                                                                           เลขบัญชี 15 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     900,000 - 

        

        

 

 

บัญชีเครื่องใชสํานักงาน                                                                      เลขบัญชี 16 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  ยอดคงเหลือ 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     58,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินฝากสัจจะ                                                                          เลขบัญชี 21 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     700,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินกูธนาคาร                                                                          เลขบัญชี 22 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินทุนคาหุน                                                                          เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     120,000 - 

        

        

 

 

บัญชีกําไรสะสม                                                                          เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) ยอดคงเหลือ 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     43,600 - 

        

  

รายการท่ี 1 เม่ือ 15 ม.ค. 60 รับเงินคาหุน 1,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินสด (เพ่ิม)    เงินทุนคาหุน (เพ่ิม) 

บัญชีเงินสด                                                                               เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

        

 

บัญชีเงินทุนคาหุน                                                                          เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     120,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน   1,000 - 121,000 - 

        

รายการท่ี 2 เม่ือ 31 ม.ค. 60 โอนเงินจากธนาคารใหผูกูบัญชี 2 จํานวน 100,000 บาท 

ผลการวิเคราะห  ลูกหนี้เงินกู 2 (เพ่ิม)  เงินฝากธนาคาร 2 (ลด) 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 2                                                                           เลขบัญชี 14 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     450,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2 100,000 -   550,000 - 

        

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) ยอดคงเหลือ 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2   100,000 - 242,600 - 

        

 

รายการท่ี 3 เม่ือ 31 มี.ค. 60 รับชําระหนี้จากผูกูบัญชี 2 จํานวน 200,000 บาท  

               พรอมดอกเบี้ย 12,000 บาท 

ผลการวิเคราะห   เงินฝากธนาคาร 2 (เพ่ิม)   ลูกหนี้เงินกู 2 (ลด)   รายไดดอกเบี้ย (เพ่ิม) 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 2                                                                           เลขบัญชี 14 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     450,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2 100,000 -   550,000 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   200,000 - 350,000 - 

        

 

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2   100,000 - 242,600 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 200,000 -   442,600 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2 12,000 -   454,600 - 

        

 

 

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย                                                                        เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม)  ยอดคงเหลือ 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

(เครดิต) 

31 มี.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2   12,000 - 12,000 - 

        

        

 

รายการท่ี 4 เม่ือ 30 มิ.ย. 60 รับเงินฝากสัจจะเปนเงินสด 78,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินสด (เพ่ิม)  เงินฝากสัจจะ (เพ่ิม) 

บัญชีเงินสด                                                                               เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

        

 

บัญชีเงินฝากสัจจะ                                                                          เลขบัญชี 21 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     700,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ   78,000 - 778,000 - 

        

 

 

 

 

 

 

รายการท่ี 5 เม่ือ 1 ก.ค. 60 รับชําระหนี้จากผูกู บัญชี 3 จํานวน 500,000 บาท นําฝาก ไมมีดอกเบี้ย 

ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร 3 (เพ่ิม)   ลูกหนี้เงินกู 3 (ลด)    
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 3                                                                     เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต(ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     100,000 - 

1 ก.ค.60 รับชําระหนี้ บัญชี 3 นําฝาก 500,000 -   600,000 - 

        

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 3                                                                           เลขบัญชี 15 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     900,000 - 

1 ก.ค.60 รับชําระหนี้ นําฝาก   500,000 - 400,000 - 

        

 

รายการท่ี 6 เม่ือ 5 ก.ค. 60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2 จํานวน 50,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)    เงินสด (ลด) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2   100,000 - 242,600 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 200,000 -   442,600 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2 12,000 -   454,600 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2 50,000    504,600 - 

        

 

 

บัญชีเงินสด                                                                               เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) ยอดคงเหลือ 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2   50,000 - 42,000 - 

        

 

รายการท่ี 7 เม่ือ 30  ก.ย. 60 ชําระหนี้เงินกูธนาคาร บัญชี 3 จํานวน  400,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร 3 (ลด)    เงินกูธนาคาร (ลด) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 3                                                                     เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต(ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     100,000 - 

1 ก.ค.60 รับชําระหนี้ บัญชี 3 นําฝาก 500,000 -   600,000 - 

30 ก.ย.60 โอนเงินชําระหนี้เงินกูธนาคาร   400,000 - 200,000 - 

        

 

บัญชีเงินกูธนาคาร                                                                          เลขบัญชี 22 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

30 ก.ย.60 โอนเงินชําระหนี้เงินกูธนาคาร 400,000 -   600,000 - 

        

 

 

 

 

รายการท่ี 8 เม่ือ 15 ต.ค. 60 จายเงินสดเปนคาซอมแซมเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินสด (ลด)  คาซอมแซม (เพ่ิม)     
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีคาซอมแซม 2                                                                     เลขบัญชี 51 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซม 2,000 -   2,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินสด                                                                                    เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2   50,000 - 42,000 - 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซมเปนเงินสด   2,000 - 40,000 - 

        

 

รายการท่ี 9 เม่ือ 31 ต.ค. 60 สมาชิกลาออก คืนเงินสดเปนคาหุน  2,500 บาท 

  และถอนเงินฝากสัจจะ จํานวน 15,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินสด (ลด)  ทุนคาหุน (ลด)    เงินฝากสัจจะ (ลด) 

บัญชีเงินสด                                                                                    เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2   50,000 - 42,000 - 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซมเปนเงินสด   2,000 - 40,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินคาหุนสมาชิกลาออก   2,500 - 37,500 - 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

 คืนเงินฝากสัจจะ   15,000 - 22,500 - 

        

 

 

บัญชีเงินทุนคาหุน                                                                          เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     120,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน   1,000 - 121,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินคาหุนสมาชิกลาออก 2,500 -   118,500 - 

        

 

 

บัญชีเงินฝากสัจจะ                                                                          เลขบัญชี 21 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     700,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ   78,000 - 778,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินฝากสัจจะ 15,000 -   763,000 - 

        

 

 

 

 

 

รายการท่ี 10 เม่ือ 28 ธ.ค. 60 รับชําระหนี้จากลูกหนี้ 2 จํานวน 100,000 บาท  

              พรอมดอกเบี้ย 30,000 บาท นําฝากธนาคาร 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร 2 (เพ่ิม)    ลูกหนี้เงินกู 2 (ลด)  รายไดดอกเบี้ย (เพ่ิม)   

บัญชีลูกหนี้เงินกู 2                                                                           เลขบัญชี 14 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     450,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2 100,000 -   550,000 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   200,000 - 350,000 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   100,000 - 250,000 - 

        

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2   100,000 - 242,600 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 200,000 -   442,600 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2 12,000 -   454,600 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2 50,000 -   504,600 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 100,000 -   604,600 - 

 รับชําระดอกเบี้ยเงินกู 30,000 -   634,600 - 

        

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย                                                                        เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม)  
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 มี.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2   12,000 - 12,000 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   30,000 - 42,000 - 

        

รายการท่ี 11 เม่ือ 31 ธ.ค. 60 จายคาน้ํา คาไฟ  1,500 บาท  

                  และคาจัดประชุมประจําป 10,000 บาท   
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

ผลการวิเคราะห เงินสด (ลด)  คาใชจาย (เพ่ิม)     

บัญชีเงินสด                                                                                    เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2   50,000 - 42,000 - 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซมเปนเงินสด   2,000 - 40,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินคาหุนสมาชิกลาออก   2,500 - 37,500 - 

 คืนเงินฝากสัจจะ   15,000 - 22,500 - 

31 ธ.ค.60 จายคาน้ํา คาไฟ   1,500 - 21,000 - 

 คาจัดประชุม   10,000 - 11,000 - 

        

 

บัญชีคาน้ํา คาไฟ                                                                         เลขบัญชี 52 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาน้ํา คาไฟ 1,500 -   1,500 - 

        

        

บัญชีคาจัดประชุม                                                                         เลขบัญชี 53 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาจัดประชุม 10,000 -   10,000 - 

        

        

5. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 ทะเบียนคุมลูกหนี้ หมายถึง บัญชียอยท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงยอดการกู 

การชําระหนี้ และยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินกูรายตัว  

 บัญชียอยท่ีใชคุมรายละเอียดลูกหนี้รายตัว กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สามารถใช

แบบฟอรม “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” บันทึกรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินกูได 

 การทําทะเบียนคุมลูกหนี้ ใชหลักการเดียวกับการทําทะเบียนคุมลูกหนี้ บัญชี ชุดท่ี 1 เงิน

จัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

 

6. งบทดลอง 

 เม่ือสิ้นงวดบัญชี กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดบันทึกบัญชีทุกรายการครบถวนแลวใหปดบัญชี

ประเมินผลการดําเนินงาน และหายอดคงเหลือของบัญชีท่ีเก่ียวของเพ่ือเริ่มตนงวดบัญชีถัดไป 

โดยจัดทํา “งบทดลอง” กอนการปดบัญชี 

 งบทดลอง หมายถึง งบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือพิสูจนความถูกตองของการบันทึกรายการ ตามระบบบัญชีคู 

ทําทุกครั้งกอนทํางบการเงิน แบบฟอรมงบทดลอง มีดังนี้ 

กองทุนหมูบาน................ 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

      

      

      

 ข้ันตอนการทํางบทดลอง มีดังนี้ 

 1. สวนหัวงบทดลอง ประกอบดวย  

  1) ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

  2) ชื่อบอกวา “งบทดลอง”  

  3) วันท่ี ท่ีจัดทํางบทดลอง 

 2.  สวนตัวงบทดลอง ประกอบดวย 

  1) ชอง “ชื่อบัญชี” ระบุชื่อบัญชี เรียงตามเลขท่ีบัญชี 

  2) ชอง “เลขท่ีบัญชี” ระบุเลขท่ีบัญชีตามชื่อบัญชี 

  3) ชอง “เดบิต” บันทึกยอดคงเหลือของบัญชีท่ีมียอดคงเหลือดาน “เดบิต” 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

  4) ชอง “เครดิต” บันทึกยอดคงเหลือของบัญชีท่ีมียอดคงเหลือดาน “เครดิต” 

 การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เม่ือไดบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในบัญชีแยก

ประเภทครบถวนแลว ใหจัดทํางบทดลองข้ึนเพ่ือพิสูจนความถูกตองของการบันทึกบัญชี โดยนํายอด

คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีมาจัดทํางบทดลอง  

 ตามตัวอยางขางตน บัญชีแยกประเภท 3 ชอง ณ วันสิ้นงวดบัญชีแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

 

บัญชีเงินสด                                                                                    เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2   50,000 - 42,000 - 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซมเปนเงินสด   2,000 - 40,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินคาหุนสมาชิกลาออก   2,500 - 37,500 - 

 คืนเงินฝากสัจจะ   15,000 - 22,500 - 

31 ธ.ค.60 จายคาน้ํา คาไฟ   1,500 - 21,000 - 

 คาจัดประชุม   10,000 - 11,000 - 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2   100,000 - 242,600 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 200,000 -   442,600 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2 12,000 -   454,600 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2 50,000 -   504,600 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 100,000 -   604,600 - 

 รับชําระดอกเบี้ยเงินกู 30,000 -   634,600 - 

        

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 3                                                                     เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต(ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     100,000 - 

1 ก.ค.60 รับชําระหนี้ บัญชี 3 นําฝาก 500,000 -   600,000 - 

30 ก.ย.60 โอนเงินชําระหนี้เงินกูธนาคาร   400,000 - 200,000 - 

        

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 2                                                                           เลขบัญชี 14 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     450,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2 100,000 -   550,000 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   200,000 - 350,000 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   100,000 - 250,000 - 

        

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 3                                                                           เลขบัญชี 15 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     900,000 - 

1 ก.ค.60 รับชําระหนี้ นําฝาก   500,000 - 400,000 - 

        

 

บัญชีเครื่องใชสํานักงาน                                                                      เลขบัญชี 16 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     58,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินฝากสัจจะ                                                                          เลขบัญชี 21 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     700,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ   78,000 - 778,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินฝากสัจจะ 15,000 -   763,000 - 

        

 

บัญชีเงินกูธนาคาร                                                                          เลขบัญชี 22 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

30 ก.ย.60 โอนเงินชําระหนี้เงินกูธนาคาร 400,000 -   600,000 - 

        

 

บัญชีเงินทุนคาหุน                                                                          เลขบัญชี 31 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     120,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน   1,000 - 121,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินคาหุนสมาชิกลาออก 2,500 -   118,500 - 

        

 

บัญชีกําไรสะสม                                                                          เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     43,600 - 

        

        

 

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย                                                                        เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม)  
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 มี.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2   12,000 - 12,000 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   30,000 - 42,000 - 

        

 

บัญชีคาซอมแซม                                                                          เลขบัญชี 51 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซม 2,000 -   2,000 - 

        

        

 

บัญชีคาน้ํา คาไฟ                                                                         เลขบัญชี 52 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาน้ํา คาไฟ 1,500 -   1,500 - 

        

        

 

บัญชีคาจัดประชุม                                                                         เลขบัญชี 53 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาจัดประชุม 10,000 -   10,000 - 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด 11 11,000 -   

เงินฝากธนาคาร 2 12 634,600 -   

เงินฝากธนาคาร 3 13 200,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 2 14 250,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 3 15 400,000 -   

เครื่องใชสํานักงาน 16 58,000 -   

เงินฝากสัจจะ 21   763,000 - 

เงินกูจากธนาคาร  22   600,000 - 

ทุนคาหุน 31   118,500 - 

กําไรสะสม 32   43,600 - 

รายไดดอกเบี้ย 41   42,000 - 

คาซอมแซม 51 2,000 -   

คาน้ํา คาไฟ 52 1,500 -   

คาจัดประชุม 53 10,000 -   

  1,567,100 - 1,567,100 - 

      
      

 

 ถายอดรวมของงบทดลองท้ัง 2 ขาง เทากัน ถือไดวาการบันทึกบัญชีมีโอกาสถูกตอง แตถายอดรวม

ของงบทดลองท้ัง 2 ขาง ไมเทากันถือวาการบันทึกบัญชีไมถูกตอง ตองคนหาสาเหตุการผิดพลาดแลวแกไข

ใหถูกตอง 

  

 

 

 

7. การทํางบการเงิน 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 งบการเงิน เปนรายงานทางบัญชีท่ีแสดงผลการดําเนินงานของกิจการ ในรอบปบัญชีท่ีผานมา

เพ่ือใชในการตัดสินใจดานการเงิน และแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชน 

ประกอบดวย งบกําไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงิน การจัดทํางบการเงิน ใหนํายอดคงเหลือบัญชี

ตาง ๆ จาก “งบทดลอง” มาจําแนกตามหมวดบัญชีเพ่ือจัดทํา ดังนี้ 

 7.1 งบกําไรขาดทุน  

  งบกําไรขาดทุน เปนงบท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ในรอบป ประกอบดวย บัญชีรายได เพียงบัญชีเดียว  

  ข้ันตอนการทํางบกําไรขาดทุน มีดังนี้ 

  1.  สวนหัวงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย  

   1)  ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

   2)  ชื่อบอกวา “งบกําไรขาดทุน”  

   3)  งวดบัญชีของงบกําไรขาดทุน 

  2.  สวนตัวงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ เรียงตามเลขท่ีบัญชี 

จากตัวอยางขางตน จัดทํา “งบกําไรขาดทุน” ไดดังนี้ 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

รายได   

           รายไดดอกเบี้ย 42,000 - 

                     รวมรายได 42,000 - 

คาใชจาย   

           คาซอมแซม 2,000 - 

           คาน้ํา คาไฟ 1,500 - 

           คาจัดประชุม 10,000 - 

                      รวมคาใชจาย 13,500 - 

กําไรสุทธ ิ 28,500 - 

   

 7.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน  
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  งบแสดงฐานะทางการเงิน เปนงบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ณ วันท่ีทํางบแสดงฐานะการเงิน (ในอดีตเรียกวา “งบดุล”) ประกอบดวย บัญชีเงินสด (ถามี) เงินฝาก

ธนาคาร ลูกหนี้ เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล และ กําไรสะสม 

  ข้ันตอนการทํางบแสดงฐานะทางการเงิน มีดังนี้ 

  1.  สวนหัวงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบดวย  

   1)  ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

   2)  ชื่อบอกวา “งบแสดงฐานะทางการเงิน”  

   3)  วันท่ี ท่ีจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน 

  2.  สวนตัวงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

   1)  สวนสินทรัพย ประกอบดวย เงินสด (ถามี) เงินฝากธนาคาร และ ลูกหนี้ 

   2)  สวนของเจาของ ประกอบดวย เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล  

จากตัวอยางขางตน สามารถจัดทํา “งบแสดงฐานะทางการเงิน” ไดดังนี้   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญช ี

เดบิต 
เครดิต 

สินทรัพย   

           เงินสด 11,000 - 

           เงินฝากธนาคาร 2 634,600 - 

           เงินฝากธนาคาร 3 200,000 - 

           ลูกหนี้เงินกู 2 250,000 - 

           ลูกหนี้เงินกู 3 400,000 - 

           เครื่องใชสํานักงาน 58,000 - 

                  รวมสินทรัพย 1,553,600 - 

หนี้สินและสวนของเจาของ   

หนี้สิน   

            เงินฝากสัจจะ 763,000 - 

            เงินกูธนาคาร 600,000 - 

                   รวมหนี้สิน 1,363,000 - 

สวนของเจาของ   

           ทุนคาหุน 118,500 - 

            กําไรสะสม                  ยอดยกมา                       43,600.-   

                                           บวก กําไรสุทธิ                  28,500.- 72,100 - 

                   รวมสวนของเจาของ 190,600 - 

                   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 1,553,600 - 

   

 

 

 

8. การปดบัญชี 



67 

 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 การปดบัญชี หมายถึง การโอนบัญชีรายไดไปบัญชีกําไรสะสม เพ่ือปดรายไดท่ีเกิดข้ึนในงวด

ปจจุบันเตรียมจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามระเบียบกองทุนหมูบาน 

 ข้ันตอนการปดบัญชีชุดท่ี 2 ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เนื่องจากชัญชีชุดท่ี 2 มีท้ังบัญชี

หมวดรายไดและหมวดคาใชจาย ตามหลักการบัญชีควรเปดบัญชี “สรุปผลกําไรขาดทุน” เพ่ือรองรับ 

การปดบัญชีบัญชีท้ัง 2 หมวด เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของบัญชีชุดท่ี 2 แลวจึงนําผล “กําไรสุทธิ” หรือ  

“ขาดทุนสุทธิ” ปดเขาบัญชีกําไรสะสม โดยเปดบัญชี “กําไรขาดทุน” เปนบัญชีหมวดท่ี 3 มีลักษณะ 

เปนบัญชีชั่วคราว เปดข้ึนเพ่ือรองรับการปดบัญชีหมวดรายได และ หมวดคาใชจายตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1.  ปดบัญชีหมวดรายได เขาบัญชี “กําไรขาดทุน” โดยปดยอดคงเหลือของบัญชีรายไดท่ีมียอด

ดานเครดิตท้ังหมดทุกบัญชีเขาบัญชี “กําไรขาดทุน” เพ่ือใหยอดรายไดหมดไป 

 2.  ปดบัญชีหมวดคาใชจาย เขาบัญชี “กําไรขาดทุน” โดยปดยอดคงเหลือของบัญชีคาใชจายท่ีมี

ยอดคงเหลือดานเดบิตท้ังหมดทุกบัญชีเขาบัญช ี“กําไรขาดทุน” เพ่ือใหยอดคาใชจายหมดไป 

 3.  ปดบัญชี “กําไรขาดทุน” เขาบัญชี “กําไรสะสม” ดังนี้ 

  กรณีท่ี 1 บัญชีหมวดรายได มียอดรวมมากกวา หมวดคาใชจาย ผลการดําเนินงานเปน 

“กําไรสุทธิ” ผลการดําเนินงานทําให “กําไรสะสม” เพ่ิมข้ึน 

  กรณีท่ี 2 บัญชีหมวดรายได มียอดรวมนอยกวา หมวดคาใชจาย ผลการดําเนินงานเปน 

“ขาดทุนสุทธิ” ผลการดําเนินงานทําให “กําไรสะสม” ลดลง 

  จากตัวอยาง ปดบัญชี ดังนี้ 

 

1. ปดบัญชีรายไดดอกเบี้ย เขาบัญชีกําไรขาดทุน ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห  กําไรสุทธ ิ(เพ่ิม)    รายไดดอกเบี้ย (ลด) 

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย                                                                        เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม)  
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 มี.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2   12,000 - 12,000 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   30,000 - 42,000 - 

31 ธ.ค.61 โอนปดบัญชีเขากําไรขาดทุน 42,000 -   - - 

        

 

 

บัญชีกําไรขาดทุน                                                                         เลขบัญชี 33 
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วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีรายไดดอกเบี้ย   42,000 - 42,000 - 

        

  

2. ปดบัญชีคาใชจาย (ทุกบัญชี) เขาบัญชีกําไรขาดทุน ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห  กําไรสุทธ ิ(ลด)    คาซอมแซม คาน้ํา คาไฟ คาจัดประชุม (ลด) 

บัญชีกําไรขาดทุน                                                                         เลขบัญชี 33 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีรายไดดอกเบี้ย   42,000 - 42,000 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีคาซอมแซม 2,000 -   40,000 - 

 โอนปดบัญชีคาน้ํา คาไฟ 1,500 -   38,500 - 

 โอนปดบัญชีคาจัดประชุม 10,000 -   28,500 - 

        

บัญชีคาซอมแซม                                                                          เลขบัญชี 51 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซม 2,000 -   2,000 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดเขาบัญชีกําไรขาดทุน   2,000 - - - 

        

บัญชีคาน้ํา คาไฟ                                                                         เลขบัญชี 52 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาน้ํา คาไฟ 1,500 -   1,500 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดเขาบัญชีกําไรขาดทุน   1,500 - - - 

        

บัญชีคาจัดประชุม                                                                         เลขบัญชี 53 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  ยอดคงเหลือ 
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(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาจัดประชุม 10,000 -   10,000 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดเขาบัญชีกําไรขาดทุน   10,000 - - - 

        

 

3. ปดบัญชี “กําไรขาดทุน” เขาบัญชี “กําไรสะสม” ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห  กําไรสุทธ ิ(ลด)    กําไรสะสม (เพ่ิม) 

บัญชีกําไรขาดทุน                                                                         เลขบัญชี 33 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีรายไดดอกเบี้ย   42,000 - 42,000 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีคาซอมแซม 2,000 -   40,000 - 

 โอนปดบัญชีคาน้ํา คาไฟ 1,500 -   38,500 - 

 โอนปดบัญชีคาจัดประชุม 10,000 -   28,500 - 

 โอนกําไรสุทธิเขากําไรสะสม 28,500 -   - - 

        
 

บัญชีกําไรสะสม                                                                          เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     43,600 - 

31 ธ.ค.60 โอนกําไรสุทธิเขากําไรสะสม   28,500 - 72,100 - 
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9. การจัดสรรกําไรสุทธิและงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 

 9.1 การจัดสรรกําไรสุทธิ 

  การจัดสรรกําไรสุทธิ หมายถึง การแบงสรรกําไรสุทธิประจําปตามงวดบัญชีของกองทุน

หมูบานใหเปนไปตามขอกําหนดในระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 กําไรสุทธิหรือดอกผลท่ีไดจากบัญชี ชุดท่ี 2 ใหนําไปจัดสรรเพ่ือเปนประโยชนตอกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  สมมตวิา กองทุนหมูบานพัฒนายั่งยืน กําหนดอัตราการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไว ดังนี้ 

  1.  ประกันความเสี่ยง  20% 

  2.  เฉลี่ยคืนสมาชิก  20% 

  3.  ตอบแทนกรรมการ 30% 

  4.  สาธารณประโยชน  30% 

  จากตัวอยางขางตน กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีกําไรสุทธิ ประจําป จํานวน 

28,500 บาท จัดสรร ไดดังนี้ 

  1.  ประกันความเสี่ยง  5,700 บาท 

  2.  เฉลี่ยคืนสมาชิก  5,700 บาท 

  3.  ตอบแทนกรรมการ 8,550 บาท 

  4.  สาธารณประโยชน  8,550 บาท 

  รายละเอียดยอดกําไรสะสมท่ีจัดสรร ควรแสดงรายละเอียดประกอบ จากตัวอยางขางตน 

สมมติวา  1 มกราคม 2560 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมียอดยกมาของกําไรสะสมจัดสรร ดังนี้ 

 

ลําดับ รายการจัดสรร 
ยอดยกมา 

1 มกราคม 2560 

ยอดจัดสรรป 2560 

31 ธ.ค. 2560 

รวมยอดจัดสรร 

31 ธ.ค. 2560 

1 ประกันความเสี่ยง 43,600.-   5,700.- 49,300.- 

2 เฉลี่ยคืนสมาชิก -   5,700.-   5,700.- 

3 ตอบแทนกรรมการ -   8,550.-   8,550.- 

4 สาธารณประโยชน -   8,550.-   8,550.- 

 รวมท้ังส้ิน 43,600.- 28,500.- 72,100.- 
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 9.2  งบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 

  งบทดลองหลังจัดสรรกําไร หมายถึง งบทดลองท่ีแสดงยอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆ หลัง

จัดสรรกําไร และถอนกําไรสุทธิท่ีจัดสรรออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงค

ของกองทุนหมูบานเรียบรอยแลว  

  งบทดลองหลังถอนเงินกําไรจัดสรรแลว จะแสดงยอดบัญชีเปนปจจุบัน เปนประโยชน

ตอการเริ่มตนทําบัญชีในงวดบัญชีถัดไป 

 

 จากตัวอยาง จัดทํางบทดลองหลังจัดสรรกําไร ไดดังนี้ 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด 11 11,000 -   

เงินฝากธนาคาร 2 12 634,600 -   

เงินฝากธนาคาร 3 13 200,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 2 14 250,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 3 15 400,000 -   

เครื่องใชสํานักงาน 16 58,000 -   

เงินฝากสัจจะ 21   763,000 - 

เงินกูจากธนาคาร  22   600,000 - 

ทุนคาหุน 31   118,500 - 

กําไรสะสม 32   72,100 - 

  1,553,600 - 1,553,600 - 
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 เม่ือกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจัดทํางบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิประจําปแลว ถือวา

เปนอันสิ้นสุดการจัดทําบัญชีของป 2560 และใหนํายอดคงเหลือจากงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปท่ีไดจัดทําข้ึนเปนยอดคงเหลือยกไปเพ่ือเริ่มจัดทําบัญชีในปถัดไป 

 สมมติ 17 มกราคม 2561 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ถอนกําไรสะสมจัดสรร รายการท่ี 3-5 

จํานวน 22,800 บาท เพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีจัดสรร การบันทึกบัญชีทําได ดังนี้ 

 การวิเคราะห  เงินฝากธนาคาร (ลด)   กําไรสะสม (ลด) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.61 ยอดยกมา     634,600 - 

17 ม.ค.61 ถอนเงินกําไรสะสมจัดสรร   22,800 - 611,800 - 

        

 

บัญชีกําไรสะสม                                                                          เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.61 ยอดยกมา     72,100 - 

17 ม.ค.61 ถอนเงินกําไรสะสมจัดสรร 22,800 -   49,300 - 

        

 

รายละเอียดกําไรสะสมจัดสรรแสดงยอดหลังถอนกําไรสะสมไปใชตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

ลําดับ รายการจัดสรร 
ยอดจัดสรร 

1 ม.ค. 2561 

ถอนกําไรสะสม

จัดสรร 

กําไรสะสมจัดสรร 

คงเหลือ 

1 ประกันความเสี่ยง 49,300.- - 49,300.- 

2 เฉลี่ยคืนสมาชิก   5,700.-  5,700.- - 

3 ตอบแทนกรรมการ   8,550.-  8,550.- - 

4 สาธารณประโยชน   8,550.-  8,550.- - 

 รวมท้ังส้ิน 72,100.- 22,800.- 49,300.- 

 



73 

 

 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บทที่ 4  

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความเปนมาของการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2. ความหมายของผูตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3. วัตถุประสงคการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

4. ความหมายของคูมือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

5. วัตถุประสงคของการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

6. ขอบเขตการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

7. บทบาท อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

8. มาตรฐานของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

1. ความเปนมาของการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตองแตงตั้งผูตรวจสอบภายในของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือตรวจสอบเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

การเงิน การบัญชีและการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก 

ผูตรวจสอบภายในท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตงต้ัง มีอํานาจหนาท่ีเพียง 

การตรวจประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ไมมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจรับรองงบการเงินประจําป ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตอยางใด 

 ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและ

บริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 ขอ 46 กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด และจัดทํารายการรับ-รายการจายเงิน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

อยางนอยเดือนละครั้ง และแจงใหสมาชิกทราบ รวมท้ังใหจัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

รายงานตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพ่ือให 

การดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีประสิทธิภาพ และจัดทําบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐาน 

และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จึงกําหนดใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยคํานึงถึง

การมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก โดยใหคณะกรรมการแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน 

และการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดตามท่ีเห็นสมควร โดยให

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีหนาท่ีอํานวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานของ 

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยใหผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

จัดสงรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอมงบการเงินท่ีตรวจสอบแลวใหแกสํานักงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี  

ดังนั้นเม่ือคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดจัดทํางบการเงินประจําปเรียบรอยแลว

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดต้ังและบริหาร

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 ขอ 47 กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง ไดสรรหาผู ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ี ไดรับใบอนุญาต 

เปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จากคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ เสนอตอท่ีประชุมใหญ สามัญประจําปเพ่ือขอความเห็นชอบในการทําหนาท่ี ตรวจสอบ

ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุนหมูบาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะห

วาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด และรับรอง

งบการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พรอมท้ังจัดทําบันทึกรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี 

ตามแบบท่ีคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 

เสนอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือรับรองผลการตรวจสอบบัญชี และจัดพิมพเผยแพร

ใหสมาชิกและสาธารณชนทราบ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีหนาท่ีอํานวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามความเหมาะสม 

ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดลงนามรับรองผล 

การตรวจสอบบัญชีแลว ใหผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สงรายงานการตรวจสอบ

บัญชีกองทุนหมูบาน ตอนายทะเบียนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ภายใน 120 วัน  

นับจากวันท่ีไดรับงบการเงินประจําปและเอกสารประกอบอ่ืน ๆ  

2. ความหมายของผูตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  หมายถึง  ผูไดรับแตงตั้งจากคณะทํางาน

กํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสาร 

ท่ีเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการรับรองงบทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมถึง 

การใหขอแนะนําแกคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง การตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

ท่ีเก่ียวของกับการบันทึกบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และความถูกตองของการจัดทํางบการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

วาไดจัดทําตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดหรือไม และ

เปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละแหง กําหนดรวมกันกับสมาชิกของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3. วัตถุประสงคของคูมือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3.1  เพ่ือใชเปนคูมือในการอบรมหรือใหความรู แกผูท่ีเตรียมความพรอมเปนผูตรวจสอบบัญชี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3.2  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหไดมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

3.2 เพ่ือใหผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบบัญชกีองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

4. ความหมายของคูมือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

คูมือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง เอกสารท่ีใชอํานวยความสะดวก

ประกอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประกอบดวยความรู 

แนวทางวิธีการเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

5. วัตถุประสงคของการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

5.1 เพ่ือตรวจสอบการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง วาเปนไปตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

5.2 เพ่ือตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง วาเปนไป

ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

5.3 เพ่ือตรวจสอบการจัดสรรกําไรสุทธิเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ และเปนไปตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละแหง 

5.4 เพ่ือใหขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบบัญชี การจัดทําบัญชีและขอมูลอ่ืนท่ีเปนประโยชน

ตอการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

5.5 เพ่ือกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดใชขอมูลในการวางแผนพัฒนากองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองตอไป 
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6. ขอบเขตการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

6.1 ตรวจสอบระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

รวมท้ังแผนงาน นโยบาย และวัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

6.2 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

6.3 ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

6.4 ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวกับของกับการเงิน และการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

6.5 ตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูลเก่ียวกับเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เงินออม 

เจาหนี้ เงินหุน รายได คาใชจาย การควบคุมดูแล การเก็บรักษาเงิน และการใชสินทรัพย   

6.6 ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  
 

7. บทบาท อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

7.1 ทําหนาท่ีเปนวิทยากรใหคําแนะนํา แกคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ในเรื่องการจัดทําบัญชีใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติกําหนด 

7.2 ทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และรับรองงบการเงินอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

7.3 ตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตาง ๆ ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมท้ัง

เอกสารประกอบการบนัทึกบัญช ีและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

7.4 เรียกใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหขอมูลและคําชี้แจงในเรื่อง 

ท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ 
 

8. มาตรฐานของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 เพ่ือใหการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน

เปนไปในทิศทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ จึงไดกําหนด

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 ไว 2 ดาน ดังนี้  

8.1 มาตรฐานดานคุณสมบัติ 

 8.1.1 ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองกําหนดวัตถุประสงค อํานาจ

หนาท่ี และความรับผิดชอบใหสอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ท่ีกําหนดไวในระเบียบ มาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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8.1.2 ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม 

8.1.2.1 ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองเปนอิสระจาก

เง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ความเปนอิสระ 

จะทําใหปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิผล และบรรลุผลในการตรวจสอบโดยปราศจากอคติ ผูตรวจสอบ

บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองไมถูกจํากัดสิทธิ์ ในการเขาตรวจสอบบัญชีตามหนาท่ี         

ความรับผิดชอบ 

8.1.2.2 ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองมีความเท่ียงธรรม 

คือ ปราศจากความลําเอียง ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

ดวยความเชื่อม่ันในผลงาน และไมมีการลดหยอนคุณภาพของงาน ดุลยพินิจเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี

ของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองจะไมอยูภายใตการชักจูงหรือชักนําจากผูอ่ืน 

8.1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 

8.1.3.1 ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตองมีความเชี่ยวชาญ 

มีความรู มีทักษะ และความสามารถอ่ืนท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ และตองพัฒนาความรู 

ทักษะ และความสามารถอ่ืนท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

8.1.3.2 ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองปฏิบัติงาน 

ดวยความระมัดระวังรอบคอบ มีทักษะในการปฏิบัติอยางสมเหตุสมผล เพ่ือใหงานการตรวจสอบบัญชี

เปนท่ียอมรับและนาเชื่อถือ ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

1) การขยายขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ในกรณีท่ีเห็นวาจําเปน เพ่ือใหการตรวจสอบบัญชีบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

2) ความซับซอนของงาน ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

และความสําคัญของเรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

3) ความเพียงพอ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุม 

4) โอกาสหรือความเปนไปไดท่ีจะกอใหเกิดความผิดพลาด ความผิดปกติ

การทุจริต หรือการไมปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับ 

5) ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองคํานึงถึง

ความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการดําเนินงาน และการใชทรัพยากร

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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8.2 มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 

8.2.1 ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน ตองบริหารงานตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน 

และชุมชนเมืองอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการตรวจสอบบัญช ี

สามารถสรางคุณคาเพ่ิม ใหกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

8.2.2.1 การบริหารงานตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอยางมี

ประสิทธิผล เม่ือแสดงใหเห็นวาผลของการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บรรลุตาม

วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 

ในการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

8.2.2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สราง

คุณคาเพ่ิมใหกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และผูมีสวนเก่ียวของ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบ

บัญชีดวยความเท่ียงธรรม และสามารถใหความเชี่อม่ันในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบบัญชีกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงมีสวนสนับสนุนความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุม 

8.2.2  การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองประเมินและ

ชวยสนับสนุนใหมีการปรับปรุง การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของกองทุนหมูบานและชุมชน

เมือง โดยใชวิธีการท่ีเปนระบบและเปนไปตามระเบียบ เพ่ือใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 

8.2.2.1 การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง ตองประเมินความมีประสิทธิผลและสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง การพิจารณาวากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม เปนดุลยพินิจของ 

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

8.2.2.2 วัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีสวนสนับสนุนและ

เปนไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

8.2.2.3 การระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ 

8.2.2.4 การเลือกใชแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยเปนไป 

ในทิศทางเดียวกับระดับความเสี่ยง ท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองยอมรับได การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน โดยการรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง ในระหวาง

การปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่อง เม่ือนําผลการตรวจสอบมาพิจารณา จะทําใหเกิดความเขาใจ 

ในกระบวนการและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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8.2.2.5 การควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ตองประเมินความเพียงพอ

และประสิทธิผลของการควบคุม และสงเสริมใหมีการควบคุมอยางเหมาะสมและเพียงพอ สนันสนุน

ใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการควบคุมท่ีมีอยูตอบสนองความเสี่ยงภายใตการกํากับดูแล

การดําเนินงานและระบบขอมูลสารสนเทศในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1) ความถูกตอง ครบถวนและความนาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศ

ดานการเงินและการดําเนินงาน 

2) ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

3) การดูแลและรักษาทรัพยสิน 

4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายวิธีการปฏิบัติงาน

และขอสัญญาตาง ๆ ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประเมินผลการควบคุม 

การดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

8.2.3 การวางแผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตองจัดทําแผนการตรวจสอบบัญชีรวมท้ังกําหนดวตัถุประสงค ขอบเขต ระยะเวลาและการจัดสรรทรัพยากร 

ขอพิจารณาในการวางแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

8.2.3.1 วัตถุประสงคของกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ และวิธีการท่ีจะนํามาใชในการ

ควบคุมผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

8.2.3.2 ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ วัตถุประสงค ทรัพยากร และการดําเนินงาน

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตลอดจนวิธีการท่ีจะนํามาใชจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยง

ใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

8.2.3.3 ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง และ

การควบคุมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เม่ือเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบ

การควบคุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

8.2.3.4 โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมใหดีข้ึน 

8.2.3.5 การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง ตองกําหนดขอบเขตของการตรวจสอบใหเพียงพอในอันท่ีจะชวยใหสามารถ

ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

8.2.4 แผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองพัฒนา

และจัดทําแผนการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหการตรวจสอบบัญชีบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
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8.2.5 การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองระบุ

วิธีการวิเคราะห ประเมินผลและรวบรวมขอมูลใหเพียงพอตอการตรวจสอบ เพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของการตรวจสอบบัญชี 

8.2.5.1 การรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ตองระบุและรวบรวมขอมูลสารสนเทศท่ีมีความเพียงพอ มีความนาเชื่อถือ มีความเก่ียวของ เปนสิ่งท่ี

เปนความจริงท่ีเปนประโยชนตอการตรวจสอบบัญชี และเพ่ือนํามาสนับสนุนขอสังเกตและขอเสนอแนะ

จากการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

8.2.5.2 การวิเคราะหและประเมินผล ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ตองใชวิธีการวิเคราะหและประเมินผลท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือใหไดขอสรุปและผล       

การปฏิบัติงานท่ีไดการยอมรับ 

8.2.5.3 การบันทึกขอมูล ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตองบันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของใหเพียงพอตอการสนับสนุนขอสรุป และผลการปฏบิัติงานการตรวจสอบบัญชี 

8.2.6 การรายงานผลการตรวจสอบบญัชี ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ตองรายงานผลการตรวจสอบบัญชีตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะทํางานกํากับดูแล 

การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 

8.2.6.1 คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง ตองรายงานผลการตรวจสอบดวยความถูกตอง คือ โดยปราศจากขอผิดพลาดและ

การบิดเบือนโดยใหมีลักษณะตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง 

8.2.6.2 การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดวยความเท่ียงธรรม มีความยุติธรรม 

ไมอคติ ไมลําเอียง และเปนขอมูลท่ีไดมาจากการประเมินขอเท็จจริง และสถานการณท้ังหมดอยางยุติธรรม 

8.2.6.3 การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดวยความชัดเจน ใชภาษาท่ีเขาใจงาย

และเปนเหตุเปนผล หลีกเลี่ยงการใชคําศัพทเทคนิคท่ีไมจําเปน และกลาวถึงขอมูลท่ีสําคัญและเก่ียวของ 

ไวอยางครบถวน 

8.2.6.4 การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ท่ีรัดกุม ตรงประเด็น ไมเยิ่นเยอ 

ไมซํ้าซอน และไมนําเสนอรายละเอียดปลีกยอยท่ีไมจําเปน 

8.2.6.5 การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ท่ีสรางสรรค เปนการสรางประโยชน

ใหกับผูรับบริการและหนวยงานเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงในสวนท่ีจําเปน 

8.2.6.6 การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ท่ีครบถวน เปนการนําเสนอขอมูล

ท่ีมีใจความสําคัญตอผูอานรายงานอยางครบถวน รวมถึงการใหขอสังเกตตาง ๆ ท่ีเปนการสนับสนุน

ขอเสนอแนะและสรุปผล 
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8.2.6.7 การตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีท่ีทันเวลา โดยเปดโอกาส

ใหฝายบริหารไดดําเนินการแกไขไดอยางเหมาะสม 
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บทที่ 5 

จรรยาบรรณของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

2. จรรยาบรรณวาดวยเรื่องความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 

3. จรรยาบรรณวาดวยเรื่องความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  

4. จรรยาบรรณตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

5. จรรยาบรรณตอเพ่ือนรวมอาชีพ 

6. จรรยาบรรณท่ัวไป 

7. บทกําหนดโทษของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

8. การกลาวหาและการสอบสวน 

9. การกําหนดโทษ 

10. การอุทธรณ 

 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูประกอบการแตละวิชาชีพกําหนดข้ึน 

เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกอาจเขียนเปนลายลักษณอักษร 

หรือไมก็ได 

จรรยาบรรณของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติ 

ท่ีผูประกอบวิชาชีพตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะตองประพฤติปฏิบัติเปนแนวทาง

ปฏิบัติอยางถูกตอง เพ่ือผดุงเกียรติและสถานะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

คณะทํางานการกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ออกขอบังคับ

คณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง วาดวยจรรยาบรรณของ    

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน พ.ศ. 2558 ประกอบดวยจรรยาบรรณ เรื่อง บทกําหนดโทษ การกลาวหา 

การสอบสวน การกําหนดโทษ และการอุทธรณของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไว ดังนี้ 
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2. จรรยาบรรณวาดวยเรื่องความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตองปฎิบัติหนาท่ีการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. ไมรับตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีตนขาดความ

เปนอิสระ 

2. ไมรับตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีตนขาด 

ความเปนกลาง โดยมีผลประโยชนหรือตําแหนงท่ีเก่ียวของกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนั้น หรือ

โดยมีเหตุผลอ่ืนท่ีอาจจะกอใหเกิดความลําเอียง เวนแตคาตอบแทนหรือคาธรรมเนียมท่ีไดรับจาก  

การตรวจสอบและรับรองงบการเงินเทานั้น 

3. ปฏบิัติงานตรวจสอบและรับรองงบการเงินดวยความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 

4. ใชดุลยพินิจอยางเท่ียงธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธหรือสถานการณใด ๆ ท่ีอาจทําให

ไมสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางโปรงใส อิสระ เท่ียงธรรม และซ่ือสัตยสุจริต 

5. ไมปกปด หรือบิดเบือนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินท่ีตนรับรองรายงาน 

และแสดงความเห็นซ่ึงอาจทําใหเกิดการหลงผิด และเสียหายแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ท่ีตรวจสอบ และรับรองงบการเงินนั้น หรืออาจเสียหายแกสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติหรือเสียหายแกบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

6. ไมรับรองงบการเงินท่ีตนจัดทําเอง หรือชวยเหลือ หรือเปนผูจัดทําบัญชีชุดอ่ืนข้ึนเพ่ือเจตนา

หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร 
 

3. จรรยาบรรณวาดวยเรื่องความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองปฏิบัติหนาท่ีการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง ใชความรูความสามารถตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

วิธีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศท่ีเก่ียวของ ความชํานาญและประสบการณท่ีมี

ดวยความมีสติเอาใจใสอยางเต็มความสามารถ ไมเรงรีบและระมัดระวัง 

2. ไมตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีเกินความรู

ความสามารถของตนท่ีปฏิบัติได และไมตรวจสอบ และรับรองงบการเงินเกินกวาจํานวนท่ีคณะทํางาน

กํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 

3. ไมลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีตนมิไดตรวจสอบ 

4. ใชความรูความระมัดระวังในการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินเชนเดียวกับผูประกอบ

วิชาชีพโดยท่ัวไป 
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5. ไมยินยอมใหผูอ่ืนอางวาตนเปนผูตรวจสอบและรับรองงบการเงินในกิจการท่ีตนมิไดตรวจสอบ 

6. ใหบันทึกความเห็นไวในรายงานการตรวจสอบบัญชี เม่ือปรากฏวางบการเงินของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองท่ีตรวจสอบ ปฏิบัติขัดแยงกับหลักฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและมีผลกระทบ 

ท่ีสําคัญตองบการเงิน 

7. การลงลายมือชื่อรับรอง โดยการแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี โดยมีเง่ือนไข 

หรือโดยไมแสดงความเห็น หรือโดยแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง ตองแสดงเหตุผล          

ไวในรายงานนั้น ๆ ดวย 
 

4. จรรยาบรรณตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองปฏิบัติหนาท่ีการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. ไมนําขอมูลท่ีเปนความลับของกองทุนหมูบานท่ีตนไดมาจากการปฏิบัติงาน ไปเปดเผย 

ตอบุคคลท่ีไมมีสวนเก่ียวของไดรับทราบ โดยไมไดรับอนุญาตจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือ

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

2. ไมเปดเผยความลับจากกิจการของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือผูท่ีไมมีสวน

เก่ียวของไดรับทราบโดยวิธีใดสําหรับกิจการท่ีตนไดมาจากการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินอันเปนเหตุ

ใหกิจการนั้นไดรับความเสียหาย เวนแตการกระทํานั้นเปนการกระทําตามหนาท่ีหรือตามกฎหมาย 

ระเบียบและขอบังคับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3. ไมละท้ิงการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองงบการเงินท่ีรับไวแลวโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 

5. จรรยาบรรณตอเพ่ือนรวมอาชีพ 

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตองปฎิบัติหนาท่ีการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. ไมแยงงานตรวจสอบและรับรองงบการเงิน จากผูตรวจสอบกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอ่ืน 

2. ไมตรวจสอบและรับรองงบการเงิน เกินกวาท่ีไดรับมอบหมายจากผูตรวจสอบกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองอ่ืน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูมอบหมายนั้น 
 

6.  จรรยาบรรณท่ัวไป 

1. ไมกระทําการใด ๆ อันนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง ของผูตรวจสอบบัญชี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในสวนท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของสํานักงานกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองหรือกฎหมายอ่ืน 

2. ไมโฆษณาหรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาดวยประการใด ๆ อันแสดงใหเห็นวาสามารถชวยเหลือ

ลงบัญชีใหถูกตองตรงความเปนจริงได เวนแตการแสดงชื่อ คุณวุฒิ หรือท่ีตั้งสํานักงานของตน 
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3. ไมใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนใด ๆ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหบุคคลอ่ืนแนะนํา

หรือจัดหางานมาใหตน 

4. ไมเรียกรองหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนจากบุคคลใด เม่ือบุคคลนั้นไดรับงานเพราะ

การแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะท่ีเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

5. ไมกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทน โดยถือเอาอัตราสูงต่ําหรือมูลคาทรัพยสินใด 

ท่ีตนตรวจสอบและรับรองงบการเงิน หรือมีสวนรวมในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินเปนเกณฑ 

นอกเหนือจากท่ีระเบียบกําหนด 
 

7. บทกําหนดโทษของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนบานและชุมชนเมือง 

การพิจารณาบทกําหนดโทษของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พิจารณาจาก

ลักษณะขอบกพรองของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ขอบกพรองนอย เชน 

1.1 การเขียนรายงาน หรือการทํากระดาษทําการของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง หรือตัวเลข หรือรูปแบบงบการเงินมีขอบกพรองเล็กนอยซ่ึงไมมีสาระสําคัญ 

1.2 การเปดเผยขอมูลในงบการเงินไมถูกตองตามมาตรฐานและระเบียบท่ีกําหนดและ

ไมมีสาระสําคัญ 

2. ขอบกพรองปานกลาง 

2.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบ ไมเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง และระเบียบท่ีกําหนด แตไมกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2.2 ปฏิบัติงานบกพรองโดยเขาใจผิดหรือสําคัญผิด 

2.3 ปฏิบัติงานบกพรองแตมีเหตุหรือขอพิสูจน ในภายหลังวาไดปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ใหดีข้ึนแลว 

2.4 ปฏิบัติงานมีขอบกพรองเล็กนอยซํ้าหลายครั้ง ท้ังท่ีไดรับการตักเตือนแตเพิกเฉย

หรือไมพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานแตอยางใด 

3. ขอบกพรองมาก 

3.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไมเปนไปตามมาตรฐาน

การตรวจบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และระเบียบท่ีกําหนด กอใหเกิดความเสียหาย 

ตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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3.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี โดยขาดความระมัดระวังเปนผลใหเกิดขอบกพรองท่ีมี

สาระสําคัญ โดยผูตรวจสอบบญัชกีองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มิไดมีเจตนาหรือจงใจแตกระทําโดย

ปราศจากความระมัดระวังซ่ึงจักตองมีตามวิสัยของผูตรวจสอบบัญชี ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีควรรูและ 

ใชความระมัดระวังได 
 

4.  ขอบกพรองรายแรง 

4.1 ปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไมเปนไปตามมาตรฐาน

การตรวจสอบบัญชีและระเบียบท่ีกําหนด กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

เปนอยางมาก 

4.2 แสดงความเห็นตองบการเงินโดยไมไดปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีจริง 

4.3 ผลการปฏิบัติของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กอใหเกิดความ

เสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และทําใหสาธารณชน 

ขาดความเชื่อถือ 

4.4 กระทําการหรือมีเจตนา หรือสอเจตนาสนับสนุนใหผู อ่ืนกระทําการโดยทุจริต 

เพ่ือใหมีการรายงานเท็จในบัญชี เชน ซอนเรน ปลอมแปลง ทําลาย หรือแกไขหลักฐานทางบัญชีเปนผลให

งบการเงินผิดจากความเปนจริง โดยคาดหวังหรือมุงท่ีจะหลีกเลี่ยงปกปด หรือบิดเบือนขอเท็จจริง 

4.5 ปฏิบัติงานโดยมีขอบกพรองซํ้าความผิดเดิมท่ีเคยไดรับการพิจารณาโทษไปแลว  

แตเพิกเฉยหรือไมไดพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานแตอยางใด 

4.6 หลีกเลี่ยงหรือไมใหความรวมมือในการใหคําชี้แจงการปฏิบัติงาน 

4.7 แจงขอความหรือจัดทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ ตอคณะทํางานกํากับดูแล 

การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือนายทะเบียนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 
 

8. การกลาวหาและการสอบสวน 

ผูมีสวนไดเสียท่ีมีอํานาจในการกลาวหาเรื่อง การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูตรวจสอบบัญชี

กองทุนหมูบานตอคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประกอบดวย 

1. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2. สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3. สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

4. คณะอนกุรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับอําเภอ/จังหวัด 

5. เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด 
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ผูมีสวนไดเสียดังกลาวขางตน ถาพบหรือรูการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูตรวจสอบบัญชี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีสิทธิกลาวหาผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตอคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองได  โดยตองทําเปนหนังสือ

ตามแบบคํากลาวหา ยื่นตอคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

โดยผานเลขานุการคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองภายใน 1 ป 

นับจากวันท่ีรูถึงการประพฤติผิด แตไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีมีการประพฤติผิดเกิดข้ึน 

ใหเลขานุการคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เสนอขอกลาวหาตอประธานคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เพ่ือใหมีการประชุมพิจารณาขอกลาวหา  ซ่ึงหากพิจารณาแลวเห็นวาขอกลาวหานั้นมีมูล ใหคณะทํางาน

กํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แตงตั้งคณะทํางานสอบสวนเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนขอเท็จจริง แตหากพิจารณาแลวเห็นวาขอกลาวหานั้นไมมีมูลพอท่ีจะรับฟงได ใหยุติการพิจารณา

และรายงานใหกับผูกลาวหาและผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีถูกกลาวหาทราบ 

คณะทํางานสอบสวนจะตองดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในการสอบสวน

และพิจารณาขอกลาวหา คณะทํางานสอบสวนสามารถใหผูกลาวหาใหถอยคําหรือนําพยานหลักฐาน

มาประกอบการพิจารณาไดตามท่ีเห็นสมควร เม่ือคณะทํางานสอบสวนไดพิจารณาแลวเห็นวา 

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีถูกกลาวหา อาจมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ตามท่ีถูกลาวหา ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูตรวจสอบบัญชีท่ีถูกกลาวหา ใหทําแบบคําขอแกขอกลาวหา 

ตอคณะทํางานสอบสวนภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงขอกลาวหา 

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีถูกกลาวหา มีสิทธิ์ขอขยายระยะเวลาการทํา 

แบบคําขอแกขอกลาวหาได โดยทําเปนหนังสือตอคณะทํางานสอบสวนกอนกําหนดวันยื่นแกขอกลาวหา  

หากคณะทํางานสอบสวน เห็นวามีเหตุอันควรอาจขยายเวลาใหอีกไมเกิน 30 วัน หากผูตรวจสอบ

บัญชกีองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีถูกกลาวหา ไมมาแกขอกลาวหาและไมยื่นแบบคําขอแกขอกลาวหา 

ตอคณะทํางานสอบสวนภายในระยะเวลาทํากําหนด ใหถือวาผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองท่ีถูกกลาวหา ไมประสงคจะแกคํากลาวหา ใหคณะทํางานสอบสวนพิจารณาขอกลาวหาตอไป

ฝายเดียวตามขอเท็จจริงและหลักฐานท่ีปรากฏ ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ท่ีถูกกลาวหา ไมมีสิทธิท่ีจะกลาวอางขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีมิไดยกข้ึนมาแกขอกลาวหานั้น

ข้ึนเปนเหตุอุทธรณได 

คณะทํางานสอบสวนขอใหผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีถูกกลาวหา 

มาแกขอกลาวหาดวยตนเอง พรอมพยานหลักฐานตาง ๆ ตอคณะทํางานสอบสวน การขอใหผูตรวจสอบ
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บัญชกีองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีถูกกลาวหามาแกขอกลาวหา ตองทําเปนหนังสือเพ่ือแกขอกลาวหา

และเม่ือคณะทํางานสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนและพิจารณาแลว ใหเสนอความเห็นพรอมท้ัง

รายงานผลการสอบสวนตอคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทราบ  

ซ่ึงหากผลการสอบสวนพบวา ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองผูถูกกลาวหา ประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามขอกลาวหา ใหเสนอความเห็น 

ตอคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือพิจารณาสั่งลงโทษ 

แตหากผลการสอบสวนพบวาผูถูกกลาวหามิไดประพฤติผิดจรรยาบรรณ ใหสั่งยุติเรื่องและรายงาน 

ใหผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาทราบภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีไดดําเนินการสอบสวนแลวเสร็จ 
 

9. การกําหนดโทษ 

การพิจารณากําหนดบทลงโทษผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พิจารณาจาก

ลักษณะขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนดังนี้ 

1. ตักเตือนเปนหนังสือ ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีถือวา 

มีขอบกพรองนอย  

2. ภาคทัณฑ ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีถือวามีขอบกพรอง

ปานกลาง 

3. พักใบอนุญาตตามหวงระยะเวลาท่ีคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองกําหนด ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีถือวามีขอบกพรองมาก 

4. เพิกถอนใบอนุญาต ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีถือวา 

มีขอพรองรายแรง 
 

10. การอุทธรณ 

ผูซ่ึงถูกคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสั่งลงโทษ 

มีสิทธิ์อุทธรณคําสั่งลงโทษตอคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

โดยใหดําเนินการ ดังนี้ 

1. สิทธิ์อุทธรณของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เนื่องจากการประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณ ใหทําเปนหนังสือตามแบบอุทธรณคํากลาวหาโดยยื่นตอคณะทํางานกํากับดูแล 

การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับทราบ 

2. เม่ือคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดรับ

หนังสืออุทธรณแลว ใหดําเนินการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสืออุทธรณ โดยให 

ผูอุทธรณและผูท่ีเก่ียวของมีโอกาสชี้แจงและคัดคานคําสั่ง ในกรณีมีความจําเปนไมอาจพิจารณา
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ภายในเวลาดังกลาวได ใหขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกิน 30 วัน โดยใหบันทึกเหตุผลความจําเปน 

ท่ีตองขยายเวลาไวดวย 

3. เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันท่ีผูตรวจสอบบัญชีท่ีถูกดําเนินการ 

ลงลายมือชื่อรับทราบในหนังสือแจงการดําเนินการเปนวันรับทราบ ถามีการแจงการดําเนินการเปนหนังสือ

แตผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบ ใหผูแจงบันทึก 

วัน เวลาและสถานท่ี ท่ีแจงและลงลายมือชื่อผูแจงพรอมท้ังพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลวใหถือ 

วันท่ีแจงนั้นเปนวันรับทราบ และถาไมอาจแจงใหผูสอบบัญชีท่ีถูกดําเนินการไดโดยตรง ใหแจง 

ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 

  ในกรณีเชนนี้  เม่ือลวงพน 30 วัน นับแตวันท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียน 

วาผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีถูกดําเนินการ ไดรับเอกสารดังกลาวหรือ 

มีผูรับแทนแลว ใหถือวาผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีถูกดําเนินการไดรับทราบแลว 

  ท้ังนี้ การยื่นอุทธรณตอคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ใหดําเนินการยื่นผานเลขานุการคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง โดยการอุทธรณตองระบุขอโตแยง แสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณวา 

การพิจารณาของผูออกคําสั่งลงโทษ ดําเนินการไมถูกตองตามขอเท็จจริง ไมเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

หรือไมเปนธรรมอยางไร 

  ในกรณีจําเปนและสมควร  คณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองอาจขอเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมได รวมท้ังอาจทําการสอบสวนใหม 

หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนแหงความถูกตองเหมาะสม 

4. เ ม่ือคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหวินิจฉัยสั่งการ ดังตอไปนี้ 

4.1 ถาเห็นวาการดําเนินการในเรื่องท่ีอุทธรณถูกตองเหมาะสมแลว ใหยกอุทธรณ 

4.2 ถาเห็นวาการดําเนินการในเรื่องท่ีอุทธรณไมถูกตองเหมาะสม ใหพิจารณาสั่งการแกไข 

เปลี่ยนแปลงใหถูกตองเหมาะสม 

4.3 ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบและ 

มีความเปนธรรมใหดําเนินการตามสมควรแกกรณี 

4.4 เม่ือคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ไดพิจารณาสั่งการประการใด ใหแจงผูอุทธรณทราบภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่งการวินิจฉัยสั่งการ

ของคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหถือเปนท่ีสุด 
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บทที่ 6 

การเตรียมความพรอมเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความรูเก่ียวกับวิชาชีพการบัญชี 

2. กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

3. กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

4. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

5. เงินทุนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

6. การกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

7. การทําบัญชีและการตรวจสอบ 

8. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 

9. โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

10. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

1. ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี 

ผูท่ีประสงคจะข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามโครงการ

สรางผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามประกาศคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบ

บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน  

ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กําหนดคุณสมบัติดานวุฒิการศึกษา ของผูขอเขาทดสอบเปนผูตรวจสอบ

บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง วาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบได 

ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพบัญชี หรือกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ตองผานการศึกษา

วิชาบัญชี ไมนอยกวา 9 หนวยกิต หรือมีประสบการณการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานไมนอยกวา 3 ป 

(โดยมีประธาน/กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนผูรับรอง) จากคุณสมบัติดานวิชาชีพบัญช ี

ท่ีกําหนดดังกลาวขางตน และประกอบกับลักษณะของหลักการบัญชีท่ีใชเก่ียวกับกิจกรรมของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ผูท่ีประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ตองมีทักษะวิชาชีพบัญชีท่ีคลอบคลุมเนื้อหาวิชาบัญชี ดังนี้ 
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1.1 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 ศึกษาหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการจัดทําบัญชีประเภทธุรกิจ

บริการ ความรูเบื้องตนทางการบัญชี แมบทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะหรายการคา การบันทึกบัญชี

ในสมุดบันทึกรายการข้ันตน การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ 

การปรับปรุง การปดบัญชี ตลอดจนการจัดทํางบการเงินของกิจการประเภทธุรกิจบริการ 

1.2 หลักการบัญชีเบื้องตน 2 ศึกษาหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการจัดทําบัญชีประเภทธุรกิจ

ซ้ือขายสินคา ความหมายของสินคา การบันทึกบัญชีรายการเก่ียวกับสินคาในสมุดรายวัน เฉพาะ  

การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การปรับปรุง การปดบัญชี 

ตลอดจนการจัดทํางบการเงินของกิจการประเภทซ้ือขายสินคา 

1.3 การบัญชีตนทุน 1 ศึกษาเก่ียวกับวัตถุประสงค แนวคิด หลักการบัญชีตนทุน การจําแนก

ประเภทตนทุน ระบบบัญชีตนทุน การบันทึกบัญชีวัตถุดิบ คาแรงงงาน คาใชจายการผลิต บัญชีตนทุน

งานสั่งทํา วิธีการบัญชีเก่ียวกับของเสีย ของมีตําหนิ เศษซากและบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม 

1.4 การบัญชีตนทุน 2 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบบัญชีตนทุนชวง ระบบบัญชีตนทุน

มาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได การใชขอมูลตนทุนเพ่ือการวางแผนและควบคุมของฝายบริหาร 
 

2. กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ จัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2547 ตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ เปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีสํานักงานใหญ 

เรียกวา “สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “สทบ.” ตั้งอยู ท่ี 

กรุงเทพมหานคร หรือ ปริมณฑลและอาจตั้งสาขาตามความจําเปน จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 

2.1 เปนแหลงเงินทุน เพ่ือจัดสรรใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสําหรับการลงทุน 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได เพ่ิมรายได และลดรายจาย หรือสําหรับการสงเสริมและ

พัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพและสวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอ่ืนใด ใหแกประชาชนในหมูบาน 

หรือชุมชนเมือง 

2.2 เปนผูจัดหาแหลงเงินทุน และประสานงานในการกูยืมเงินระหวางกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 

2.3 สงเสริมและพัฒนาหมูบานหรือชุมชนเมือง ใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบ และ

บริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2.4 สนับสนุนการเสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมูบานหรือชุมชนเมืองท้ังในดาน

การเรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือแกปญหา เสริมสรางศักยภาพและสงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงในหมูบานหรือชุมชนเมือง 
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2.5 สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม ใหแก

ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 
 

3. กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

“กองทุนหมูบาน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” เปนกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนในหมูบานหรือชุมชนเมือง

แลวแตกรณี โดยใหคณะผูจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองยื่นจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด มีฐานะ

เปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

3.1 เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน เพ่ิมรายได  

ลดรายจาย สงเสริมและพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพและสวัสดิการหรือประโยชนสวนรวมใหแก

ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

3.2 เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความเดือนรอนเรงดวน สําหรับประชาชนในหมูบาน

หรือชุมชนเมือง 

3.3 รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหลงเงินทุนอ่ืน เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค 

3.4 ใหกูยืมเงินแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอ่ืน เพ่ือประโยชนในการสรางความ

เขมแข็งใหแกเศรษฐกิจของหมูบานหรือชุมชนเมือง 

3.5 กระทําการใด ๆ เพ่ือพัฒนาองคความรู คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพและสวัสดิการของสมาชิก

หรือประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 
 

4.  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

1.  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละกองทุนมีคณะกรรมการ 9-15 คน คัดเลือกจาก

สมาชิกกองทุน ท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2.  กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีหนาท่ี ดังนี้ 

1.  บริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมท้ังตรวจสอบ กํากับ ดูแลและจัดสรร

ดอกผล รายไดหรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2.  ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 

3.  จัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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4.  พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิกหรือกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอ่ืน ตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

5. ทํานิติกรรม สัญญาหรือดําเนินการเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

6. จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  

7. จัดประชุมใหญสามัญประจําปของสมาชกิกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

8. ดําเนินการใด ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกและหมูบานหรือชุมชนเมือง 
 

5.  เงินทุนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ทุนและทรัพยสินในการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประกอบดวย  

1. เงินทุนท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติจัดสรรให 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

3. เงินท่ีสมาชิกนํามาลงหุน หรือฝากไวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามระเบียบ    

ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 

4. เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีกองกทุนหมูบานไดรับบริจาค โดยปราศจากเง่ือนไขหรือขอผูกพัน  

5. ดอกผล รายไดหรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

6.  การกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

1. สมาชิกท่ีประสงคจะขอกูจัดทําคําขอกู โดยระบุวัตถุประสงคในการกูยืมอยางชัดเจนยื่นตอ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีอํานาจอนุมัติเงินกูรายหนึ่งไมเกิน 30,000 บาท  

3. ในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีมติเห็นควรอนุมัติเงินกูรายใด

เกินกวา 30,000 บาท ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเรียกประชุมสมาชิก เพ่ือให

สมาชิกวินิจฉัยชี้ขาด แตท้ังนี้การอนุมัติเงินกูรายหนึ่งตองไมเกิน 75,000 บาท 

4. การอนุมัติเงินกูฉุกเฉินคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีอํานาจอนุมัติได 

ไมเกินรายละ 15,000 บาท 

5. ใหผูกูยืมชําระเงินกูพรอมดอกเบี้ยใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 2 ป   

นับแตวันท่ีทําสัญญา 

6. ในกรณีท่ีผูกูผิดสัญญาไมชําระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ย หรือคาตอบแทนตามเง่ือนไข 

ท่ีกําหนดไวในสัญญากูยืม ใหผูกูเสียคาปรับตามจํานวนท่ีกําหนดไวตามระเบียบหรือขอบังคับของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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7. การทําบัญชีและการตรวจสอบ 

1. ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

กําหนด และจัดทําการรับ-จายเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อยางนอยเดือนละครั้งและแจงให

สมาชิกทราบ รวมท้ังใหจัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปรายงานตอคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองอยางนอยปละครั้ง 

2. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับ

การบริหารจัดการการเงิน บัญชแีละการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก 

3. ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทํางบการเงินพรอมรายละเอียด

ประกอบตามแบบท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด และสงใหผูตรวจสอบ

บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสรรหา ภายใน

ระยะเวลา 120 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี 

4. ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สรรหาผูตรวจสอบบัญชีของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง เสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป เพ่ือขอความเห็นชอบในการทําหนาท่ี

ตรวจสอบบัญช ีประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  

8.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 

เม่ือสิ้นงวดบัญชีหากปใดมีกําไรสุทธิ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสามารถ 

นํากําไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 

หามจัดสรรกําไรสุทธิตามสวนการถือหุนของสมาชิก ใหจัดสรรโดยคํานึงถึงประโยชนของสมาชิก 

และชุมชนเปนสําคัญ จัดสรรแยกตามรายการ ดังนี้ 

1. เงินสมทบกองทุน  

2. เงินประกันความเสี่ยง 

3. เงินอ่ืน ๆ ตามระเบียบกองทุนหมูบาน 

สําหรับยอดท่ีจัดสรรเขาเปนเงินสมทบกองทุนและเงินประกันความเสี่ยง ใหสะสมและคงยอด

ไวในบัญชีเงินฝากธนาคารเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือเปนหลักประกันความเขมแข็ง      

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สวนยอดจัดสรรอ่ืน ๆ สามารถนําไปใชเพ่ือเกิดประโยชน 

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

 



95 

 

คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 

9.  โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

เนื่องจากในชวงหลายปท่ีผานมา ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปญหาภัยพิบัต ิ

ทางธรรมชาติ ปญหาตนทุนการผลิตสูงและปญหาราคาสินคาตกต่ํา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานในชุมชนไมไดรับการพัฒนา และขาดปจจัยการผลิตท่ีจําเปน ดังนั้นการลงทุน 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงครอบคลุมท้ังกระบวนการ

ตั้งแตกิจกรรมดานการผลิต การเพ่ิมมูลคาสินคาและการตลาดจะสงผลใหชุมชนพัฒนาอยางม่ันคง

แข็งแรงตอไป คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไดดําเนินการโครงการ 

เพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอเพ่ือเพ่ิม

งบประมาณการลงทุน ในระดับชุมชนผานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุน

ใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ผานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนละไมเกิน 

500,000 บาท เพ่ือใชในการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน และเพ่ือดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ  

ท่ีชุมชนเห็นวาเปนประโยชนในการสงเสริมศักยภาพ ในการประกอบอาชีพและความเปนอยูในชุมชนใหดีข้ึน  

เชน ยุงฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุยประจําชุมชน การจัดทํา

แหลงเก็บน้ําชุมชน และเครื่องจักรสําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนตนโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมการแกปญหาความตองการของหมูบานและชุมชน 

2. สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

3. เสริมสรางและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในการสนับสนุนการสรางอาชีพ  

สรางงาน สรางรายไดในหมูบาน ท่ีมุงเนนท้ังภาคการผลิต การแปรรูปและการตลาดอยางครบวงจร 

และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ และความเปนอยูของคนในหมูบานและชุมชนใหดีข้ึน 

4. เสริมสรางและปลูกจิตสํานึกในการบริหารงบประมาณ โดยดําเนินกิจกรรมรวมกัน ยึดหลัก 

การบริหารแบบโปรงใส ตรวจสอบได 

คุณสมบัติและหลักเกณฑของกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองท่ีรวมโครงการนี้ 

1. เปนกองทุนท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

2. มีมติท่ีประชุมสมาชิกกองทุนหมูบานเห็นชอบโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

3. เปนกองทุนหมูบานท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีการบริหารจัดการท่ีดีโปรงใส 

ตรวจสอบได มีการจัดทํางบการเงินของปท่ีผานมาและตรวจสอบได มีการหมุนเวียนเงินทุนอยางสมํ่าเสมอ 

มีการแตงตั้งผูตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน  
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4. เปนกองทุนหมูบานท่ีมีแผนการพัฒนากองทุน คือ มีแผนการใชจายเงินเพ่ือดําเนิน

โครงการท่ีชัดเจน มีแผนการขายการรับสมัครสมาชิกกองทุนหมูบาน มีแผนการออมเงินเพ่ือประกัน

ความเสี่ยงและวินัยทางการเงิน มีแผนการพัฒนาการดําเนินงานตามโครงการใหมีความม่ันคงยั่งยืน  

มีแผนการสรางระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

5. เปนกองทุนหมูบานท่ีไดรับการเพ่ิมทุนกองทุนหมูบานระยะท่ี 3 แลว 

เม่ือกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดนําเงินงบประมาณโครงการประชารัฐไปลงทุนแลว   

ใหจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ตามลักษณะของโครงการท่ีลงทุน ซ่ึงอาจลงทุนใน

โครงการใหบริการ โครงการซ้ือขายสินคา หรือ เปนโครงการผลิตเพ่ือจําหนาย 

จากเงินลงทุนท่ีรัฐบาลสนับสนุนใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เพ่ือดําเนิน

โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐนั้น เม่ือกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองไดรับจัดสรร ใหนําเงินไปลงทุนเพ่ือสรางรายไดตามโครงการท่ีสมาชิกกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองเห็นชอบ โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางรายไดใหชุมชนอยางยั่งยืน และนํากําไรสุทธิท่ีไดจากการ

ลงทุนมาจัดสรรตามระเบียบ ของโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดกําหนดไว  

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จึงตองตรวจสอบการดําเนินงานตาม

โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของแตละกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ตามประเภทของธุรกิจท่ีไดดําเนินตามโครงการดังกลาว 
 

10.  กฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ผูตรวจสอบบัญชีควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวกับ

กองทุนหมูบาน ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 

2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและ

บริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 

3. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและ

บริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 

4. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและ

บริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

5. ระเบียบกองทุนหมูบานของแตละกองทุน 

6. คูมือการดําเนินโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  

(สําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง)   
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7. ประกาศคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เรื่อง 

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

8. ประกาศคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

วาดวยจรรยาบรรณของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน พ.ศ. 2558 

9. ประกาศคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เรื่อง 

การขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน 

พ.ศ. 2558 

10. ประกาศคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เรื่อง 

กําหนดคาธรรมเนียมการทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน การตออายุใบอนุญาต การแกไขใบอนุญาต  

การออกใบแทนใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  

11. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการบริหาร

โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. 2560 

 

 



98 

 

 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บทที่ 7  

การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

เนื้อหาสาระ 

1. บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2. กิจกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

1. บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

บัญชกีองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง การเก็บรวบรวม บันทึก จําแนกและทําสรุปขอมูล

อันเก่ียวกับกิจกรรมในรูปตัวเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือใหไดขอมูลทางการเงินท่ีเปน

ประโยชนแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ใชเกณฑเงินสดรับรูรายไดและคาใชจาย และทําตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 

การทําบัญชีเปนการทํางานท่ีเก่ียวกับรายการเหตุการณ ขอมูลทางการเงินเก่ียวกับการดําเนินงานของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีสามารถจดบันทึกไวในรูปของตัวเงิน มีการปฏิบัติเปนข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันตอนของการเลือกและการเก็บรวบรวม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

เหตุการณทางเศรษฐกิจซ่ึงอยูในรูปของตัวเงินไวในสมุดบันทึกรายการข้ันตน โดยพิจารณาวารายการ

ท่ีเกิดข้ึนเปนรายการท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองนํามาบันทึกหรือไมและเก็บรวบรวม

เอกสารหลักฐานท่ีใชบันทึกบัญชีเพ่ือใชในการตรวจสอบ 

2. การจดบันทึกและการวัดมูลคา หมายถึง การนําขอมูลเอกสารจากข้ันตอนแรกมาบันทึก

รายการทางบัญชีหรือรายการคาและเหตุการณ ซ่ึงจะตองเปนรายการหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลว 

มาบันทึกลงในสมุดบัญชี เรียกวา “สมุดบันทึกรายการข้ันตน” คือ “สมุดบัญชีรายรับ” และ “สมุดบัญชี

รายจาย” โดยแสดงแสดงมูลคาของรายการท่ีบันทึกตามเอกสารหลักฐานท่ีนํามาบันทึกบัญชี  

3. การจําแนกหมวดหมู หมายถึง การแยกประเภทรายการท่ีไดจดบันทึกไวในสมุดบันทึก

รายการข้ันตนออกเปนหมวดหมู ไวในสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย เรียกวา “สมุดแยกประเภทท่ัวไป” 

เพ่ือหายอดคงเหลือของทุกรายการ โดยการจําแนกประเภทบัญชีเปนสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได 

และคาใชจาย แลวผานรายการเก่ียวกับลูกหนี้ไปสมุดแยกประเภทยอย เรียกวา “บัญชีรายตัวลูกหนี้”  

4. การสรุปผลและการรายงานขอมูลทางการเงิน หมายถึง การสรุปรวบรวมผลการดําเนินงาน 

ท่ีเกิดข้ึน จากการบันทึกบัญชีซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งของการจัดทําบัญชี จะจัดทําในวันสิ้นงวดบัญชี    
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โดยนํารายการท่ีเกิดจากการจําแนกหมวดหมู มาสรุปผลดําเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เรียกวาการจัดทํา “งบการเงิน” ประกอบดวย “งบกําไรขาดทุน” และ 

“งบแสดงฐานะทางการเงิน”  

5.  การวิเคราะหและแปลความหมาย หมายถึง การนําผลการดําเนินงานท่ีไดจากการ

สรุปผล และการจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินมาวิเคราะห และแปลความหมาย การวิเคราะหและ

แปลความหมายจะสะทอนใหเห็นภาพรวมขอมูลทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

เพ่ือนําไปใชในการวางแผนและตัดสินใจดําเนินกิจกรรมกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอไป   
 

2. กิจกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

  กิจกรรมทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แบงตามลักษณะท่ีมาของเงินท่ีไดรับ

จัดสรรจากรัฐบาล ผานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ หรือเงินท่ีไดมาจากการ

ระดมทุน หรือเงินรับฝากจากสมาชกิหรือเงินอ่ืน ๆ  

การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองจัดทําตามประเภทของกิจกรรมทางการเงิน

ของเงินทุนแตละประเภท ตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง โดยใชเกณฑเงินสดและเปนไปตามขอกําหนด

ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามประเภทของกิจกรรมทางการเงิน ดังนี้ 

1. บัญชีชุดท่ี 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล เรียกวา “บัญชี 1”  

2. บัญชีชุดท่ี 2 เงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ เรียกวา “บัญชี 2” 

3. บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน เรียกวา “บัญชี 3” 

4. บัญชีสถาบันการเงินชุมชน เรียกวา “บัญชี 4” 

5. บัญชีโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เรียกวา 

“บัญชีประชารัฐ” 
 

บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” หมายถึง รายการตาง ๆ ท่ีเกิดจากเงินทุนท่ีไดรับ

จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (หนึ่งลานบาท) และ/หรือ

ไดรับจัดสรรเพ่ิมทุน ระยะท่ี 1 (AAA) จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เพ่ิมทุนระยะท่ี 2 

จํานวน 200,000-600,000 บาท (สองแสนถึงหกแสนบาท) และเพ่ิมทุนระยะท่ี 3 จํานวน 1,000,000  บาท 

(หนึ่งลานบาท) รวมถึงดอกผลทุกรายการท่ีเกิดจากเงินทุนท่ีไดรับจัดสรรนี้จะประมวลผลไวดวยกัน

ท้ังหมด คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ 

“บัญชี 1” แยกจากเงินบัญชีอ่ืน ๆ  
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วัตถุประสงคของเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนเงินทุน     

แกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนําไปเปนเงินทุนใหสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกูยืม เพ่ือนําไปลงทุนทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดรายไดและเปน

ประโยชนแกสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยใหคิดดอกเบี้ยไดตามระเบียบของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ท่ีสําคัญและแตกตางจากแนวปฏิบัติโดยท่ัวไป คือ 

หามนําเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” พรอมดอกผลท่ีเกิดจาก “บัญชี 1” จายเปนคาใชจาย

ในการดําเนินงานระหวางปโดยเด็ดขาด หากมีคาใชจายในการดําเนินงาน คณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ตองจัดหาเงินสํารองจากบัญชีอ่ืนหรือทดรองจายคาใชจายไปกอน ภายหลัง

จากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ใหเบิกเงินกําไรสุทธิสวนท่ีจัดสรรเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

ทดแทนเงินท่ีทดรองจายไปกอนได 

เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” มีจํานวน 1 ลาน หรืออาจมากกวา 1 ลาน (หากกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองไดรับจัดสรรเพ่ิม) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองบริหารจัดการในรูปแบบ

ของคณะกรรมการ ตามระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยใหเกิดดอกผลเพ่ิมพูน และคงเงินตน

ใหอยูกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตลอดไป 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  

กําไรสุทธิหรือดอกผลท่ีไดจากการนําเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ใหสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกูยืม ใหนําไปจัดสรรเพ่ือเปนประโยชนตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

โดยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ มีนโยบายใหจัดสรรกําไรสุทธิ ดังนี้ 

1. เงินประกันความเสี่ยงของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหจัดสรรตามระเบียบ

หลักเกณฑและเง่ือนไขกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด และใหสะสมและคงยอดไวในบัญช ี

2. เงินสมทบกองทุน ใหจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑและเง่ือนไขกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองกําหนด และใหสะสมและคงยอดไวในบัญช ี

3. กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือจัดสรรและเบิกใชเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสมาชิก และกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองได ตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

รายการท่ีเกิดจากบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1”  

รายการรบั 

1. รับเงินจัดสรรเงินทุนครั้งแรกจากรัฐบาล/รับจัดสรรเพ่ิม  

2. รับชําระหนี้เงินกูจากลูกหนี้เงินกูกองทุนหมูบาน 
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3. รับดอกเบี้ยเงินกูจากลูกหนี้เงินกูกองทุนหมูบาน 

4. รับชําระคาปรับ/คาธรรมเนยีม 

รายการจาย 

1. จายเงินกูยืมแกสมาชิกกองทุนหมูบาน 

2. นําเงินฝากธนาคาร (แนวทางปฏิบัติไมถือเงินสดไวในมือ) 

แนวปฏิบัติบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1”   

1. เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี 1 

2. ไมถือเงินสดในมือ 

3. จายเงินกูผานธนาคารเขาบัญชีผูกู  

4. รับคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยและคาปรับ (หากมี) นําฝากธนาคารทันที 

5. คาใชจายท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหจายจาก

กําไรสุทธิประจําปท่ีจัดสรรเพ่ือการนี้ หากมีคาใชจายระหวางป ใหจายจากเงินสํารองกอนอ่ืน 

6. จัดทํางบทดลอง เพ่ือตรวจสอบและเพ่ือสะดวกในการจัดทํางบการเงิน 

7. ปดบัญชีตามปปฏิทิน 

8. จัดทํางบกําไรขาดทุนเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

อยางนอยปละครั้ง  

9. จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน เพ่ือใหทราบฐานะทางการเงินของกองทุนและชุมชนเมือง  

ในวันสิ้นงวดบัญชี 

10. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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เอกสารและสมุดบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาลหรือบัญชี 1  

มีข้ันตอนและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการทําบัญชี ดังนี้ 
   

แผนภาพวงจรบัญชี 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดข้ันปลาย 

1. สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

2. บัญชีรายตัวลูกหน้ี 

 

 

 

 

บันทึกสมุดรายการข้ันตน 

1. สมุดบัญชีรายรับ 

2. สมุดบัญชีรายจาย 

เอกสาร 

 

 

งบทดลอง 

งบกําไรขาดทุน 

1. รายไดดอกเบ้ีย 

2. รายไดคาปรับ 

3. รายไดคาธรรมเนียม 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

1. ธนาคาร 

2. ลูกหน้ีเงินกู 

3. เงินทุนจัดสรร 

4. กําไรสะสมจัดสรร 

 

วิเคราะหรายการคา 

ผานรายการ 

เก็บยอดดวยดินสอ 

1. สมุดเงินฝากธนาคาร (บัญชี 1) 

    (ฝาก/ถอน/ดอกเบ้ีย) 

2. สัญญาเงินกู 

3. ทะเบียนคุมการกู 

4. ทะเบียนคุมลูกหน้ี 

5. เอกสารรับชําระหน้ี/ดอกเบ้ีย/

คาปรับ 

 

 1. ธนาคาร 

2. ลูกหน้ีเงินกู 

3. เงินทุนจัดสรร 

4. รายไดดอกเบ้ีย 

5. กําไรสะสมจัดสรร (เงินสมทบกองทุน/   

    เงินประกันความเสีย่ง) 
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การตรวจสอบบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

การปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีเงินลาน หรือ “บัญชี 1” เริ่มจากการตรวจสอบยอดคงเหลือ

ของแตละบัญชีในงบทดลอง ตรวจสอบความถูกตองของสมุดบันทึกและเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังรายการรับ

และรายการจาย ดังนี้ 

1. บัญชีเงินสด ไมถือเงินสดไวในมือจึงไมมียอดคงเหลือ 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ตรวจยอดคงเหลือ ยอดการเปลี่ยนแปลงตลอดปบัญชี จากสมุด

และเอกสารท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 2.1  รายการรับ สมุดบัญชีรับ หลักฐานการรับชําระหนี้เงินกูจากลูกหนี้ รวมถึงหลักฐาน

การรับดอกเบี้ยเงินกู ใบนําเงินฝากธนาคาร ตลอดถึงหลักฐานการรับรายไดอ่ืน (ถามี) 

 2.2  รายการจาย สมุดบัญชีจาย หลักฐานการจายเงินกู เชน ทะเบียนคําขอกู การอนุมัติ

เงินกู ใบถอนเงินฝากธนาคารเพ่ือโอนใหผูกู 

3. บัญชีลูกหนี้เงินกู ตรวจสอบจากการอนุมัติเงินกูจากรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

ทะเบียนลูกหนี้เงินกู การจายเงินกูและการรับเงินกู ตรวจสอบใหสอดคลองกับรายการบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร ตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ ณ วันปดบัญชี 

4. บัญชีเงินทุนท่ีไดรับจากรัฐบาล ใหตรวจจากหลักฐานการรับโอนจากสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารบัญชีเงินลานหรือบัญชี 1 ใหตรงกับยอดคงเหลือ 

5. บัญชีกําไรสะสม ตรวจสอบหลักฐานการจัดสรรกําไร ใหสอดคลองกับระเบียบของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามระเบียบใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เพ่ืออะไรบางและจัดสรร

ตามอัตราท่ีกําหนด การจัดสรรเพ่ือสมทบกองทุนและจัดสรร เพ่ือประกันความเสี่ยงตองคงยอดไวใน

บัญชีเงินฝากธนาคารอยางตอเนื่อง ตามระเบียบของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ

สวนการจัดสรรยอดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบกองทุนหมูบาน และเม่ือมีการเบิกจาย 

ใหตรวจหลักฐานใบสําคัญการจายเงินใหถูกตอง 

6. บัญชีรายไดดอกเบี้ย หรือรายไดอ่ืน ตรวจสอบเอกสารการรับรายไดและการนําเงินรายได

ฝากธนาคาร 

บัญชีเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ เรียกวา “บัญชี 2” 

 บัญชเีงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ เรียกวา “บัญชี 2” หมายถึง บัญชีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีไมใชเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” รวมถึงดอกผลทุกรายการ 

ท่ีเกิดจากเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองเปดบัญชี

เงินฝากธนาคารเฉพาะเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ “บัญชี 2” แยกจากบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล 

หรือ “บัญชี 1” 
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บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน เรียกวา “บัญชี 3” 

บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน เรียกวา “บัญชี 3” หมายถึง บัญชีเงินกูท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมกันกูจากสถาบันการเงิน เพ่ือนํามาใหสมาชิกกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองกู รวมถึงดอกผลทุกรายการท่ีเกิดจากบัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเฉพาะเงินกูตอยอดจาก

สถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” แยกจากบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืน ๆ 

การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานเก่ียวกับ บัญชีเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ เรียกวา 

“บัญชี 2” และ บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน เรียกวา “บัญชี 3” ใหจัดทําไวในสมุดบัญช ี

ชุดเดียวกัน และจัดทํารายงานชุดเดียวกัน เรียกวา “บัญชี 2 และบัญชีอ่ืน” 

 รายการท่ีเกิดจากบัญชีเงิน “บัญชี 2 และบัญชีอ่ืน”  

 รายการรับ 

1. รับเงินคาหุนจากสมาชิก 

2. รับเงินฝากสัจจะจากสมาชิก  

3. รับชําระหนี้เงินกูจากลูกหนี้เงินกู บัญชี 2 

4. รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจากลูกหนี้เงินกู บัญชี 2 

5. รับชําระคาปรับ/คาธรรมเนียมเงินกู บัญชี 2 

6. รับเงินบริจาคอ่ืน 

7. รับเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

8. รับชําระหนี้เงินกูจากลูกหนี้เงินกู บัญชี 3 

9. รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจากลูกหนี้เงินกู บัญชี 3 

10. รับชําระคาปรับ/คาธรรมเนียมเงินกู บัญชี 3 

 รายการจาย 

1. สมาชิกถอนหุน 

2. สมาชิกถอนเงินฝากสัจจะ 

3. จายเงินกูยืมแกลูกหนี้เงินกู บัญชี 2 

4. จายเงินกูยืมแกลูกหนี้เงินกู บัญชี 3 

5. นําเงินฝากธนาคาร 

6. จายคาใชจายในการดําเนินงาน  

7. ชําระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืน บัญชี 3 

8. จายดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บัญชี 3 
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แนวปฏิบัติบัญชี เกี่ยวกับ “บัญชี 2 และบัญชีอ่ืน” 

1. เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร “บัญชี 2” และ “บัญชี 3” แยกจากกัน  

2. รายการเก่ียวกับรายไดและคาใชจายจากเงิน “บัญชี 2” และ “บัญชี 3” ปฏิบัติตามหลักการ

บัญช ีท่ีรับรองท่ัวไปโดยใชเกณฑเงินสด 

3. จัดทํางบกําไรขาดทุนเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

อยางนอยปละครั้ง 

4. จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน เพ่ือดูฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

5. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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เอกสารและสมุดบัญชี “บัญชี 2 และบัญชีอ่ืน” 
 

 มีข้ันตอนและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการทําบัญชี ดังนี้ 
  

แผนภาพวงจรบัญชี 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดข้ันปลาย 

สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

 

 

 

 

บันทึกสมุดรายการข้ันตน 

1. สมุดบัญชีรายรับ 

2. สมุดบัญชีรายจาย 

เอกสาร 

 

 

งบทดลอง 

งบกําไรขาดทุน 

คาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ย 

รายไดคาปรับ 

รายไดอ่ืน 

ฯลฯ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

เงินสด 

ธนาคาร 

ลูกหนี้เงินกู (ตามประเภท) 

เงินฝากสัจจะ 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืน 

กําไรสะสมจัดสรร 

ฯลฯ 

 

วิเคราะหรายการคา 

ผานรายการ 

เก็บยอดดวยดินสอ 

1. สมุดเงินฝากธนาคาร (บัญชี 2 บัญชี 3) 

    (ฝาก/ถอน/ดอกเบ้ีย) 

2. ทะเบียนคาหุนสมาชิก 

3. ทะเบียนเงินฝากสัจจะ 

4. หลักฐานการกูยมืเงินจากแหลงเงินทุน 

5. หลักฐานการชําระคืนเงินกู/ดอกเบ้ีย 

6. สัญญาเงินกู 

7. ทะเบียนคุมการกู 

8. ทะเบียนคุมลูกหน้ี 

9. เอกสารรับชําระหน้ี/ดอกเบ้ีย/คาปรับ 

10. หลักฐานการจายคาใชจาย 

ฯลฯ 

 
เงินสด 

เงินฝากธนาคาร 

ลูกหน้ีเงินกู (ตามประเภทของเงินใหกู) 

เงินฝากสัจจะ 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืน 

ทุนเรือนหุน 

กําไรสะสมจัดสรร  
รายไดดอกเบ้ีย/รายไดคาปรับ/รายไดอ่ืน 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

ฯลฯ 
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การตรวจสอบบัญชี “บัญชี 2 และบัญชีอ่ืน” 

 การปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี “บัญชี 2 และบัญชีอ่ืน” เริ่มจากการตรวจสอบยอดคงเหลือ

ของแตละบัญชีในงบทดลอง ตรวจสอบความถูกตองของสมุดบันทึกและเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังรายการรับ

และรายการจาย ดังนี้ 

1. บัญชีเงินสด ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของยอดเงินสดจากสมุดบัญชีรายรับ และสมุดบัญชี

รายจาย ควบคูกับเอกสารท่ีเก่ียวกับรายการรับและรายการจายเงินสดทุกรายการ 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ตรวจยอดคงเหลือ ยอดการเปลี่ยนแปลงตลอดปบัญชี จากสมุด

และเอกสารท่ีเก่ียวของดังนี้ 

  2.1  รายการรับ สมุดบัญชีรับ หลักฐานการรับชําระหนี้เงินกูจากลูกหนี้ รวมถึงหลักฐาน

การรับดอกเบี้ยเงินกู ใบนําเงินฝากธนาคาร ตลอดถึงหลักฐานการรับรายไดอ่ืน (ถามี) 

  2.2  รายการจาย สมุดบัญชีจาย หลักฐานการจายเงินกู เชน ทะเบียนคําขอกู การอนุมัติ

เงินกู ใบถอนเงินฝากธนาคารเพ่ือโอนใหผูกู เอกสารเก่ียวกับการจายคาใชจายจากเงินฝากธนาคาร 

3. บัญชีลูกหนี้เงินกูตามประเภทของเงินใหกู ตรวจสอบจากการอนุมัติเงินกูจากรายงาน 

การประชุมคณะกรรมการ ทะเบียนลูกหนี้เงินกู การจายเงินกูและการรับเงินกู ตรวจสอบใหสอดคลอง

กับรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ ณ วันปดบัญชี 

4. บัญชีเงินฝากสัจจะ ตรวจจากหลักฐานการรับฝากเงินสัจจะ การถอนเงินฝากสัจจะใหตรงกับ

ยอดคงเหลือของสมาชิกผูฝากเงินทุกรายการ 

5. บัญชีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ตรวจหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวกับการกูยืมเงินตามมติ

ของท่ีประชุมสมาชิก ตามรายงานการประชุมท่ีเก่ียวของ การชําระหนี้เงินกู  

6. บัญชีเงินคาหุน ตรวจจากหลักฐานการรับเงินคาหุนของสมาชิก การถอนหุนใหตรงกับ

ยอดคงเหลือของสมาชิกผูฝากเงินทุกรายการ 

7. บัญชีกําไรสะสม ตรวจสอบหลักฐานการจัดสรรกําไรใหสอดคลองกับระเบียบของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ตามระเบียบใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเพ่ืออะไรบางและจัดสรรตามอัตรา 

ท่ีกําหนดและเม่ือมีการเบิกจายใหตรวจหลักฐานใบสําคัญการจายเงินใหถูกตอง 

8. บัญชีรายไดดอกเบี้ย/คาปรับ และรายไดอ่ืน ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการรับรายได 

9. บัญชีคาใชจาย ตรวจสอบหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวกับการจายคาใชจาย  
 

บัญชีเงินโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

บัญชีเงินโครงการเพ่ิมความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมายถึง 

บัญชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ จัดสรรเงินงบประมาณใหหมูบาน 

และชุมชนเมืองเพ่ือใหนําไปลงทุนสรางงาน สรางรายได อยางยั่งยืนใหกับชุมชน หรือเรียกวา “บัญชีประชารัฐ” 
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เงินทุนท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สนับสนุนเงินทุนใหกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน และเพ่ือดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีชุมชน

เห็นวาเปนประโยชนในการสงเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ และความเปนอยูในชุมชนท่ีดีข้ึน 

สรางรายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืน สรางโอกาสในการแกไขปญหาความตองการของหมูบานและชุมชน 

ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพ สรางงาน สรางรายได 

ในหมูบานและชุมชน ท่ีมุงเนนท้ังภาคการผลิต การแปรรูป การตลาดอยางครบวงจร  การเพ่ิมศักยภาพ 

ในการประกอบอาชีพ ความเปนอยูของประชาชนในหมูบานและชุมชนใหดีข้ึน ตามความตองการ

อยางแทจริง หลักการพ้ืนฐานงาย ๆ คือ ใหชุมชนนําไปลงทุนทําธุรกิจท่ีไมซํ้ากับธุรกิจ  ท่ีมีอยูแลวในชุมชน 

เปนธุรกิจท่ีคาดวาจะมีความยั่งยืนและตอเนื่อง เปนธุรกิจท่ีไมเกินความสามารถของสมาชิกในชุมชน

และนําดอกผลท่ีไดจาก “โครงการประชารัฐ” จัดสรรตามระเบียบกองทุนหมูบาน ไมมีวัตถุประสงค 

ใหสมาชิกกูยืม โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบสนับสนุนการดําเนินงาน ในการประชุมเมื่อวันท่ี 

26 มกราคม พ.ศ. 2559 ภายใต “โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” 

และอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการวงเงิน 35,000 ลานบาท โดยมอบใหสํานักงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  

ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองจัดทําประชาคมสมาชิกในหมูบาน 

เพ่ือจัดทําระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง วาดวยการบริหารโครงการเพ่ิมความเขมแข็ง 

ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และเลือก “โครงการประชารัฐ” เพ่ือนําเงินท่ีไดรับ

จัดสรรจากรัฐบาล ไปดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวตามระเบียบ 

การเลือกโครงการควรวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอไดเปรียบ ตามศักยภาพของชุมชนกอน 

เม่ือมีมติสรุปวาจะนาํเงินไปลงทุนในโครงการใด ก็ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการนั้น ๆ  

 เม่ือนําเงินทุนไปดําเนินธุรกิจตามโครงการท่ีสมาชิกชุมชนมีมติเห็นชอบ ก็ใหเลือกบันทึกบัญช ี         

ตามหลักการบัญชีตามประเภทของธุรกิจท่ีดําเนินการ โดยใหเปนไปตามระเบียบของสํานักงาน

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง วาดวยการบริหารโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง

ประชารัฐ “โครงการประชารัฐ” การนําเงินไปลงทุนนั้นเปนลักษณะการสรางธุรกิจใหม ตามรูปแบบ

การประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

1. ธุรกิจประเภทใหบริการ เชน ซ้ือรถไถเพ่ือรับจาง สรางโรงสีขาวชุมชน เปนตน 

2. ธุรกิจประเภทซ้ือขายสินคา เชน รานคาประชารัฐ จําหนายสินคาประเภทตาง ๆ เชนปุย 

เครื่องอุปโภค บริโภค วัสดุอุตสาหกรรม เปนตน 

3. ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต เชน การเพาะเห็ด การสรางผลิตภัณฑชุมชน เปนตน  
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แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับบัญชีประชารัฐ 

 เม่ือคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เลือกดําเนินธุรกิจตามประเภทของธุรกิจ

ดังกลาวขางตน และเกิดรายการคาเก่ียวกับ “โครงการประชารัฐ” ใหปฏิบัติตามหลักการบัญช ี

ท่ีรับรองท่ัวไปตามประเภทของธุรกิจนั้น ๆ  

1. เปดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับ “บัญชีประชารัฐ” 

2. ใชหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเพ่ือบันทึกรายการคาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

3. จัดทํางบทดลองเพ่ือตรวจสอบและเพ่ือสะดวกในการจัดทํางบการเงิน 

4. จัดทํางบกําไรขาดทุนเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของ “โครงการประชารัฐ” 

5. จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน เพ่ือใหทราบฐานะทางการเงินของ “โครงการประชารัฐ” 

6. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามระเบียบของ “โครงการประชารัฐ” 
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เอกสารและสมุดบัญชี 

 การจัดทําบัญชี “โครงการประชารฐั” ดังนี้ 
 

แผนภาพวงจรบัญชี 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดขัน้ปลาย 

สมุดบัญชีแยกประเภท

 

 

 

 

 

บันทึกสมุดรายการขั้นตน 

 

เอกสาร 

 

 

งบทดลอง 

งบกําไรขาดทุน 

ขายสินคา 

รายไดอ่ืน ๆ 

ซื้อสินคา 

คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

ฯลฯ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

เงินสด 

ธนาคาร 

ลูกหน้ีการคา 

สินคาคงเหลือ 

วัสดุสิ้นเปลือง 

อาคาร  

เครื่องมืออุปกรณ 

เจาหน้ีการคา 

เงินทุนจัดสรร 

กําไรสะสม 

ฯลฯ 

 

วิเคราะหรายการคา 

ผานรายการ 

เก็บยอดดวยดินสอ 

1.  สมดุเงินฝากธนาคาร  

2.  เอกสารทางการคา

 เก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจ  

ฯลฯ 

 
เงินสด 

ธนาคาร 

ลูกหน้ีการคา 

สินคาคงเหลือ 

วัสดุสิ้นเปลือง 

เครื่องมืออุปกรณ 

เจาหน้ีการคา 

เงินทุนจัดสรร 

กําไรสะสม 

ขายสินคา 

รายไดอ่ืน   

ซื้อสินคา 

คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบริหาร 

ฯลฯ 
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การตรวจสอบบัญชี “โครงการประชารัฐ” 

 การปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี “โครงการประชารัฐ” เริ่มจากการตรวจสอบยอดคงเหลือ  

ของแตละบัญชีในงบทดลอง ตรวจสอบความถูกตองของสมุดบันทึก และเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังรายการรับ

และรายการจาย ใหตรงตามหลักการบันทึกบัญชีของประเภทของธุรกิจท่ีดําเนินการ ปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบตามวงจรบัญช ีดังนี้ 

1. ลักษณะของธุรกิจท่ี “โครงการประชารัฐ” ดําเนินการ 

2. ความเหมาะสมของสมุดบัญชีท่ีเลือกใชในการบันทึกบัญชี 

3. ความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารท่ีเกิดข้ึน 

4. รายการคาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจตาม “โครงการประชารัฐ” 

5. ตรวจความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี 

6. ตรวจยอดคงเหลือจากงบทดลอง 

7. ตรวจความถูกตองของงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงิน 

8. การจัดสรรกําไรสุทธิเปนไปตามระเบียบการบริหาร “โครงการประชารัฐ” 
 

วงจรบัญชี (Accounting Cycle) 

วงจรบัญชี  หมายถึง  ลําดับข้ันในการปฏิบัติงานบัญชี  ตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ

จัดทําบัญชี 

การปฏิบัติงานบัญชีเริ่มตั้งแตการตรวจเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายการคา วิเคราะหรายการคา  

นําผลการวิเคราะหไปบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการ  จนถึงการรายงานผลทางการเงิน สรุปเปน

ข้ันตอนไดดังนี้ 

1. ตรวจเอกสารท่ีเก่ียวกับรายการคา (Document) 

2. วิเคราะหรายการคา (Analysis) 

3. บันทึกรายการคาในสมุดบันทึกรายการข้ันตน (Record) 

4. ผานรายการไปสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย (Posting) 

5. เก็บยอดคงเหลือดวยดินสอ (Pencil Footing) 

6. ทํางบทดลอง (Trial Balance) 

7. ปรับปรุงรายการท่ีจําเปน (Adjustment) 

8. ทํากระดาษทําการ (Worksheet) 

9. ทํางบการเงิน (Financial Statement) 

10. ปดบัญชี (Closing Entries) 

11. งบทดลองหลังปดบัญชี (Closing Trial Balance) 
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แผนภาพวงจรบัญชี 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบทดลองหลังปดบัญชี 

สมุดข้ันปลาย 

บันทึกสมุดรายการข้ันตน 

เอกสารรายการคา 

งบทดลอง 

ปรับปรุงรายการ 

กระดาษทําการ 

งบการเงิน 

 

ปดบัญชี 

วิเคราะหรายการคา 

ผานรายการ 

เก็บยอดดวยดินสอ 

งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน 
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บทที่ 8  

การเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

เนื้อหาสาระ 

1. การเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2. เอกสารและรายงานท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ 

3. ตัวอยางเอกสารและรายงาน 
 

1. การเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

รายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนหนาท่ีของผูตรวจสอบบัญชี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจัดทําข้ึน เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบบัญชีใหคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะนําไปรายงานใหสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทราบถึงผลการตรวจสอบ การรับรองงบการเงินของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง วาจัดทําตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.2547 และ

เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหาร

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 รวมถึงขอสังเกต ท่ีผูตรวจสอบตรวจพบ และขอแนะนํา

ท่ีเปนประโยชนตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

ภายหลังท่ีผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง และรับรองงบการเงินท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานไดจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนดแลว 

ใหจัดทํารายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดังนี้ 

1.  คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตองรายงานผลการตรวจสอบดวยความถูกตอง คือ โดยปราศจากขอผิดพลาดและการบิดเบือน 

ใหมีลักษณะตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง 

2.  การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดวยความเท่ียงธรรม มีความยุติธรรม ไมอคติ ไมลําเอียง 

และเปนขอมูลท่ีไดมาจากการประเมินขอเท็จจริงและสถานการณท้ังหมดอยางยุติธรรม 

3.  การรายงานผลการตรวจสอบบญัชี ดวยความชัดเจน ใชภาษาท่ีเขาใจงายและเปนเหตุเปนผล 

หลีกเลี่ยงการใชคําศัพทเทคนิคท่ีไมจําเปนและกลาวถึงขอมูลท่ีสําคัญและเก่ียวของไวอยางครบถวน 

4.  การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ท่ีรัดกุม ตรงประเด็น ไมเยิ่นเยอ ไมซํ้าซอนและ 

ไมนําเสนอรายละเอียดปลีกยอยท่ีไมจําเปน 
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5.  การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ท่ีสรางสรรค เปนการสรางประโยชนใหกับผูรับบริการ

และหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงในสวนท่ีจําเปน 

6.  การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ท่ีครบถวน เปนการนําเสนอขอมูลท่ีมีใจความสําคัญ

ตอผูอานรายงานอยางครบถวน รวมถึงการใหขอสังเกตตาง ๆ ท่ีเปนการสนับสนุนขอเสนอแนะ 

และสรุปผล 

7.  การตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ท่ีทันเวลา โดยเปดโอกาสใหฝายบริหาร 

ไดดําเนินการแกไขไดอยางเหมาะสม 
 

2.  เอกสารและรายงานท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ 

เอกสารและรายงาน ท่ีผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานตองจัดทํา มีดังนี้   

1. หนังสือนํารายงานการตรวจสอบบัญชี 

 หนังสือนํารายงานการตรวจสอบบัญชี หมายถึง หนังสือนําท่ีผูตรวจสอบบัญชีจัดทําข้ึน

เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ให “นายทะเบียนผูตรวจสอบบัญชี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง” 

2. แบบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 แบบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง เอกสาร 

ท่ีผูตรวจสอบบัญชี ตองจัดทําตามแบบท่ีคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองกําหนด เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เสนอ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือรับรองผลการตรวจสอบบัญชีและเพ่ือคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดจัดพิมพเผยแพรใหสมาชิกและสาธารณชนทราบ 

3. หนังสือรับรองการตรวจสอบงบการเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 หนังสือรับรองการตรวจสอบงบการเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง หนังสือรับรอง

ท่ีประธานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทําข้ึน เพ่ือยืนยันวางบการเงินของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองท่ีผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทําการตรวจสอบ 

เปนงบการเงินท่ีไดจัดทําข้ึนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

และรับรองรายละเอียด เอกสาร ท่ีเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินดังกลาว 

4. แบบรายงานการตรวจสอบเอกสารประกอบการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 แบบรายงานการตรวจสอบเอกสารประกอบการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

หมายถึง เอกสารท่ีผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจัดทําข้ึน เพ่ือรายงานผล 

การตรวจสอบเอกสารประกอบการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตลอดจนผลการบริหาร
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จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

5. กระดาษทําการ  

 กระดาษทําการ หมายถึง เอกสารหรือบันทึกท่ีชวยผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี

และรับรองบญัชขีองกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมถึงชวยควบคุม ดูแล สอบทานงานตรวจสอบ

ไดอยางเหมาะสม ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใชขอมูลจากกระดาษทําการ 

ประกอบการจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี เปนเอกสารท่ีเชื่อมโยงระหวางสมุดบัญชี

และหลักฐานตาง ๆ 

 ดังไดกลาวในบทท่ี 4 ไววาการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แบงกิจกรรม

ทางการเงินออกเปน “บัญชี 1” และ “บัญชี 2” การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

จึงตองจัดทํากระดาษทําการแยกตามกิจกรรมทางการเงิน “บัญชี 1” และ “บัญชี 2” โดยจัดทํา

กระดาษทําการ ดังตอไปนี้ 

 5.1  กระดาษทําการเปรียบเทียบ 

 5.2  กระดาษทําการสินทรัพย 

 5.3  กระดาษทําการหนี้สินและทุน 

 5.4  กระดาษทําการรายไดและคาใชจาย 

 5.5  กระดาษทําการขอสังเกตการจัดทํางบการเงิน 

6. งบแสดงฐานะทางการเงิน “บัญชี 1” และ “บัญชี 2” 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีแสดงใหเห็นถึงฐานะทางการเงิน 

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ณ วันใดวันหนึ่ง 

 ดวยการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แบงเปน “บัญชี 1” และ “บัญชี 2” 

ดังนั้น การจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน จําเปนตองแยกรายงานฐานะทางการเงินตามกิจกรรม

ทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หากตองการทราบผลการดําเนินงานรวมทุกกิจกรรม 

ใหจัดทํา “งบแสดงฐานะทางการเงินรวม” 
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3. ตัวอยางเอกสารและรายงาน  

3.1. หนังสือนํารายงานการตรวจสอบบัญชี 

วันท่ี........เดือน............... พ.ศ.......... 

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เรียน  นายทะเบียน 

ตามท่ี  ขาพเจาไดดําเนินการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี..................... 

และงบกําไรขาดทุน  บัญชีชุดท่ี 1 และบัญชีชุดท่ี 2  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนหมูบาน

..........หมูท่ี.....ตําบล................  อําเภอ...................จังหวัด................ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ

ในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ในการนี้ ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางและวิธีการท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  โดยไดใชวิธีทดสอบและวิธีการตรวจสอบอ่ืนท่ีเหมาะสม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

ลงชื่อ.............................................................. 

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

                                                 เลขทะเบียน................................ 
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3.2 แบบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

รายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เสนอ   คณะกรรมการกองทุนหมูบาน................หมูท่ี.......... 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี.........เดือน ............. พ.ศ. ........... 

และงบกําไรขาดทุน บัญชีชุดท่ี 1 และ บัญชีชุดท่ี 2 สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนหมูบาน/

ชุมชนเมือง...............หมูท่ี....... ตําบล .............  อําเภอ ............ จังหวัด ...............  ซ่ึงคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา

เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางและวิธีการท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด โดยไดใชวิธีทดสอบและวิธีการตรวจสอบอ่ืนท่ีเหมาะสม 

จากการตรวจสอบดังกลาว ขาพเจา พบวา 

 บัญชีชุดท่ี 1  

1. งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี ........................... และผลการดําเนินงาน

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนหมูบานหมูบาน................... หมูท่ี ........... ตําบล ............. 

อําเภอ ............ จังหวัด ....................ตรงตามสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี (อธิบาย

ขอยกเวนท่ีสําคัญ ถามี)........................................................................................................................... 

2. งบการเงินไดจัดทําข้ึนตามคูมือบัญชีและวิธีการปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด (อธิบายขอยกเวนท่ีสําคัญ ถามี).......................................................... 

3. เอกสารประกอบการลงบัญชี เปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายการท่ีเกิดข้ึนจริง ถูกตอง 

เชื่อถือไดและเก่ียวของกับกองทุนหมูบาน (อธิบายขอยกเวนท่ีสําคัญ ถามี).......................................... 

4. อ่ืน ๆ  (ระบุ)...................................................................................................................... 
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บัญชีชุดท่ี 2 

1. งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี ........................... และผลการดําเนินงาน

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนหมูบานหมูบาน................... หมูท่ี .............. ตําบล ......... 

อําเภอ ........... จังหวัด ............ตรงตามสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี (อธิบายขอยกเวน

ท่ีสําคัญ ถามี).......................................................................................................................................... 

2. งบการเงินไดจัดทําข้ึนตามคูมือบัญชีและวิธีการปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด (อธิบายขอยกเวนท่ีสําคัญ ถามี).......................................................... 

3. เอกสารประกอบการลงบัญชี เปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายการท่ีเกิดข้ึนจริง ถูกตอง 

เชื่อถือไดและเก่ียวของกับกองทุนหมูบาน (อธิบายขอยกเวนท่ีสําคัญ ถามี).......................................... 

4. อ่ืน ๆ  (ระบุ)........................................................................................................................ 

  ลงชื่อ......................................................... 

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

                                                  เลขทะเบียน............................................... 

 เลขประจําตัวประชาชน ............................ 

 

ท่ีอยู ............................................. 

วันท่ี  ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

3.3  หนังสือรับรองการตรวจสอบงบการเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

หนังสือรับรองการตรวจสอบงบการเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง .............. 

หมูท่ี ........ ตําบล ............................. 

อําเภอ/เขต.........จังหวัด ................ 

 วันท่ี............เดือน ....................พ.ศ. ................. 

เรียน    ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (นาย/นาง/นางสาว................) 

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพ่ือเปนประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

หมูบาน  หมูบาน/ชุมชนเมือง ..............  หมูท่ี ...........ตําบล .......  อําเภอ ........... จังหวัด ........  

สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี .................. ถึงวันท่ี .......................  เพ่ือรายงานวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะ

การเงิน และผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน ท่ีทานตรวจสอบ 

ซ่ึงงบการเงินดังกลาวไดจัดทําข้ึนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจารูและคิดวาควรจะเปน 

ดังตอไปนี้ 

1. ไมมีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวของกับการกระทําของคณะกรรมการ หรือเจาหนาท่ีกองทุน

หมูบานซ่ึงหนาท่ี  สําคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

2. บันทึกทางการบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีท้ังหมด รวมท้ังรายงาน

การประชุมใหญและคณะกรรมการกองทุนท้ังหมด ไดนํามาใหทานตรวจสอบแลว 

3. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงรวมถึงการละเวน

การแสดงรายการและขอมูลตาง ๆ 

4. กองทุนหมูบานไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมด ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ

อยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากนี้กองทุนหมูบาน ไดปฏิบัติตามขอบังคับของหนวยงาน

กํากับดูแล ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

5. กองทุนหมูบาน มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยท้ังหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพัน 

หรือขอผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยของกองทุนหมูบาน เวนแตท่ีไดแจงใหผูตรวจสอบบัญชีทราบ 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

6. กองทุนหมูบาน ไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินท้ังหมดของกองทุนหมูบาน ท้ังท่ี

เกิดข้ึนแลวและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนาไวอยางเหมาะสม นอกจากนี้ไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวกับหลักประกันท้ังหมดท่ีกองทุนหมูบานใหแกบุคคลภายนอก 

 

ลงชื่อ.............................................................. 

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

ประธานกรรมการกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง            

 

3.4  แบบรายงานการตรวจสอบเอกสารประกอบการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

กองทุนหมูบาน..............หมูท่ี ..........ตําบล................. 

อําเภอ/เขต..................จงัหวดั.............. 

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

คําช้ีแจง  ใหผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร

 ประกอบการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตลอดจนการบริหารจัดการ

 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ใหผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองดําเนินการตรวจสอบเอกสาร

 ประกอบการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยใสเครื่องหมาย   

 พรอมท้ังใหคําแนะนํากับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (กรณีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

 ไมไดจัดทําเอกสาร) ดังนี้ 

การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

บัญชีชุดที่ 1 

ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ มี ไมมี 

คําแนะนําจากผูตรวจสอบ

บัญชีกองทุนหมูบานฯ  

(กรณีไมมี) 

1 ทะเบียนคุมคําขอกู    

2 ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว    

3 สัญญาเงินกูและสัญญาคํ้าประกัน    

4 ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน    

5 ใบสําคัญจาย    
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ มี ไมมี 

คําแนะนําจากผูตรวจสอบ

บัญชีกองทุนหมูบานฯ  

(กรณีไมมี) 

6 สมุดบัญชีรายรับกองทุน    

7 สมุดบัญชีรายจายกองทุน    

8 สมุดบัญชีแยกประเภท    

9 สรุปบัญชีรายไดประจําป    

10 สรุปบัญชีรายจายประจําป    

11 งบการเงิน 

   *งบทดลอง 

   *งบกําไรขาดทุน 

    *งบแสดงฐานะทางการเงิน 

   

12 บัญชีกําไรสะสมและการจัดสรรประจําป    

13 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร    

 

บัญชีชุดที่ 2 

ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ มี ไมมี 

คําแนะนําจากผูตรวจสอบ

บัญชีกองทุนหมูบานฯ 

(กรณีไมมี) 

1 ทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ    

2 ทะเบียนคุมคาหุน    

3 ทะเบียนคุมคําขอกู    

4 ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว    

5 สัญญาเงินกูและสัญญาคํ้าประกัน    

6 ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสรจ็รบัเงิน    

7 ใบสําคัญจาย    

8 สมุดบัญชีรายรับกองทุน    

9 สมุดบัญชีรายจายกองทุน    

10 สมุดบัญชีแยกประเภท    
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ มี ไมมี 

คําแนะนําจากผูตรวจสอบ

บัญชีกองทุนหมูบานฯ 

(กรณีไมมี) 

11 สรุปบัญชีรายไดประจําป    

12 สรุปบัญชีรายจายประจําป    

13 งบการเงิน 

   *งบทดลอง 

   *งบกําไรขาดทุน 

    *งบแสดงฐานะทางการเงิน 

   

14 บัญชีกําไรสะสมและการจัดสรรประจําป    

15 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร    

 

 การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ มี ไมมี 

คําแนะนําจากผูตรวจสอบ

บัญชีกองทุนหมูบานฯ 

(กรณีไมมี) 

1 ทะเบียนคุมสมาชิก    

2 ทะเบียนคุมทรัพยสิน    

3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและสมาชิก 

   

4 ระเบียบ/ขอบังคับของกองทุนหมูบานฯ  

มีการแกไขเปนปจจุบัน 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

สวนท่ี 2  ใหผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงาน 

 การบริหารจัดการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยตรวจสอบจากเอกสารการดําเนินงาน

 ของกองทุนหมูบานโดยใหใสเครื่องหมาย   พรอมท้ังใหคําอธิบาย/แนะนํากับกองทุนหมูบาน

 และชุมชนเมือง 

ระเบียบ/ขอบังคับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีการจัดทําทะเบียนของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง สอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้ง

และบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.2551 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือไม อยางไร 

1. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  สอดคลอง  

 ไมสอดคลอง ระบ ุ       

           

           

            

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

           

           

            

2. สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 สอดคลอง 

 ไมสอดคลอง ระบ ุ       

           

           

            

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

3. การกูยืมและการชําระเงินคืนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 สอดคลอง 

        ไมสอดคลอง ระบุ       

           

           

            

  ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง                                            

           

           

            

การทําบัญชีและการตรวจสอบ 

 สอดคลอง 

 ไมสอดคลอง ระบ ุ       

            

            

            

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

            

            

             

4. การจัดสรรกําไร 

 สอดคลอง 

 ไมสอดคลอง ระบ ุ       

            

            

             

  ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

การปฏิบัติตามระเบียบ/ขอบังคับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ตามระเบียบ/ขอบังคับของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองหรือไม อยางไร ( ระเบียบ/ขอบังคับกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดต้ัง

และบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.2551 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ) 

1. สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 *การรับสมัคร 

            

            

             

 *คุณสมบัติ 

            

            

             

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

           

           

            
 

2. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 *สัดสวน ชาย..............คน หญิง..............คน 

 *คุณสมบัติ 

          

 *การดํารงตําแหนงตามวาระ(การคัดเลือกเม่ือครบวาระ) 

         

 *การสงมอบงาน (กรณีเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง) 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   
           

            

3.  การประชุม   

 *การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

        

*การประชุมสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

        

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
           

            

4.  การกูยืมและการชําระคืนเงิน   

 *การปลอยกู 

 *ระยะเวลาการชําระคืนเงิน 

 *การกําหนดอัตราดอกเบี้ย       

            

 *การจัดทําสัญญาเงินกูยืม       

            

 *การจัดทําสัญญาคํ้าประกัน       

            

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

           

            

5.  การแตงตั้งผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ

            

                  

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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 6.  การจัดสรรผลกําไรประจําป  

           

           

            

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

           

           

            

7. หนี้คางชําระ 

  ไมมี 

      มี คณะกรรมการมีการบริหารจัดการหนี้คางชําระอยางไร ระบุ  

           

            

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

           

            

8. ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
           

            

9. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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สวนท่ี 3  ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ใหผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองวามีหรือไม พรอมท้ังอธิบายโดยสังเขป 

1. ดานการบริหารงานท่ัวไป (เชน มีการมอบหมายและแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือไม อยางไร , มีการจัดเก็บเอกสารท่ีเปนระบบ 

หรือไม อยางไร ฯลฯ ) 

 ไมมี ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง                                

          

           

 มี ระบุ        

            

ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

          

           

2. ดานการเงิน ( เชน ในกองทุนหมูบานฯ มีวิธีการตรวจสอบ เงินสด เงินฝากบัญชี 

ลูกหนี้ เงินรับฝาก ฯลฯ หรือไม อยางไร ) 

 ไมมี ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

          

           

 มี ระบุ        

            

ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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3. ดานการใหกูยืมและชําระคืนเงิน (เชน มีการจัดทําทะเบียนการกูยืมและชําระคืน

เงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือไม อยางไร ,มีการตรวจสอบการกูยืมและชําระคืน

เงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือไม อยางไร ฯลฯ ) 

 ไมมี  

           

  มี ระบุ        

            

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

          

           

4. คาหุน (เชน คาหุน/จํานวนหุน และคาธรรมเนียมเปนไปตามระเบียบฯกองทุนหรือไม 

กองทุนมีการบันทึกในสมุดประจําตัวสมาชิกไวเปนหลักฐานหรือไม อยางไร ฯลฯ ) 

                  ไมมี  

           

  มี ระบุ        

            

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

          

           

5. สินทรัพย (เชน มีการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพยและตรวจสอบทรัพยสินตาม

ทะเบียนคุมหรือไม อยางไร ฯลฯ ) 

  ไมมี  

           

  มี ระบุ        

            

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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6. อ่ืน ๆ  
           

            

 

         (ลงชื่อ)     ผูจัดทํา 

 ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  

    (ลงชื่อ)     ผูรับรองผลการตรวจสอบ 

         (                                          ) 

 ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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3.5  กระดาษทําการเปรียบเทียบ  

  3.5.1  กระดาษทําการสําหรับ “บัญชีชุดท่ี 1” 

  1)  กระดาษทําการเปรียบเทียบ 

บัญชีชุดท่ี 1 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

กระดาษทําการเปรียบเทียบ 

ณ วันท่ี.................................... 

ลําดับ รายการ 
บัญชี 

แยกประเภท 

ทะเบียนคุม/ 

สมุดเงินฝาก

ธนาคาร 

ผลตาง 

1 เงินฝากธนาคาร    

 ธนาคาร......................สาขา..................... 

เลขท่ีบัญชี............................................... 

   

 ธนาคาร......................สาขา..................... 

เลขท่ีบัญชี............................................... 

   

 ธนาคาร......................สาขา..................... 

เลขท่ีบัญชี............................................... 

   

2 ลูกหนี้    

3 เครื่องใชสํานักงาน    

4 กําไรสะสมจัดสรร    

 ประกันความเสี่ยง    

 สมทบกองทุน    

 อ่ืน ๆ    

5 รายได    

 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู    

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    

 คาปรับ/รายไดอ่ืน    
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สรุปผลการตรวจสอบ 

1. เงินฝากธนาคาร........................................ 

2. ลูกหนี.้.................................................. 

3. กําไรสะสมจัดสรร............................... 

4. รายได............................................... 

 

วิธีบันทึกรายการในชองตาง ๆ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บันทึกชื่อบัญชีท่ีปรากฏ  

2. บันทึกยอดคงเหลือในวันท่ีตามงบท่ีตรวจสอบ 

3. บันทึกยอดคงเหลือตามหลักฐานจากเอกสาร 

4. บันทึกผลตางท่ีไดจากการเปรียบเทียบ 

5. สรุปผลการตรวจสอบ 

 

2)  กระดาษทําการสินทรัพย 

บัญชีชุดท่ี 1 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

กระดาษทําการสินทรัพย 

ณ วันท่ี.................................... 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

1 เงินฝากธนาคาร  

 ธนาคาร...............สาขา..............เลขท่ีบัญชี.........  

 ธนาคาร...............สาขา..............เลขท่ีบัญชี.........  

 ธนาคาร...............สาขา..............เลขท่ีบัญชี.........  

2 ลูกหนี้  

3 เครื่องใชสํานักงาน  

 รวมสินทรัพย  

 

 

 

 



133 

 

 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

การตรวจสอบ 

1. เงินฝากธนาคาร 

1.1  ธนาคาร...................... 

 1)  ตรวจสอบเอกสารการนําเงินฝากธนาคาร กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี………………………………………………. 

 2)  ตรวจสอบเอกสารการถอนเงินฝากธนาคาร กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี………………………………………………. 

 3)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 4)  ตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี...................... 

ถึงวันท่ี.............................. 

 5)  ขอยืนยัน เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี................................. 

1.2  ธนาคาร...................... 

 1) ตรวจสอบเอกสารการนําเงินฝากธนาคาร กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี………………………………………………. 

 2)  ตรวจสอบเอกสารการถอนเงินฝากธนาคาร กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี………………………………………………. 

 3)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 4)  ตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้ งแตวันท่ี

..........................ถึงวันท่ี................................... 

 5)  ขอยืนยัน เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี................................. 

1.3  ธนาคาร...................... 

 1) ตรวจสอบเอกสารการนําเงินฝากธนาคาร กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี………………………………………………. 

 2) ตรวจสอบเอกสารการถอนเงินฝากธนาคาร กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี………………………………………………. 

 3) ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 
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 4)  ตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี.....................

ถึงวันท่ี................................... 

  5)  ขอยืนยัน เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี................................. 

2. ลูกหนี้ 

 2.1 ลูกหนี้เงินกู 

 1) ตรวจสอบทะเบียนจายเงินกูกับรายงานการประชุมอนุมัติเงินกู ตั้งแตวันท่ี.................

ถึงวันท่ี……………………. 

  2)  ตรวจสอบสัญญาเงินกูกับทะเบียนจายเงินกู ตั้งแตวันท่ี........ ถึงวันท่ี………………… 

  3)  ตรวจสอบเอกสารการจายเงินกูกับบัญชีคุมลูกหนี้เงินกู และสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

  4)  ตรวจสอบการรับชําระเงินกูกับบัญชีคุมลูกหนี้เงินกู และสมุดบัญชีรายรับกองทุน 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

  5)  เปรียบเทียบบัญชีคุมลูกหนี้เงินกูกับบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี...........ถึงวันท่ี

................................... 

  6)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

  7)  ขอยืนยัน ยอดลูกหนี้เงินกูสามัญ ณ วันท่ี.....................จากสมาชิกจํานวน.............ราย 

เปนเงิน................บาท และเงินกูฉุกเฉินจํานวน................ราย เปนเงิน........................บาท 

3. เครื่องใชสํานักงาน 

 1) ตรวจสอบเอกสารการซ้ือเพ่ิมและจําหนายเครื่องใชสํานักงานกับสมุดบัญชีรายรับ 

และสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี.................ถึงวันท่ี……………………………. 

 2) ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภท ตั้งแตวันท่ี.................ถึงวันท่ี………………………… 

 3)  ตรวจสอบมติท่ีประชุมอนุมัติให ซ้ือ หรือจําหนายเครื่องใชสํานักงานจากรายงาน 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี

................................... 

 4) ตรวจสอบทะเบียนคุมสินทรัพยกับบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ณ วันท่ี............................. 
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สรุปผลการตรวจสอบ 

 1. เงินฝากธนาคาร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 2. ลูกหนี้ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 3. เครื่องใชสํานักงาน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3) กระดาษทําการหนี้สินและทุน 

บัญชีชุดท่ี 1 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

กระดาษทําการหนี้สินและทุน 

ณ วันท่ี.................................... 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

1 ทุนจัดสรร  

2 กําไรสะสมจัดสรร  

 ประกันความเสี่ยง  

 สมทบกองทุน  

 อ่ืน ๆ  

   

   

 รวมทุน  
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

การตรวจสอบ 

1. ทุนจัดสรร 

 1) ตรวจสอบเอกสารเงินทุนจัดสรร กับสมุดรายรับ ตั้งแตวันท่ี...... ถึงวันท่ี………………….. 

 2)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุน ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

ต้ังแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 3)  ขอยืนยัน ยอดทุนจัดสรร ณ วันท่ี.................จากสมาชิกจํานวน...............ราย เปนเงิน

................บาท 

2.  กําไรสะสมจัดสรร 

 1) ตรวจสอบเอกสารการจัดสรรกําไร ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน

เมือง ต้ังแตวันท่ี.................ถึงวันท่ี……………………. 

 2)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุน ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 3)  ขอยืนยัน ยอดกําไรสะสมจัดสรร ณ วันท่ี.....................จากสมาชิกจํานวน...........ราย 

เปนเงิน................บาท  

 

สรุปผลการตรวจสอบ 

1.  ทุนจัดสรร

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2.  กําไรสะสมจัดสรร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

4) กระดาษทําการรายไดและคาใชจาย  

บัญชีชุดท่ี 1 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

กระดาษทําการรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป ส้ินสุด วันท่ี.................................... 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

 ดอกเบ้ีย  

1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  

 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร  

2 คาปรับ/รายไดอ่ืน  

   

 รวมรายได  

 

การตรวจสอบ 

1. ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู 

  1)  ตรวจสอบเอกสารการรับดอกเบี้ยจากเงินใหกู กับสมุดบัญชีรายรับกองทุน ต้ังแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี……………………. 

  2)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุน ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

2. ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร 

  1)   ตรวจสอบเอกสารการรับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร (สมุดคูฝาก) กับสมุดบัญชีรายรับ

กองทุน ตั้งแตวันท่ี.................ถึงวันท่ี……………………. 

  2)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุน ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

3.  คาปรับ/รายไดอ่ืน 

  1) ตรวจสอบเอกสารการรับคาปรับ/รายไดอ่ืน กับสมุดบัญชีรายรับกองทุน ต้ังแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี……………………. 

  2) ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุน ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

สรุปผลการตรวจสอบ 

1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

  2.  ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

  3.  คาปรับ/รายไดอ่ืน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
  

5)  กระดาษทําการขอสังเกตการจัดทํางบการเงิน  

บัญชีชุดท่ี 1 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

กระดาษทําการขอสังเกตการจัดทํางบการเงิน 

สําหรับป ส้ินสุด วันท่ี.................................... 

ลําดับ รายการ ถูกตอง ไมถูกตอง 

1 รูปบบการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน เปนไปตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

  

2 รูปแบบการจัดทํางบกําไรขาดทุน เปนไปตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

  

3 การจัดหมวดหมูรายการในงบการเงิน   

4 จํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน   

(ใหทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรวจพบ) 

สรุปผลการตรวจสอบ (กรณีไมถูกตอง หรือมีขอสังเกต) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

3.5.1 กระดาษทําการสําหรับ “บัญชีชุดท่ี 2” 

 1) กระดาษทําการเปรียบเทียบ 

บัญชีชุดท่ี 2 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

กระดาษทําการเปรียบเทียบ 

ณ วันท่ี.................................... 

ลําดับ รายการ 
บัญชี 

แยกประเภท 

ทะเบียนคุม/ 

สมุดเงินฝาก

ธนาคาร 

ผลตาง 

1 เงินสด    

2 เงินฝากธนาคาร    

 ธนาคาร...............สาขา.............. 

เลขท่ีบัญชี.................................. 

   

 ธนาคาร...............สาขา.............. 

เลขท่ีบัญชี.................................. 

   

3 ลูกหนี้    

4 เครื่องใชสํานักงาน    

5 เงินรับฝากออมทรัพย    

6 เงินกูจากสถาบันการเงิน    

7 ทุนเรือนหุน    

8 เงินรับฝากสัจจะ    

9 กําไรสะสมจัดสรร    

 ..................    

 ............................    

10 รายได    

 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู    

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    

 คาปรับ/รายไดอ่ืน    

11 คาใชจาย    
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 สรุปผลการตรวจสอบ 

 1. เงินสด................................................................................... 

  2. เงินฝากธนาคาร............................................................................... 

 3. ลูกหนี้............................................................................... 

 4. เครื่องใชสํานักงาน............................................................................... 

5. เงินรับฝากออมทรัพย................................................... 

 6. เงินกูจากสถาบันการเงิน............................................... 

7. ทุนเรือนหุน.......................... 

8. เงินรับฝากสัจจะ............................... 

9. กําไรสะสมจัดสรร................... 

10. คาปรับ/รายได........................ 

11. คาใชจาย........................... 

วิธีบันทึกรายการในชองตาง ๆ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บันทึกชื่อบัญชีท่ีปรากฏ  

2. บันทึกยอดคงเหลือในวันท่ีตามงบท่ีตรวจสอบ 

3. บันทึกยอดคงเหลือตามหลักฐานจากเอกสาร 

4. บันทึกผลตางท่ีไดจากการเปรียบเทียบ 

5. สรุปผลการตรวจสอบ 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

2) กระดาษทําการสินทรัพย 

บัญชีชุดท่ี 2 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

กระดาษทําการสินทรัพย 

ณ วันท่ี.................................... 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

1 เงินสด  

2 เงินฝากธนาคาร  

 ธนาคาร...............สาขา..............เลขท่ีบัญชี.........  

 ธนาคาร...............สาขา..............เลขท่ีบัญชี.........  

3 ลูกหนี้  

4 เครื่องใชสํานักงาน  

 รวมสินทรัพย  

การตรวจสอบ 

1. เงินสด 

 1) ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน กับสมุดบัญชีรายรับกองทุน ตั้งแตวันท่ี......... ถึงวันท่ี………… 

 2)  ตรวจสอบเอกสารการจายเงิน กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี........ถึงวันท่ี………. 

 3)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองุทน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 4)  ขอยืนยัน เงินสด ณ วันท่ี................................. 

2.  เงินฝากธนาคาร 

 2.1 ธนาคาร...................... 

  1) ตรวจสอบเอกสารการนําเงินฝากธนาคาร กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ต้ังแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี........................................... 

  2)  ตรวจสอบเอกสารการถอนเงินฝากธนาคาร กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี…………………………. 

  3)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

  4)  ตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี.............. 

ถึงวันท่ี................................... 

  5)  ขอยืนยัน เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี................................. 

 2.2 ธนาคาร...................... 

  1) ตรวจสอบเอกสารการนําเงินฝากธนาคาร กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ต้ังแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี…………………………… 

  2)  ตรวจสอบเอกสารการถอนเงินฝากธนาคาร กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี……………………………. 

  3) ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ต้ังแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

  4) ตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี.............. 

ถึงวันท่ี................................... 

  5)  ขอยืนยัน เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี................................. 

3. ลูกหนี้ 

3.1 ลูกหนี้เงินกู 

 1) ตรวจสอบทะเบียนจายเงินกูกับรายงานการประชุมอนุมัติเงินกู ตั้งแตวันท่ี.................

ถึงวันท่ี……………………. 

 2)  ตรวจสอบสัญญาเงินกูกับทะเบียนจายเงินกู ตั้งแตวันท่ี.................ถึงวันท่ี………………. 

 3)  ตรวจสอบเอกสารการจายเงินกูกับบัญชีคุมลูกหนี้เงินกู และสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ต้ังแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 4)  ตรวจสอบการรับชําระเงินกูกับบัญชีคุมลูกหนี้เงินกู และสมุดบัญชีรายรับกองทุน 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 5) เปรียบเทียบบัญชีคุมลูกหนี้เงินกูกับบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี.................... 

ถึงวันท่ี................................... 

 6)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุนไป

สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 7)  ขอยืนยัน ยอดลูกหนี้เงินกูสามัญ ณ วันท่ี.................................จํานวน..............ราย 

เปนเงิน................บาท และเงินกูฉุกเฉินจํานวน................ราย เปนเงิน........................บาท 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

4. เครื่องใชสํานักงาน 

 1) ตรวจสอบเอกสารการซ้ือเพ่ิมและจําหนายเครื่องใชสํานักงานกับสมุดบัญชีรายรับ 

และสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี.................ถึงวันท่ี……………………………. 

 2)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุนไป

สมุดบัญชีแยกประเภท ต้ังแตวันท่ี.................ถึงวันท่ี………………………… 

 3)  ตรวจสอบมติท่ีประชุมอนุมัติใหซ้ือ หรือจําหนายเครื่องใชสํานักงานจากรายงาน 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ต้ังแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี

................................... 

สรุปผลการตรวจสอบ 

1. เงินสด 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 2. เงินฝากธนาคาร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3. ลูกหนี้ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4.  เครื่องใชสํานักงาน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

3) กระดาษทําการหนี้สินและทุน 

บัญชีชุดท่ี 2 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

กระดาษทําการหนี้สินและทุน 

ณ วันท่ี.................................... 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

 หนี้สิน  

1 เงินรับฝากออมทรัพย  

2 เงินกูจากสถาบันการเงิน  

   

 รวมหนี้สิน  

 ทุน  

3 ทุนเรือนหุน  

4 เงินรับฝากสัจจะ  

5 กําไรสะสม  

 รวมทุน  

 รวมหนี้สินและทุน  

การตรวจสอบ 

1. เงินรับฝากออมทรัพย 

1)  ตรวจสอบเอกสารการรับฝากเงินออมทรัพยกับสมุดบัญชีรายรับกองทุน ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี……………………. 

2) ตรวจสอบเอกสารการถอนเงินฝากออมทรัพยกับสมุดบัญชีรายจายกองทุนตั้งแตวันท่ี

................ถึงวันท่ี………………………… 

 3)  เปรียบเทียบบัญชีคุมเงินรับฝากออมทรัพยกับสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 4)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 5)  ขอยืนยัน ยอดเงินรับฝากออมทรัพยจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี.................................

จํานวน.................ราย เปนเงิน................บาท  
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

2. เงินกูจากสถาบันการเงิน 

 1) ตรวจสอบสัญญากูเงินและภาระผูกพัน กับเอกสารการรับเงินกู ตั้งแตวันท่ี.................

ถึงวันท่ี……………………. 

 2) ตรวจสอบเอกสารการรับเงินกู กับสมุดบัญชีรายรับกองทุน ตั้งแตวันท่ี......................

ถึงวันท่ี………………………… 

 3)  ตรวจสอบเอกสารชําระหนี้เงินกู กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ตั้งแตวันท่ี ต้ังแตวันท่ี

..........................ถึงวันท่ี................................... 

 4)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 5)  ขอยืนยัน ยอดเงินกูจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี.........................จํานวน............ บาท  

3. ทุนเรือนหุน 

 1) ตรวจสอบเอกสารการรับสมาชิกใหม กับมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

ในรายงานการประชุมกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตั้งแตวันท่ี...........ถึงวันท่ี……………………………. 

 2)  ตรวจสอบเอกสารการเพ่ิมหุนและลาออกของสมาชิกกับสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

และรายงานการประชุมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตั้งแตวันท่ี.................. ถึงวันท่ี………….… 

 3) ตรวจสอบการถอนหุนและการรับสมาชิกใหมกับสมุดบัญชีรายรับกอกงทุนและ

รายงานการประชุมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตั้งแตวันท่ี.......................ถึงวันท่ี..................... 

 4)  ตรวจสอบทะเบียนคุมบัญชีหุน กับสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ต้ังแตวันท่ี............. 

ถึงวันท่ี...................... 

 5)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 6)  ขอยืนยัน ยอดหุน ณ วันท่ี...................................จากสมาชิกจํานวน...............ราย 

เปนเงิน................บาท 

4. เงินรับฝากสัจจะ 

 1) ตรวจสอบเอกสารการรับฝากเงินสัจจะกับสมุดบัญชีรายรับกองทุน ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี……………………. 

 2)  ตรวจสอบเอกสารการถอนเงินฝากสัจจะกับสมุดบัญชีรายจายกองทุนตั้งแตวันท่ี

................ถึงวันท่ี………………………… 

 3)  เปรียบเทียบบัญชีคุมเงินรับฝากสัจจะกับสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี................................... 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 4)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 5)  ขอยืนยัน ยอดเงินรับฝากสัจจะ ณ วันท่ี.................................จํานวน....................ราย 

เปนเงิน................บาท  

5. กําไรสะสมจัดสรร 

 1) ตรวจสอบเอกสารการจัดสรร ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตั้งแตวันท่ี.................ถึงวันท่ี……………………. 

 2)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุน ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 3)  ขอยืนยัน ยอดกําไรสะสมจัดสรร ณ วันท่ี.................................จํานวน.............ราย 

เปนเงิน................บาท  

สรุปผลการตรวจสอบ 

1. เงินรับฝากออมทรัพย 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. เงินกูจากสถาบันการเงิน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. ทุนเรือนหุน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4.  เงินรับฝากสัจจะ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 5.  กําไรสะสมจัดสรร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 4) กระดาษทําการรายไดและคาใชจาย  

บัญชีชุดท่ี 1 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

กระดาษทําการรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป ส้ินสุด วันท่ี.................................... 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

 รายไดดอกเบ้ีย  

1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  

2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร  

3 รายไดคาปรับ/รายไดอ่ืน  

   

 รวมรายได  

 คาใชจาย  

1 ดอกเบี้ยจายเงินกูจากสถาบันการเงิน  

2 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  

3 คาใชจายอ่ืน ๆ  

 รวมคาใชจาย  

 

การตรวจสอบ 

1. ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู 

1)  ตรวจสอบเอกสารการรับดอกเบี้ยจากเงินใหกู กับสมุดบัญชีรายรับกองทุน ตั้งแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี……………………. 

2)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุน ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

2. ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร 

1) ตรวจสอบเอกสารการรับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร (สมุดคูฝาก) กับสมุดบัญชีรายรับ

กองทุน ตั้งแตวันท่ี.................ถึงวันท่ี……………………. 

2)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุน ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

3. รายไดคาปรับ/รายไดอ่ืน 

1)  ตรวจสอบเอกสารการรับคาปรับ/รายไดอ่ืน กับสมุดบัญชีรายรับกองทุน ต้ังแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี……………………. 

2)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุน ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

4. ดอกเบ้ียจายและคาใชจาย 

1) ตรวจสอบเอกสารการจายดอกเบี้ย/คาใชจาย กับสมุดบัญชีรายจายกองทุน ต้ังแตวันท่ี

.................ถึงวันท่ี……………………. 

2)  ตรวจสอบการผานบัญชีจากสมุดบัญชีรายจายกองทุน ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

ตั้งแตวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................... 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 

1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. รายไดคาปรับ/รายไดอ่ืน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4.  ดอกเบี้ยจาย/คาใชจาย 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

  

 

 

 

 

 



149 

 

 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 5) กระดาษทําการขอสังเกตการจัดทํางบการเงิน  

บัญชีชุดท่ี 2 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

กระดาษทําการขอสังเกตการจัดทํางบการเงิน 

สําหรับป ส้ินสุด วันท่ี.................................... 
ลําดับ รายการ ถูกตอง ไมถูกตอง 

1 รูปแบบการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน เปนไปตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

  

2 รูปแบบการจัดทํางบกําไรขาดทุน เปนไปตามท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

  

3 การจัดหมวดหมูรายการในงบการเงิน   

4 จํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน   

    

    

    

(ใหทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรวจพบ) 

 

สรุปผลการตรวจสอบ (กรณีไมถูกตอง หรือมีขอสังเกต) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

6. งบแสดงฐานะทางการเงิน “บัญชี 1” และ “บัญชี 2” 

 

บัญชีชุดท่ี 1 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี.................................... 

สินทรัพย  

เงินฝากธนาคาร  

ลูกหนี้  

เครื่องใชสํานักงาน  

รวมสินทรัพย  

หนี้สินและทุน  

เงินทุนจัดสรร  

กําไรสะสมยกมา 

            สมทบกองทุน 

            เงินประกันความเสี่ยง 

 

กําไรสุทธิประจําป  

รวมหนี้สินและทุน  

 

ลงชื่อ.................................................ผูจัดทํา             ลงชือ่.......................................................... 

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

ตําแหนง.................................................               ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีชุดท่ี 2 

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง............................ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี.................................... 

สินทรัพย  

เงินสด  

เงินฝากธนาคาร  

ลูกหนี้  

เครื่องใชสํานักงาน  

  

รวมสินทรัพย  

หนี้สินและทุน  

หนี้สิน  

เงินรับฝากออมทรัพย  

เงินกูจากสถาบันการเงิน  

  

รวมหนี้สิน  

ทุน  

ทุนเรือนหุน  

เงินรับฝากสัจจะ  

กําไรสะสม  

 

ลงชื่อ.................................................ผูจัดทํา             ลงชือ่.......................................................... 

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

ตําแหนง.................................................               ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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สํานักพิมพซีเอ็ดยูเคชั่น. 

วัฒนา ศิวะเก้ือ และคณะ. 2559. การบัญชีข้ันตน.  พิมพครั้งท่ี 8.  กรงุเทพมหานคร:  สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.    

เสริมโชค  ไชยเลิศ. 2554. คูมือนักบัญชีมืออาชีพ. พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร:   

อัจฉรา  มานะอริยกุล. 2560. ระบบบัญชี. พิมพครั้งท่ี 1 กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพ 

แม็คเอ็ดดูเคชั่น. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ    นางสาวประคอง    เจนคุณาวัฒน์ 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี    - บธ.บ.  -  การบัญชี  จาก  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

 ปริญญาตรี   - บธ.บ. -  การจัดการทั่วไป  จาก  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ปริญญาโท    - บธ.ม. -  บริหารธุรกิจ (การบัญชีเพ่ือการวางแผนและควบคุม)   
                 จาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ     
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี   
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   

 ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
หน้าที่พิเศษ/ประสบการณ์ 

 กรรมการพิจารณาการเปิดสาขาวิชาของโรงเรียนเอกชน ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 

 วิทยากร บัญชีกองทุนหมู่บ้าน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง   
 อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  จังหวัดล าปาง 

 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  จังหวัดล าปาง 

 อาจารย์พิเศษ  โรงเรียนล าปางเทคโนโลยี  จังหวัดล าปาง 

 อาจารย์พิเศษ  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

 ที่ปรึกษาภาควิชาการบัญชีโรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 
 ทีป่รึกษาด้านการจัดการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

 ประธานชมรมตัวแทนบริษัทนิยมพานิชล าปาง จ ากัด 

 ประธานกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองจอก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

 ประธานโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านต าบลท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

 
 
 
 



อ่ืน ๆ 
 ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ปี 2556 

 บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย จ านวน 52 ครั้ง 

 

ผลงานวิชาการการเขียนหนังสือเรียน 

 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 

 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 

 2201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 

 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 

 3201-2004 การบัญชีต้นทุน 2 
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