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คานา
จากแนวทางการดาเนิ นกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี งบประมาณ 2552
กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการ
จัดทาบัญชี อิเลคทรอนิกส์ ขึ้น เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้ มีแนวคิดในการจัดทา ระบบบัญชีอิเลคทรอนิกส์
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น เพื่อใช้ในการประชุมฯ ของจังหวัดพิจิตร และใช้สนับสนุนการดาเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่อยูใ่ นเขตความรับผิดชอบ
ก่อนดาเนินการจัดทาบัญชีอิเลคทรอนิกส์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
นั้น ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส่ วนใหญ่
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชี
รวมทั้งยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ แต่พอที่จะมี
บุคลากร ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระดับพื้นฐาน ได้ ผูจ้ ดั ทาจึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการจัดทาบัญชี
อิเลคทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังนี้
(1) การจัดทาต้องใช้รูปแบบบัญชีตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ บัญชี ส.จ.ร. ซึ่ง
เป็ นรู ปแบบที่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีความคุน้ เคย และมีพ้นื ฐานพอสมควร
(2) ระบบโปรแกรมที่ใช้ควรเป็ นโปรแกรมพื้นฐาน ที่ประชาชนทัว่ ไป สามารถนาไปใช้งานได้ง่าย
จึงได้นาโปรแกรม Exel ซึ่ งเป็ นโปรแกรม ที่สามารถนามาใช้ได้ง่าย มาจัดทาบัญชี อิเลคทรอนิกส์
(3) เน้นจัดทาโดยลดภาระการพิมพ์ขอ้ ความให้มากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการฯ ส่ วนใหญ่ มัก
ไม่คุน้ เคยกับการพิมพ์
(4) ทาระบบ เพื่อให้ผใู ้ ช้ที่ไม่มีความรู ้ ทางบัญชี สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
(5) ต้องมีระบบตรวจสอบเพื่อลดความผิดพลาดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ของประชาชน
เนื่องจากผูจ้ ดั ทาเป็ น นักพัฒนา ที่ปฏิบตั ิงานอยูก่ บั ประชาชนในชนบท รู ปแบบการจัดทา จึงเป็ น
รู ปแบบที่เกิดจากความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิ บัติ มากกว่ าการใช้ แนวทางในเชิ งวิชาการ ถ้าหากมี
ข้อบกพร่ อง หรื อไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ต้องขอความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้ แนะนาด้วย จักเป็ น
พระคุณอย่างยิง่
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ระบบบัญชีอิเลคทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สามารถทาให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็ น
สถาบันที่จะพัฒนาคุณภาพชี วติ ของประชาชนให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
ยงยุทธ พันตารักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร
99 หมู่ที่ 3 ตาบลดงป่ าคา อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170 โทร 090-6858179
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หลักการและความสาคัญของการจัดทาบัญชี
ในการจัดทาบัญชี ประชาชนและบุคคลทัว่ ไปมักจะเข้าใจกันว่า การบัญชี เป็ นเรื่ องที่ยากต้องอาศัย
ผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะ แต่แท้ที่จริ งแล้วทุกคนสามารถทาความเข้าใจในเรื่ องเกี่ ยวกับบัญชี ได้ไม่
ยากนัก เพราะในแต่ละวันของทุกคนได้พบเห็ นเรื่ องราวที่ เกี่ ยวข้องกับการบัญชี อยู่แล้ว เช่ น การรั บเงิ น
(รายได้ประจา รายได้ชวั่ คราว) การจ่ายเงิน (ค่าใช้จ่ายในวิถีชีวิตประจาวัน การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน) การ
รับหรื อใช้จ่ายเงินโดยการผ่านธนาคาร หรื อการจัดทาธุ รกรรมทางการเงินต่าง ๆ ทั้งในสถาบันการเงินที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ การเงินในระบบ (ในสถาบันการเงินทุกประเภท) และการเงินในระบบชุ มชน
(กลุ่มออมทรัพย์ ฯ กองทุนหมู่บา้ นฯ กลุ่มอาชี พ สหกรณ์ ) หากได้ทาการศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถทาความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี ได้โดยไม่ใช้เวลามากนัก หากแต่อยูท่ ี่ใจว่าจะเอาไปใส่ ในการจัดทาบัญชี อย่าง
เป็ นระบบแล้วหรื อยัง เปิ ดใจรับกับระบบบัญชี หรื อไม่ มีคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างตรงไปตรงมาหรื อยัง คุณ
อคติกบั การบัญชีหรื อไม่ และคุณพร้อมที่จะรับรู ้อย่างเป็ นระบบแล้วหรื อยัง
การเงินและการบัญชีหากจะเปรี ยบกับร่ างกายมนุษย์เรานี้ เปรี ยบได้กบั “หัวใจ”เพราะเมื่อใดหัวใจ
หยุดเต้นอย่างเป็ นระบบสรี ระในร่ างกายส่ วนอื่ นก็จะรวนเรตามตามกันไป อย่างไรก็ตามหากเป็ นกิ จการ
เจ้าของคนเดี ยวจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่หากเป็ นกิ จการที่ มีเจ้าของมากกว่า 2 คนขึ้ นไป เช่ น ห้าง
หุ ้นส่ วน บริ ษทั สมาคม ชมรม และกลุ่มฯ ต่างๆมีความจาเป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจ ในการนาข้อมูลทาง
การเงินและการบัญชี มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั กิ จการหรื อเพื่อการบริ หารการควบคุมการจัดการให้กิจการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น อีกนัยหนึ่ งการบัญชี จึงไม่แตกต่างอะไรกับกระจกที่จะบอกให้
เจ้าของกิ จการ/หุ ้นส่ วน ทราบถึ งการเปลี่ยนแปลงในการดาเนิ นงานที่ได้เกิดขึ้นนั้นว่า มีผลการดาเนิ นงาน
เป็ นอย่า งไรเพราะจะสะท้อนให้เห็ นถึ ง ความสามารถในการบริ หารงานฐานะการเงิ นของกิ จการ การ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิ น ตลอดจนเป็ นเครื่ องมือในการประเมินกิ จการของ
ตนเองและใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการดาเนิ นงานต่อไปในอนาคตได้อีกทางหนึ่ งด้วย กิจการของกลุ่มออม
ทรั พย์เพื่อการผลิ ตหากไม่ได้รับการส่ งเสริ ม และพัฒนาอย่างต่อเนื่ องแล้วไม่อาจจะประสบผลสาเร็ จให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ได้เช่นกัน
ความรู้ เกีย่ วกับบัญชี เบื้องต้ น คาว่า “การบัญชี” แบ่งคาจากัดความได้ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ
1. ลักษณะทีเ่ น้ นการนาเอาข้ อมูลทางการบัญชี ใช้ “การบัญชี” เป็ นวิชาการเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูล
ซึ่ งเป็ นที่ตอ้ งการขององค์การในการทาหน้าที่ดา้ นการปฏิบตั ิการและการประเมินผลการปฏิบตั ิการได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพข้อมูลซึ่ งจัดทาตามหลักวิชาการทางการบัญชีน้ ีเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นและมีประโยชน์ ดังนี้
ทาให้การวางแผน การควบคุม การปฏิบตั ิงาน และการตัดสิ นใจในด้านต่าง ๆ ของหน้าที่การจัดการเป็ นไป
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเกิ ดประสิ ท ธิ ผ ล แสดงความเป็ นจริ ง เกี่ ย วกับ การดาเนิ นงานของกิ จการอย่า ง
สมเหตุสมผลเพื่อให้ผลู ้ งทุน เจ้าหนี้ เจ้าของกิจการ สมาชิกผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนผูท้ ี่สนใจอื่น ๆ ได้ทราบ
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2. ลักษณะทีเ่ น้ นหน้ าทีท่ างบัญชี “การบัญชี” เป็ นศิลปะของการนารายการ และเหตุการณ์ทางการ
เงิ นมาจดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุ ปผล และวิเคราะห์ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์ คาจากัดความนี้ เน้นหน้าที่
ทางการบัญชีที่จะต้องกระทา คือ
2.1 การจดบันทึก เป็ นการกาหนดวิธีการลงบันทึกรายการประจาวันต่าง ๆ ของกิจการ เช่น
จานวนเงิ นดอกเบี้ยรับ ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เช่ นค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พาหนะ ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ฯลฯ อย่างมีเหตุผลซึ่ งผูท้ าบัญชีจะต้องถือเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ
2.2 การจัดหมวดหมู่ เป็ นการนาข้อมูลที่บนั ทึกไว้มาจัดหมวดหมู่ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิง่ ขึ้น
เช่น การนารายการบันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการมาจัดหมวดหมู่ไว้ดว้ ยกัน เป็ นต้น
2.3 การสรุ ปผล เป็ นการนาข้อมูลที่ได้บนั ทึกและจัดหมวดหมู่แล้วมาจัดทาเป็ นข้อมูลซึ่ งแสดง
ความเป็ นจริ งทางการเงินที่เกิ ดขึ้นที่สาคัญ เช่นจัดทาเป็ นบัญชี แสดงผลการดาเนิ นงานที่เรี ยกว่าบัญชี กาไร
ขาดทุนและจัดทางบดุล เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ หรื อ ของกลุ่ม ฯ เป็ นต้น
2.4 การวิเคราะห์ตีความ เป็ นการนาข้อมูลที่ทาเป็ นรายงานสรุ ปผลไว้แล้วมาวิเคราะห์ตีความ
โดยการเปรี ยบเทียบรายการที่เกิดขึ้นที่สาคัญในระหว่างปี และโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปี
ต่อไป
จากคาจากัดความทั้ง 2 ลักษณะข้างต้น พอจะสรุ ปเป็ นคาจากัดความเดียวได้วา่
“การบัญชี ” เป็ นวิชาการและหน้ าทีง่ านทีเ่ กี่ยวกับการบันทึก การจัดหมวดหมู่ การสรุ ปผล และการ
วิเคราะห์ ตีความรายการ และเหตุการณ์ ทางการเงินอย่ างมีหลักเกณฑ์ ของหน่ วยงานต่ าง ๆ หรื อกลุ่มองค์ กร
ต่ าง ๆ ทุกรู ปแบบทีอ่ ยู่ในสั งคม และเสนอข้ อมูลต่ อผู้ใช้ เพื่อให้ เกิดการตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ

งบดุล
ข้อมูล

บันทึก
จัดหมวดหมู่
สรุปความ
วิเคราะห์
ตีความ

งบกาไรขาดทุน
งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลง
ฐานะทางการเงิน

ผู้ทาการตัดสินใจ
ผู้บริหาร
สมาชิก
บุคคลภายนอก
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ประโยชน์ ของการทาบัญชี
1. ช่วยให้ทราบผลการดาเนินงานว่ามีกาไรหรื อขาดทุน
2. ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
3. ช่วยให้การแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อข้อผิดพลาดซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นได้ในการดาเนิ นงาน
4. ช่วยตรวจสอบตัวเงินกับยอดคงเหลือในบัญชีวา่ ถูกต้องหรื อผิดพลาดอย่างไร
5. ช่วยในการวิเคราะห์ตีความเพื่อทราบผลเปรี ยบเทียบผลกระทบสภาวะการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้
ในการวางแผน การตัดสิ นใจ และการพัฒนากิจการ
ระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 บัญชีเสริม

 บัญชีหลัก

1. บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร (ส.)
2. บัญชีรายรับและหนีส้ ิน (ร.)
3. บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.)

1.
2.
3.
4.
5.

ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม
ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว
ทะเบียนคุมคาขอกู้
ทะเบียนสมาชิก
ทะเบียนคุมเงินทุนประเภทต่างๆ

หลักฐานทางการเงิน
หลักฐานทีจ่ ดั ทาไว้ เป็ นหลักฐานทางการบริหาร

ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญคู่จ่าย (ใบเสร็จจ่าย)
ใบสาคัญจ่าย สมุดคู่ฝาก หลักฐานการนาส่งเงินฝาก
ธนาคาร หลักฐานการจ่ายเงิน สลิปการถอนและฝาก
เงิน สัญญาเงินกู้ ฯ ระเบียบกลุม่ ฯ กฎ กติกา มติเวที
ประชาคมสมาชิก ฯลฯ
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หลักความสั มพันธ์ พืน้ ฐานทางการบัญชี



สินทรัพย์ = ส่วนของผู้ถือสิทธิในสินทรัพย์



สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ



หนี้สิน = สินทรัพย์ ฯ - ส่วนของเจ้าของ



ส่วนของเจ้าของ = สินทรัพย์ - หนี้สิน

ศัพท์ ทางการบัญชี ทคี่ วรรู้
1. สิ นทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทั้งที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนที่สามารถประมาณ
ค่าได้ ซึ่ งกิจการเป็ นเจ้าของเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิจการ เช่น เงินสด ลูกหนี้ สิ นค้า ที่ดิน
เครื่ องจักร อาคาร อุปกรณ์สานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง พันธบัตร และสิ ทธิ บตั ร
2. หนีส้ ิ น หมายถึง หนี้ที่กิจการมีพนั ธะที่จะต้องชดใช้ต่อบุคคลภายนอกซึ่ งอาจชดใช้ เป็ นเงินสด
สิ นค้า หรื อบริ การ หรื อสิ่ งที่มีค่าอื่นใดภายในกาหนดเวลาที่ตกลงกัน เช่น ตัว๋ เงินจ่าย เงินสัจจะสะสมของ
สมาชิก เงินรับฝาก เงินค่าหุ ้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า
3. ทุน หรื อส่ วนของเจ้ าของ หมายถึง ส่ วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการซึ่ งสามารถคานวณได้โดย
นาหนี้สินไปหักออกจากสิ นทรัพย์ ส่ วนที่เหลือ คือ ส่ วนของเจ้าของ
ดังตัวอย่าง เช่น
สิ นทรัพย์
28,800,000
บาท
หนี้สิน
8,800,000
บาท
ส่ วนของเจ้าของ
20,000,000
บาท
4. รายได้ จากการดาเนินงาน หมายถึง รายได้อนั เกิดจากการดอกเบี้ยเงินกู้ จากขายสิ นค้า
หรื อบริ การซึ่ งเป็ นรายได้ตามปกติของกิจการ เช่น รายได้จากดอกเบี้ยรับ ค่าปรับจากลูกหนี้ผดิ นัด ส่ วน
รายได้อื่นๆ เป็ นรายได้จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามปกติ เช่น ค่าสมัครค่าธรรมเนียม
เงินบริ จาค
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5. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จา่ ยที่จา่ ยไปเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการ
ดาเนินงาน เช่นค่าใช้จ่ายการจัดซื้ อเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะหรื อค่าอานวยการในการทาธุ รกรรม
ทางการเงินเพื่อให้เกิดรายได้ ส่ วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็ นการแสดงค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น เงินบริ จาค เป็ นต้น
ระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ประเภทบัญชี ได้จดั แบ่งประเภทบัญชีไว้ดงั นี้ .-

1. บัญชีหลัก
บัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็ นบัญชีที่ได้ปรับปรุ งจากหลักบัญชีสากลให้เป็ นรู ปแบบที่ง่าย
ขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับผูจ้ ดั ทา คือ กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั ได้นาหลักการของ
บัญชีสากลที่เรี ยกว่า “ระบบบัญชีคู่” มาใช้ดว้ ย โดยได้กาหนดให้มีบญั ชีหลักรวม 3 เล่ม ด้วยกัน คือ บัญชีเงิน
สด บัญชีรายวันรับ และบัญชีรายวันจ่าย
บัญชีเงินสด ใช้ชื่อบัญชี วา่ “บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร” ใช้อกั ษรย่อ “ส” เป็ นบัญชีข้ นั ต้น
ใช้ลงรายการรับ – จ่าย เมื่อมีการรับหรื อจ่ายเป็ นเงินสด บัญชีเงินสดนี้ได้นาบัญชีเงินฝากธนาคารมารวมไว้
ด้วยกัน แบ่งเป็ น 3 ช่อง คือ ช่องบัญชี เงินสด ช่องบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ และประจา หรื อ
อาจเพิม่ เป็ นชื่อบัญชีเป็ นรายเล่ม หากมีสมุดบัญชีหลายเล่มอาจเพิม่ ช่องหรื อเพิม่ จานวนเล่มได้โดยอนุ โลม
บัญชีรายวันรับ ใช้ชื่อบัญชีวา่ “บัญชีรายได้ และหนีส้ ิ น” ใช้อกั ษรย่อ “ร” เป็ นบัญชีแยกประเภทใช้
สาหรับบันทึกรายการรับเงินทุกประเภท ซึ่ งแยกเอาเฉพาะรายการรับเงินจากบัญชีเงินสดมาลงในบัญชีเล่มนี้
อีกครั้งหนึ่ง โดยแยกประเภทรายรับไว้เป็ นช่องๆ ตามประเภทของรายได้ที่ได้รับ เมื่อได้รับเงินประเภทใด ก็
ให้นาจานวนเงินที่ได้รับลงในช่องรายได้ประเภทที่ได้รับนั้น ๆ
บัญชีรายได้และหนี้สิน แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ช่องรายได้ เป็ นรายได้อนั เกิดจากการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้แก่ ค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้อื่น ๆ เป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 ช่องหนี้สิน เป็ นการรับเงินอันก่อให้เกิดเป็ นหนี้ สินของกลุ่มฯ ขึ้น เนื่องจากรายได้ที่ได้รับ
นี้กลุ่มมีภาระที่จะต้องจ่ายคืนให้กบั เจ้าของเงินเมื่อครบกาหนดหรื อเมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นสมาชิก ได้แก่
เงินสัจจะ สะสม เงินสัจจะสะสมพิเศษ เงินรับฝาก เงินกูจ้ ากธนาคาร ฯลฯ
ส่ วนที่ 3 ช่องบัญชีทุน ช่องนี้ใช้สาหรับบันทึกเงินทุนต่าง ๆ ที่กลุ่มออมทรัพย์ ฯ ได้กนั ไว้จากกาไร
สุ ทธิ ได้แก่ทุนสารอง ทุนสาธารณ ทุนขยายงาน ฯลฯ หรื ออาจรวมทั้งเงินทุนของกลุ่ม ฯ ด้วย
เงินทุนต่างๆเหล่านี้จะต้องมีทะเบียนคุมแต่ละประเภทไว้ให้ชดั เจนเพื่อตรวจสอบได้วา่ ทุนแต่ละ
ประเภทมีการใช้จ่ายอย่างไรและมียอดคงเหลือเท่าใด เพื่อใช้ในการวางแผนและบริ หารการใช้จ่ายเงินทุนให้
เป็ นไปตามระเบียบของกลุ่ม ฯ
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บัญชีรายวันจ่ าย ใช้ชื่อบัญชีวา่ “บัญชีรายจ่ ายและทรัพย์สิน” ใช้อกั ษรย่อ “จ” เป็ นบัญชีแยกประเภท
เช่นกัน ใช้สาหรับบันทึกรายการจ่ายเงิน ซึ่ งแยกเอาเฉพาะรายจ่าย จากบัญชี เงินสดมาลงในบัญชีเล่มนี้ อีกครั้ง
หนึ่ง โดยแยกประเภทรายจ่ายเป็ นช่องๆ เช่นเดียวกับบัญชี รายวันรับ เมื่อได้จ่ายเงินประเภทใดก็ให้นาจานวน
เงินที่จ่ายลงในช่องรายจ่ายนั้นๆ บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ช่องรายจ่าย เป็ นรายจ่ายอันเกิดจากการดาเนินงานของกลุ่ม ได้แก่ ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าพาหนะ ดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิก ดอกเบี้ยเงินกูธ้ นาคาร เงินปั นผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก ฯลฯ
ส่ วนที่ 2 ช่องทรัพย์สิน เป็ นรายจ่ายที่มิได้ จ่ายขาด แต่เป็ นการจ่ายเงินซึ่ งกลุ่มจะได้รับเงินส่ วนนั้น
กลับคืนเมื่อครบกาหนดหรื อเป็ นการจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินอื่นๆ ได้แก่ การจ่ายเงินให้สมาชิกกู้
(ลูกหนี้) การนาเงินไปลงทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มออมทรัพย์หรื อการจ่ายเงินซื้ อทรัพย์สินต่าง ๆ เป็ น
ต้น
ทรัพย์สินต่างๆ ซึ่ งปรากฏในส่ วนที่ 2 คือ ช่องทรัพย์สินนี้จะต้องมีทะเบียนคุมการรับ – จ่าย
ทรัพย์สินและละประเภทเช่นกันเป็ นต้นว่า บัญชีลูกหนี้ก็จะต้องทาทะเบียนคุมลูกหนี้ เป็ นรายบุคคล เพื่อให้
ทราบว่าลูกหนี้แต่ละคนมีเงินค้างชาระเป็ นจานวนเท่าใด และได้จ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่ม ฯ เท่าใด และยังเป็ น
ฐานข้อมูลรายได้ของดอกเบี้ยเงินกู้ และ ฐานข้อมูลสัญญาเงินกูแ้ ละผูค้ ้ าประกันเป็ นต้น
คาอธิบายการลงบัญชีเงินสด
ช่อง วัน เดือน ปี
ใช้ลงวัน เดือน ปี ที่มีการรับ หรื อจ่ายเงิน
ช่องรายการ
ใช้ลงรายละเอียดว่าได้รับหรื อจ่ายเงินเป็ นค่าอะไร
อธิ บายรายการให้สอดคล้องกับบัญชีที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม
และให้บุคคลทัว่ ไปอ่านแล้ว เข้าใจตามที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อสาร
ช่องหน้าบัญชี
ใช้ลงเลขหน้าบัญชีของบัญชี ที่อา้ งถึง ได้แก่ หน้าบัญชีของบัญชี
รายได้ฯ (ร.) หรื อรายจ่าย (จ.) แล้วแต่กรณี
ช่องบัญชี เงินสด
ใช้ลงจานวนเงินที่ได้รับหรื อจ่ายเป็ นเงินสด ถ้ารับเงินก็ลงในช่อง
รับ ถ้าจ่ายก็ลงในช่องจ่าย และบวกหรื อลบ กับยอดคงเหลือแล้ว
แสดงยอดคงเหลือ โดยให้พนั ยอดกันไปทุกบรรทัด
ช่องเงินฝากธนาคาร
ใช้สาหรับลงจานวนเงินเมื่อนาเงินฝากธนาคาร หรื อถอนเงินจาก
ธนาคาร และบวกหรื อลบกับยอดคงเหลือแล้วแสดงยอดคงเหลือ
ซึ่ งยอดคงเหลือจะตรงกับยอดคงเหลือของสมุดคู่ฝากธนาคาร
ตามบัญชีน้ นั ๆ โดยให้พนั ยอดกันไปทุกบรรทัด
**เมื่อนาเงินฝากธนาคารเงินสดลดลง ขณะเดียวกันเมื่อถอนเงินฝากธนาคาร เงินสดเพิ่มขึ้น
เงินสดคงเหลือและเงินฝากธนาคารคงเหลือเป็ นทรัพย์สินของกลุ่ม เมื่อสิ้ นปี นาไปสรุ ปยอดในงบดุลด้าน
ทรัพย์สิน
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คาอธิบายการลงบัญชี รายได้ และหนีส้ ิ น (ร.)
ช่อง วัน เดือน ปี
ใช้ลงวัน เดือน ปี ที่มีการรับเงิน
ช่องรายการ
ใช้ลงรายละเอียดว่าได้รับเงินเป็ นค่าอะไร อธิ บายรายการให้
สอดคล้องกับบัญชีที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม และให้บุคคลทัว่ ไปอ่าน
แล้ว เข้าใจตามที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อสาร
ช่องหน้าบัญชี
ใช้ลงเลขหน้าบัญชีของบัญชี ที่อา้ งถึง ได้แก่ หน้าบัญชีของบัญชี
เงินสด (ส.)
ช่องรายได้
ใช้ลงรายได้อนั เกิดจากการดาเนินงานของกลุ่ม ฯ เมื่อได้รับเงิน
เป็ นค่าอะไร ก็ให้นาจานวนเงินที่ได้รับมาลงในช่องรายได้ตาม
ประเภทที่ได้รับ และสอดคล้องกับคาอธิ บายในช่องรายการ
เมื่อสิ้ นปี ปิ ดบัญชีแล้วให้นารายรับที่ปรากฏในช่องรายได้ทุกประเภท ยกเว้นค่าสมัครค่าธรรมเนียม
และเงินบริ จาคอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลกาไรประจาปี นาไปจัดทางบกาไร–ขาดทุน ด้านรายรับ หรื อรายได้
และรายรับที่ปรากฏในช่องหนี้สินและเงินทุนต่างๆ ให้นาลงในงบดุลด้านหนี้สินและทุน
สาหรับเงินค่าสมัคร- ค่าธรรมเนียม และเงินบริ จาคนั้นเป็ นรายได้ที่ไม่นาไปจ่ายเงินปั นผล ดังนั้นจึง
ไม่นามางบในงบกาไร – ขาดทุน แต่ให้นามาใช้จ่ายในการดาเนิ นงานของกลุ่มได้ โดยทาทะเบียนคุมไว้
ต่างหาก
แต่ตอ้ งนาเงินเหลือจ่ายลงในงบดุลด้านหนี้สินและทุนเพื่อเก็บไว้เป็ นทุนดาเนิ นงานหรื อทุน
ประเภทต่าง ๆ ในปี ต่อไป ส่ วนเงินบริ จาคให้จดั ทาทะเบียนคุม และจ่ายตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ จาค
คาอธิบายการลงบัญชี รายจ่ ายและทรัพย์สิน (จ.)
ช่อง วัน เดือน ปี ใช้ลงวัน เดือน ปี ที่มีการจ่ายเงิน
ช่องรายการ
ใช้ลงรายละเอียดว่าได้จ่ายเงินเป็ นค่าอะไร อธิ บายรายการให้สอดคล้อง
กับบัญชีที่เกี่ยวข้องของกลุ่มและให้บุคคลทัว่ ไปอ่านแล้ว เข้าใจตามที่
ผูเ้ ขียนต้องการสื่ อสาร
ช่องหน้าบัญชี
ใช้ลงเลขหน้าบัญชีของบัญชีที่อา้ งถึงได้แก่หน้าบัญชีของบัญชีเงินสด(ส.)
ช่องรายจ่าย
ใช้ลงรายจ่ายซึ่ งเกิดจากการดาเนินงานของกลุ่ม ฯ เมื่อได้จ่ายเงินเป็ นค่า
อะไร ก็ให้นาจานวนเงินที่ได้จ่ายมาลงในช่องรายจ่ายตามประเภทที่ได้
จ่ายนั้น ๆ และสอดคล้องกับคาอธิ บายในช่องรายการ
ช่องทรัพย์สิน
ใช้ลงรายจ่ายซึ่ งเกิดจากการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม ได้แก่การให้กสู้ ามัญ
กูฉ้ ุ กเฉิ น และกิจกรรมของกลุ่มฯ ตามประเภทต่าง ๆ ของกิจกรรม ฯลฯ
เมื่อสิ้ นปี ให้นารายจ่ายทุกประเภทที่ปรากฏในช่องรายจ่าย ลงในงบกาไร – ขาดทุน ด้านจ่าย
ส่ วนรายจ่ายที่ปรากฏในช่องทรัพย์สินทุกประเภท นาลงงบดุลด้านทรัพย์สิน
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2. บัญชีเสริม
นอกจากบัญชี หลัก 3 เล่มดังกล่าวแล้วในการดาเนิ นงานของกลุ่มออมทรั พย์ ฯ ต้องจัดทา
บัญชี เสริมหรื อบัญชี ย่อย และสมุดช่ วย เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยบัญชี ยอ่ ย
และสมุดช่วยต่าง ๆ จะมีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้
๒.๑ ทะเบียน ประกอบด้วย
๑) ทะเบียนคุมคาขอกู้ ใช้บนั ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับจานวนผูม้ ายืน่ คาขอกูเ้ พื่อสรุ ปวงเงินที่ขอกู้
และวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนอนุมตั ิให้ผกู ้ ใู้ นแต่ละเดือน แต่ละครั้ง หรื อแต่ละปี
๒) ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ใช้บนั ทึกควบคุมลูกหนี้เงินกูร้ ายตัว เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมและติดตามหนี้โดยแสดงรายละเอียดต่างๆ ของลูกหนี้ เช่น วงเงินให้กู้ การรับชาระ และยอดเงิน
คงเหลือ
๓) ทะเบียนคุมเงินฝากสั จจะสะสมรายบุคคลและภาพรวมของกลุ่ม ฯ ใช้บนั ทึกควบคุมเงินที่
สมาชิกนามาฝากไว้กบั กลุ่มเพื่อเป็ นเงินออมตามระเบียบฯ หรื อ เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลุ่มกาหนดเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุม และตรวจสอบกับยอดเงินฝากธนาคาร และการจ่ายเงินคืนให้สมาชิก
2.2 ทะเบียนคุมเงินทุนประเภทต่ าง ๆ
ใช้บนั ทึกเพื่อควบคุมเงินทุนที่เกิดขึ้นจากการบริ หารจัดการของกลุ่มฯ ตามประเภทเงินทุน
ตามระเบียบฯ ที่จดั สรรจากผลกาไรประจาปี เพื่อประโยชน์ในการควบคุ ม และตรวจสอบกับยอดเงิ นฝาก
ธนาคารและการจ่ายตามระเบียบฯ และเพื่อประโยชน์ในการเก็บยอดเงินในการสรุ ปแสดงฐานะการเงิ นใน
งบการเงินประจาปี
2.3 ทะเบียนคุมทรัพย์ สิน
ใช้บนั ทึกรายละเอียดทรัพย์สินที่กลุ่มจัดซื้ อมาใช้ประโยชน์ และการบริ หารจัดการกลุ่ม ฯ เพื่อ
แสดงมูลค่าของทรัพย์สินในการแปลงเงินสดเป็ นทรัพย์สิน เพื่อได้ทราบอายุการใช้งาน ของทรัพย์สิน เพื่อ
จะได้วางแผนการคิดค่าเสื่ อมทรัพย์สินตลอดจนการพัฒนากลุ่มฯ และเพื่อการวางแผนการจัดซื้ อทรัพย์สิน
ใช้ประโยชน์ต่อไป
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3. เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการรับและการจ่ ายเงิน
เอกสารการรับและการจ่ายเงินเป็ นเอกสารสาคัญเนื่ องจากเป็ นหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการับและ
จ่ายเงิ นแล้ว ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องครบถ้วนเป็ นระเบียบเพื่อให้สะดวกในการค้นหาและ
ตรวจสอบและจะต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยให้เก็บแยกเป็ นหมวดหมู่ดงั นี้
3.1 สัญญากูย้ มื และคาขอกู้ ควรเก็บเข้าแฟ้มเรี ยงตามลาดับวัน หรื อที่ หรื อเลขที่ของเอกสาร
3.2 สาเนาใบเสร็ จรับเงินและสาเนาใบสาคัญจ่าย เก็บเรี ยงตามลาดับเลขที่ เล่มที่ แยกแฟ้ม
หลักฐานการรับ และจ่าย หากเป็ นไปได้ เมื่อผูร้ ับผิดชอบการทาบัญชี ได้มีการนาไปบันทึกรายการในสมุด
บัญชีแล้ว ควรมีการบันทึกว่า “ลงบัญชีแล้ว”หรื อใช้ตรายางประทับ พร้อมลงลายมือชื่อและลงวันที่กากับไว้
ด้วย เพื่อจะได้ทราบว่ามีการบันทึกรายการในสมุดบัญชีแล้ว เมื่อใด และใครเป็ นผูบ้ นั ทึก
3.3 ใบเสร็ จรับเงินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) เก็บเรี ยงตามลาดับวันที่ที่มีการจ่ายเงิน และต้องเก็บ
แยกแฟ้ ม ต่ า งหากจากแฟ้ มสาเนาใบเสร็ จรั บเงิ น และแฟ้ ม สาเนาใบสาคัญจ่ า ย และควรมี การบันทึ กว่า
“ลงบัญชีแล้ว” หรื อใช้ตรายางประทับ พร้อมลงลายมือชื่ อและลงวันที่กากับไว้ดว้ ย เพื่อจะได้ทราบว่ามีการ
บันทึกรายการในสมุดบัญชีแล้ว เมื่อใด และใครเป็ นผูบ้ นั ทึก
3.4 สาเนาหนังสื อแจ้งธนาคารให้โอนเงิ นเข้าบัญชี เงิ นฝากธนาคารของผูก้ ู้ (กรณี โอนเงิ น) ได้รับ
อนุมตั ิให้กตู้ ามมติคณะกรรมการกลุ่ม ฯ เก็บเรี ยงตามลาดับวันที่ ฯลฯ

งบแสดงฐานะทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
งบกาไร – ขาดทุน
งบกาไร–ขาดทุน จัดทาขึ้นเพื่อหากาไรสุ ทธิ ประจาปี หรื อหากาไรสุ ทธิ ของการดาเนินงานในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยน ารายรั บ และรายจ่ า ยที่ เ กิ ดจากการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ฯ มา
เปรี ยบเทียบกัน ผลต่างคือ ผลกาไร หรื อขาดทุน ถ้ารายรับสู งกว่ารายจ่าย ก็เป็ นผลกาไร ถ้ารายรับต่ ากว่า
รายจ่ายก็เป็ นขาดทุน งบกาไร – ขาดทุน แบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านรับ และด้านจ่าย มีวธิ ี ทาดังนี้
1.นายอดรวมของรายรั บ ทุ ก ประเภทในวันสิ้ นปี ซึ่ ง ปรากฏในช่ องรายได้ข องบัญชี รายได้และ
หนี้ สิน (ร.) ยกเว้นค่าสมัคร – ค่าธรรมเนี ยม และเงินบริ จาค มาลงทางด้านรับของงบกาไร – ขาดทุน (กรณี
จัดทาแบบบัญชี)
2.นายอดรวมของรายจ่ายทุกประเภทในวันสิ้ นปี ซึ่ งปรากฏในช่องรายจ่ายของบัญชีรายจ่ายและ
ทรัพย์สิน (จ.) ยกเว้นค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะและเงินปั นผล มาลงด้านจ่ายของงบกาไร – ขาดทุน
3.รวมยอดรายรับและรายจ่าย
4.นายอดรวมของรายรับลบด้วยยอดรวมของรายจ่าย ผลต่าง (รายรับสู งกว่ารายจ่าย) คือ กาไรสุ ทธิ
5.แสดงยอดกาไรสุ ทธิ ไว้ทางด้านรายจ่ายของงบกาไร –ขาดทุน
6.รายจ่ายต่าง ๆ ในงบกาไร–ขาดทุน (ด้านจ่าย )บวกกาไรสุ ทธิ จะเท่ากับยอดรวมทางด้านรับ
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งบดุล เป็ นงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ฯ จัดทาขึ้นเพื่อให้สมาชิกทราบว่าผลการ
ดาเนินงานของกลุ่ม ฯ ในระยะเวลาที่ผา่ นมานั้น กลุ่มมีทรัพย์สิน หนี้สินและทุนเป็ นอย่างไร งบดุลนี้จาจัดทา
ณ วันสิ้ นปี หลังจากการปิ ดบัญชีประจาปี และจัดทางบกาไร-ขาดทุนแล้ว หรื ออาจจะจัดทา ณ วันใดวันหนึ่ง
ก็ได้เมื่อกลุ่มต้องการจะทราบฐานะทางการเงินของกลุ่มก่อนวันสิ้ นปี บัญชี
งบดุล ประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สินและทุน ซึ่ งเก็บยอดมาจากบัญชีต่าง ๆ ดังนี้
1. ทรัพย์สินจากบัญชีเงินสด และเงินฝากธนาคาร
2. ทรัพย์สินจากบัญชี รายจ่ายและทรัพย์สิน ได้แก่ ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ ฉุ กเฉิ น เงินลงทุนใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม ฯและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตอ้ งการแสดงให้เจ้าของกิจการ หรื อสมาชิกทราบ
3. รายได้บางประเภท หนี้สินและทุน จากบัญชีรายได้และหนี้สิน ได้แก่ ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม
เงินบริ จาค เงินสัจจะสะสม ฯ เงินกูธ้ นาคาร ทุนสารอง ทุนสาธารณะ ทุนดาเนินงาน และหรื อทุนอื่น ๆ ที่กลุ่ม
จัดสรรไว้
4. กาไรสุ ทธิ ประจาปี และกาไรสะสม (ถ้ามี)
เมื่อลงรายการในงบดุลครบถ้วนแล้ว รวมยอดด้านทรัพย์สินและรวมยอดด้านหนี้และทุนยอดรวม
ของสองด้านจะเท่ากัน ตามสมการบัญชี คื อ ทรั พย์สิน เท่ากับ หนี้ สิน บวก เงิ นทุ น ถ้ายอดรวมของด้าน
ทรัพย์สินกับด้านหนี้ สินและทุนไม่เท่ากัน แสดงว่าเกิดการผิดพลาดในการลงบัญชี เบื้องต้น ซึ่ งอาจเกิดจาก
สาเหตุดงั นี้
1. บันทึกรายการทางการเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นต้นว่า ลงจานวนเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
2. บวกหรื อลบตัวเลขไม่ถูกต้อง
3. ลืมลงรายการรับ – จ่ายตามระบบบัญชีคู่ คือ ลงรายการรับหรื อจ่ายเพียงบัญชีเดียว
ให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดซึ่ งอาจเกิดขึ้นในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ในบัญชีทุก ๆ เล่ม รวมทั้ง
งบกาไร – ขาดทุน และงบดุลด้วย เมื่อพบสาเหตุที่ผิดแล้วก็ให้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ถ้าการผิดพลาดเกิดจาก
การลงบัญชีเบื้องต้น เมื่อแก้ไขแล้วให้จดั ทางบกาไร–ขาดทุน และงบดุลใหม่ แต่ถา้ ผิดพลาดเฉพาะงบกาไรขาดทุน หรื องบดุล ก็เพียงแก้ไขในงบกาไร – ขาดทุนหรื องบดุลเท่านั้น
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การคิดเงินปันผล
การคิดเงินปั นผล มีความสาคัญต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและต่อสมาชิกมาก เพราะเป็ นการ
กาหนดเกี่ ยวกับผลประโยชน์ คื อการกาหนดว่ากลุ่ ม ฯ จะจัดสรรกาไรที่ ได้รับในแต่ละปี จากการดาเนิ น
กิ จการของกลุ่มให้กบั สมาชิ ก พร้ อมกันนี้ กลุ่ม ก็ตอ้ งจัดสรรกาไรเก็บไว้เพื่อลงทุนขยายกิ จการของกลุ่ม ฯ
และจัดสรรตามข้อบังคับของกลุ่มด้วย
การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ที่มีความเหมาะสมควรมีสัดส่ วนดังนี้.1. จัดสรรเป็ นทุนสารอง
2. จัดสรรเป็ นทุนสาธารณะ ซึ่ งทุนสาธารณะนี้ให้กลุ่มสะสมไว้สาหรับใช้จ่ายเพื่อเป็ นทุน
สาธารณะเพื่อสมาชิก และชุมชน
3. จัดสรรเป็ นทุนขยายงานของกลุ่ม
4. ให้เป็ นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิ กตามส่ วนแบ่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่ งสมาชิกผูก้ แู้ ต่ละคนเสี ยให้แก่
กลุ่มระหว่างปี
5. ให้เป็ นเงินปันผลตามหุ ้นแก่สมาชิกโดยติดตามส่ วนของจานวนหุ น้ ที่มีอยูใ่ นวันสิ้ นปี
6. ให้เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่ งทุนเรื อนหุ ้นของกลุ่มที่มีอยูใ่ นวัน
สิ้ นปี บัญชีน้ นั ทุกรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี้จะถอนออกมาใช้โดยมีมติของที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจ่าย
สมทบเป็ นเงินปันผลตามหุน้
7. จัดสรรเป็ นเงินค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามมติที่ประชุมสามัญ
8. ถ้ายังมีกาไรสุ ทธิ เหลือ ให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ส่ วนเกินเข้าสมทบทุนสาธารณะหรื อทุนดาเนิ นงาน ตามมติของคณะกรรมการบริ หารทุนสารอง
เป็ นของกลุ่มโดยส่ วนรวม ทุนสารองนี้ จะถอนได้ก็ต่อเมื่อต้องการชดเชยความเสี ยหายอันอาจจะเกิดขึ้ นได้
โดยมติของคณะกรรมการบริ หาร
ความสาคัญของเงินปันผล
1.เป็ นแหล่งเงินทุนระยะยาวของกลุ่ม ฯ ในกรณี ที่กลุ่ม ฯ มีกาไรและไม่นากาไรดังกล่าวไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผล จะทาให้กลุ่ม ฯมีเงินทุนที่จะขยายกิจการเพิ่มขึ้น แต่ถา้ กลุ่ม ฯ จ่ายเงินปั นผลได้แก่สมาชิกจะมีผล
ทาให้เงิ นทุนของกลุ่ม ลดลง ถ้ากลุ่มฯ ต้องการขยายกิ จการกลุ่ม ฯ จะต้องจัดหาเงิ นทุนจากแหล่งอื่น เช่ น
กูย้ มื เงินจากธนาคาร กูย้ มื จากสมาชิก ฯลฯ
2.เป็ นแหล่งเพิม่ รายได้ให้แก่สมาชิก ทางกลุ่มตระหนักดีวา่ การจ่ายเงินปั นผลมีอิทธิ พลอย่าง
มากต่อรายได้ของสมาชิ ก เพราะจะทาให้สมาชิ กมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การจ่ายเงิ นปั นผล ยังเป็ นการ
แสดงให้เห็ นว่ากลุ่ม ฯ มีความสามารถในการดาเนิ นงาน สามารถบริ หารงานให้กลุ่ม ฯ มีกาไร สามารถ
จ่ายเงินปั นผลแก่สมาชิกได้ ทาให้ผทู ้ ี่มิได้เป็ นสมาชิกกุล่ม ฯ มีความสนใจในการเป็ นสมาชิกของกลุ่ม ฯ ซึ่ ง
จะมีผลให้จานวนสมาชิกของกลุ่มฯเพิ่มขึ้น
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สิ่ งไหนควรจะมาก่อน รายได้ ของสมาชิกหรื อความต้ องการเงินทุนของกลุ่ม ฯ
ปั ญหาที่กลุ่มฯ จะต้องคานึงถึงคือ กลุ่ม ฯ จะให้ความสาคัญแก่สมาชิก หรื อให้ความสาคัญแก่กลุ่มฯ
ก่ อ น ความจริ ง แล้ว ปั ญ หานี้ ไม่ น่ า จะมี ข ้อ ขัด แย้ง กัน ระหว่า งสมาชิ ก และกลุ่ ม ฯ เพราะกลุ่ ม ฯที่ มี ก าร
ดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพจะได้ผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิ กในระยะยาว ดังนั้น การที่กลุ่ม ฯ จะจ่ายเงินปั น
ผลแก่สมาชิกหรื อไม่ มีขอ้ คิดอยู่ 2 ประการ ดังนี้
1. ถ้ากลุ่ม ฯ มีความต้องการเงินทุนมาขยายกิจการ โดยที่กลุ่มคาดว่าการลงทุนขยายกิจการจะให้
ผลตอบแทนที่ดีแก่กลุ่ม ฯ แต่กลุ่มฯ ไม่สามารจะหาแหล่งเงินทุนจากที่อื่น หรื อกลุ่มอาจหาแหล่งเงินทุนได้
แต่เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง ในกรณี น้ ีกลุ่มฯ ก็ยงั ไม่ควรจ่ายเงินปั นผล ควรนากาไรนั้นมาขยายงานก่อนจะดีกว่า โดย
ดาเนินการได้ 2 วิธี คือ
นากาไรส่ วนที่จะจ่ายปั นผลตามหุ ้น รวมเป็ นหุ ้นเพิ่มให้กบั สมาชิ กตามส่ วน แล้วนาเงิ นส่ วนนี้ ไป
ขยายงานนากาไรส่ วนที่จะจ่ายปั นผลเก็บไว้เป็ นกาไรสะสม แล้วนามาใช้ขยายงานเสี ยก่อนเมื่อใดที่กลุ่มมี
รายได้พอที่จะใช้คืนเงิ นกาไรสะสมนี้ ได้ จึงนามาปั นผลคื นให้สมาชิ กต่อไป เมื่อกลุ่ม ฯ มีกาไรเพิ่มขึ้ นก็
สามารถจะนากาไรที่เพิ่มขึ้นมาจ่ายเงินปั นผลให้แก่สมาชิก ทาให้สมาชิกได้รับเงินปั นผลมากขึ้นกว่าเดิม
2. ถ้ากลุ่ม ฯ ต้องการเงิ นทุนขยายกิจการ แต่กลุ่ม ฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนโดยเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
มาก กลุ่ม ฯ ก็ควรจะใช้เงินทุนขยายกิจการจากแหล่งดังกล่าว
วิธีการคานวณเงินปันผล
การคานวณเงินปั นผลให้กบั สมาชิก กลุ่ม ฯ จะต้องแปลงเงินสัจจะสะสมของสมาชิกให้เป็ นหุ ้น
เสี ยก่อน ซึ่ งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้กาหนดมูลค่าไว้วา่ 100 บาท จะเท่ากับ 1 หุ น้ การจ่ายเงินปั นผลก็จะจ่ายตาม
จานวนหุ ้นที่สมาชิกแต่ละคนมีอยู่ โดยมีหลักเกณฑ์การคานวณ ดังนี้ เช่น กาหนดให้ส่งเงินสัจจะภายในวันที่
5 ของทุกเดือน และเมื่อครบ 1 หุ น้ (100 บาท) ในเดือนใด ให้เริ่ มคิดเงินปั นผลนับแต่เดือนที่ครบเป็ นต้นไป
แต่ถา้ สมาชิกส่ งเงินสัจจะหลังจากวันที่ 5 ของทุกเดือน เมื่อครบ 1 หุ น้ ในเดือนใด ให้เริ่ มคิดเงินปั นผลใน
เดือนถัดไป เช่น 100 บาท หรื อ 1 หุ น้ ในเดือนกรกฎาคม แต่การส่ งเงินสัจจะเป็ นการส่ งหลังวันที่ 5 ก็ให้เริ่ ม
คิดเงินปันผลในเดือนถัดไป คือ เดือนสิ งหาคม เป็ นต้นไป การคานวณเงินปันผลมี 2 วิธี
วิธีที่ 1 สะสมเงินสั จจะ (แบบธนาคาร)
ตัวอย่ าง การคานวณเงิ นปั นผลจ่าย กลุ่มออมทรัพย์ ฯ กาหนดให้สมาชิ กส่ งเงิ นสัจจะภายในทุ ก
วันที่ 5 ของเดื อน นายเขี ยวซึ่ งเป็ นสมาชิ กได้ให้สัจจะไว้เดื อนละ 70 บาท โดยเริ่ มส่ งเงิ นสัจจะในเดื อน
กันยายน เป็ นต้นไป ถ้ากลุ่มจ่ายเงินปั นผล 8 % คาถาม นายเขียวจะได้รับเงินปั นผลเท่าใด
วิธีที่ 2 วิธีถวั เฉลี่ย
จากตัวอย่างเดิม ถ้ากลุ่มออมทรัพย์ฯ มีกาไรสุ ทธิ เหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อกาหนดของ
กลุ่ม ฯ แล้ว 20,000 บาท มีเงินสัจจะที่คานวณเป็ นหุ ้นได้ 2,000 หุ น้ ถ้านายเขียวซึ่ งเป็ นสมาชิกมีเงินสัจจะ
ซึ่งคานวณเป็ นหุ ้นแล้ว 10 หุ ้น นายเขียวจะได้รับเงินปั นผล = 10 x 10 = 100 บาท
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การคิดเงินเฉลีย่ คืน
การดาเนิ นงานกลุ่ มออมทรั พย์ ฯ และกิ จกรรม นอกจากสมาชิ กจะได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
กิจกรรม เช่น การกูเ้ งิน การซื้ อสิ นค้าอุปโภค – บริ โภคในราคาถูก พร้อมทั้งรับเงินปั นผลจาการร่ วมลงทุน
ในการดาเนิ นงานด้วยแล้ว “เงินเฉลี่ยคืน” จัดได้ว่าเป็ นผลประโยชน์ของสมาชิ กอีกส่ วนหนึ่ งที่กลุ่มฯ และ
กิจกรรมจัดให้มีข้ ึน โดยเงินเฉลี่ยคืนจะถูกกาหนดไว้ตามสัดส่ วนในการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ตามข้อบังคับและ
มติของกลุ่มทั้งนี้ เป็ นการเฉลี่ ยผลประโยชน์ที่กลุ่มและกิ จกรรมได้รับจากสมาชิ กกลับไปสู่ สมาชิ กอีกครั้ง
หนึ่งตามสัดส่ วนของการใช้บริ การของสมาชิกแต่ละราย ฉะนั้นการคิดเงินเฉลี่ยคืนที่จะกล่าวถึงในตอนนี้คือ
การตรวจสอบบัญชี กลุ่มออมทรัพย์
การตรวจสอบความถูกต้ องของยอดเงินคงเหลือ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ ฯ สามารถทราบความเคลื่ อนไหวของกองทุน ณ วันใดวันหนึ่ งได้
จากสมุดบัญชี รายรับและสมุดบัญชี รายจ่ายและควรตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี อย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้วา่ เงินคงเหลือในสมุดบัญชี รายรับและ สมุดบัญชีรายจ่าย กับเงินคงเหลือที่เป็ น
เงิ นสดในมื อกับ สมุ ดบัญ ชี เงิ นฝากธนาคาร(สมุ ดคู่ ฝ าก)ตรงกันหรื อ ไม่ ในทุ ก วันท าการที่ เกิ ด รายการ
เปลี่ยนแปลง
การตรวจสอบบัญชีเป็ นวิธีการซึ่ งสามารถควบคุมความถูกต้องของการบันทึกบัญชีและแนะนาการ
บันทึกบัญชี ให้อยู่ภายใต้เงื่ อนไขที่ กาหนด เมื่อผูต้ รวจบัญชี จะดาเนิ นการตรวจบัญชี ของกลุ่ มนั้นจะต้อง
ทราบเป็ นอันดับแรก คือ
1. ระบบการบัญชีที่กลุ่มใช้
2. การวางรู ปแบบบัญชีของกลุ่ม
3. สมุดบัญชีที่จดั ทาขึ้น
4. การสรุ ปรายการเบื้องต้นเพื่อการลงบัญชี
เมื่อทราบวิธีการบัญชีของกลุ่มแล้ว สิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงตามแนวทางการจัดทาบัญชีกาหนดว่า
1. ระบบบัญชี ในระบบ บัญชี คู่ ซึ่ งหมายความว่า ทุก ๆ รายการที่เกิดขึ้นจะต้องบันทึกจานวนเงิ น
ลงในบัญชี 2 บัญชี เสมอไป
2. การวางรู ปแบบบัญชีตามระบบการบัญชีคู่ แบ่งเป็ น
บัญชีในส่ วนของรายรับ บัญชีในส่ วนของรายจ่าย
บัญชีในส่ วนของทรัพย์สิน
บัญชีในส่ วนของหนี้สินและทุน
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3. สมุดบัญชีที่จดั ทาขึ้น แบ่งออกเป็ น 3 เล่ม โดยวางรู ปแบบการบัญชีไว้ดงั นี้
เล่มที่ 1 สมุดบัญชีเงินสด – บัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภท (ส.) ถือว่าเป็ นทรัพย์สิน
เป็ นสมุดบัญชีหลัก
เล่มที่ 2 สมุดบัญชีรายวันรับเงิน (ร.) ในสมุดบัญชี เล่มนี้จะแบ่งส่ วนของบัญชีไว้ 2 ส่ วน
คือ บัญชีในส่ วนของรายได้ กับบัญชีในส่ วนของหนี้สินและทุน เป็ นสมุดบัญชีแยกประเภท
เล่มที่ 3 สมุดบัญชีรายวันจ่ายเงิน (จ.) ในสมุดบัญชี เล่มนี้จะแบ่งส่ วนของบัญชีไว้ 2
ส่ วน คือ บัญชีในส่ วนของรายจ่ายกับบัญชีในส่ วนของทรัพย์สิน เป็ นสมุดบัญชีแยกประเภท
4. การบันทึกรายการเบื้องต้นเพื่อการลงบัญชี กลุ่มฯควรมีสมุดธรรมดา 1 เล่ม เพื่อสรุ ปรายการ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นประจาวัน เพื่อคัดลอกลงในสมุดทะเบียนที่จดั ทาขึ้น และลงบัญชี ตามแนวทางที่กาหนดซึ่ ง
ถือว่าการบันทึกรายการเบื้องต้นจะเป็ นตัวกาหนดความถูกต้องของการทะเบียนและการบันทึกบัญชี
ความสั มพันธ์ ระหว่ างรายการเบื้องต้ นเพื่อการลงบัญชี ระบบบัญชี ค่ ู
เมื่อมีการบันทึกหรื อสรุ ปรายการเพื่อเตรี ยมลงบัญชีในสมุดบัญชีที่ได้จดั เตรี ยมไว้ตามระบบบัญชี
กาหนดว่า ทุก ๆ รายการที่เกิดขึ้นจะต้องบันทึกจานวนเงินลงใน บัญชี 2 บัญชี เสมอไป สิ่ งที่จะควบคุมการ
ลงบัญชี ตามระบบบัญชี น้ ี ก็คือ การอ้างหน้าบัญชี เพื่อให้ทราบว่าได้ลงจานวนเงินบัญชี ใน 2 บัญชี แล้ว หรื อ
การยันกันตามระบบบัญชี คู่ซ่ ึ งการอ้างหน้าบัญชี น้ นั นิ ยมใช้อกั ษรย่อของบัญชี น้ นั เช่น บัญชี เงินสด –บัญชี
เงินฝากธนาคาร ทุกประเภท ใช้อกั ษรย่อว่า ส. ตามด้วยเลขหน้าบัญชีน้ นั เช่น ส. 1 เป็ นต้น และยังมีอกั ษรย่อ
อีกตัวหนึ่ ง คือ อักษร อ. หมายความว่าอ้างการลงบัญชี บัญชี ในเล่มบัญชี เดียวกัน ซึ่ งมักจะเกิดขึ้นในสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภท (บางแห่งใช้ ธ. หมายถึง เป็ นรายการเกี่ยวกับธนาคาร)
การอ้างหน้าบัญชี น้ นั หมายถึ ง อ้างการลงบัญชี 2 บัญชี ในรายการเดี ยวกันให้ตรงกันข้ามหรื อยัน
กัน ซึ่ งจะเป็ นการตรวจสอบบัญชี วิธีการลงบัญชี ได้ในทางหนึ่ ง เมื่อรู ้ระบบและวิธีทางการบัญชี แล้วสิ่ งที่จะ
ตรวจต่อไปก็คือ ตัวเลขของจานวนเงิ นในแต่ละบัญชี ซึ่ งผูต้ รวจต้องดู จากผลสรุ ปยอดรายเดื อนและการ
สะสมของยอดรายปี โดยพิสูจน์ยอดตัวเลขจานวนเงิ นแต่ละบัญชี ว่า ตรงกับ จานวนเงิ นคงเหลื อสุ ดท้า ย
หรื อไม่ (ซึ่ งจะแสดงให้เห็นได้ชดั จากการปฏิบตั ิทางการบัญชี)
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สิ่ งที่ตอ้ งตรวจสอบต่อไป คือ การทางบกาไร – ขาดทุน เนื่ องจากการทางบกาไรขาดทุน มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลการดาเนิ นงานในรอบบัญชีหนึ่งว่ามีกาไร หรื อขาดทุนเกิดขึ้นเท่าใด ซึ่ งเกิดจาก
การเปรี ยบเทียบระหว่างบัญชีในส่ วนของรายได้
กับบัญชีในส่ วนของรายจ่ายซึ่ งความถูกต้องในส่ วนนี้
ขึ้นอยูก่ บั
1. การเก็บยอดจานวนเงินในส่ วนของบัญชี ในส่ วนของรายได้และบัญชีในส่ วนของรายจ่ายได้
ถูกต้องหรื อไม่
2. การคานวณตัวเลขจานวนเงินของในแต่ละส่ วนบัญชี
3. นาผลที่แตกต่างกัน คือ กาไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิ ไปดาเนินการต่อในงบดุล ส่ วนของทุนที่
ต้องตรวจสอบในขั้นตอนสุ ดท้าย คือ ตรวจการทางบดุลเนื่องจาก
งบดุล คือ การเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานในรอบปี บัญชี วา่ กลุ่ม ฯ มีทรัพย์สินและหนี้ สินใน
ช่ วงเวลารอบปี บัญชี น้ ันเป็ นจานวนเท่ า ใด ซึ่ ง เป็ นหลัก การบัญชี ท วั่ ไปถื อว่า การท าบัญชี ไ ด้ถู กต้องนั้น
ผลรวมของจานวนเงินทางด้านทรัพย์สินทุกประเภท จะเท่ากับ ผลรวมของจานวนเงิ นทางด้านหนี้ สินทุก
ประเภท บวกกับ ผลรวมของจานวนเงินทุน ทุกประเภท
นั่นคือ ทรัพย์สิน =

หนีส้ ิ น + ทุน

การแก้ ไขเมื่องบดุลไม่ เท่ ากัน (ไม่ ลงตัว)
งบดุลไม่เท่ากันหรื อไม่ลงตัว มีสาเหตุขอความผิดพลาด 2 ประการ คือ
1. ความผิดพลาดเพราะบันทึกรายการทางการเงินผิดบัญชี
2. ความผิดพลาดเพราะบวกหรื อลบตัวเลขจานวนเงินผิด
ซึ่ งทั้งสองสาเหตุจะทาให้ตวั เลขจานวนเงินในบัญชี ผดิ ไปจากความจริ ง
การแก้ไข ความผิดพลาดเพราะบันทึกรายการทางการเงินบัญชี (ลงผิดบัญชี)
วิธีการ
1. ตรวจสอบรายการเบื้องต้นจากสมุดบันทึกเบื้องต้นไล่เป็ นลาดับ จนพบรายการที่ผิดพลาด
2. นาผลสรุ ปของจานวนเงินของแต่ละบัญชี เปรี ยบเทียบกับสมุดทะเบียนที่จดั ทาว่าตัวเลข
ตรงกันหรื อไม่ ถ้าบัญชี ไหนไม่ตรงกับสมุดทะเบียนก็ดูรายการที่ลงบัญชี ไปแล้วเพื่อพบรายการดังกล่าว ก็
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
3.ให้นาผลรวมของจานวนเงินข้างมาก (ในส่ วนของทรัพย์สิน หรื อหนี้ สินในงบดุล)ตั้งแล้วลบด้วย
จานวนเงิ นข้างน้อย ได้จานวนเงิ นเท่าไร หารด้วย 2 แล้วดู ว่าจานวนเงิ นนั้นเป็ นของรายการใด ดาเนิ นการ
แก้ไขต่อไป เช่น
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รายการทีถ่ ูกต้ อง

รายการทีผ่ ดิ พลาด

ทรัพย์สิน
หนี้สิน
ทรัพย์สิน
หนี้สิน
187
277
187
277
60
64
60
64
94
94
341
341
247
435
เอา 2 หารผลต่างของ 435 กับ 247 จะพบรายการที่ผดิ พลาด
435 – 247 = 188 หาร 2 = 94
จะพบว่าจานวนเงิน 94 บาทลงกลับข้าง คือ ลงบัญชีขา้ งทรัพย์สิน เป็ นหนี้สิน
ถ้าผลต่างของจานวนรวม 2 ข้าง เป็ น 9 หรื อผลคูณของ 9 เช่น 9 , 18 , 27, 36 เป็ นต้น การ
ผิดพลาดเช่นนี้ มกั จะเกิดขึ้นจากการบันทึกตาแหน่งตัวเลขกับกัน เช่น 54 บันทึกเป็ น 45 , 36 บันทึกเป็ น 63
วิธีหาข้ อผิดพลาดให้ เอา 9 หารผลต่ างนั้น เมื่อหารออกมาได้จานวนเท่าใด จานวนตัวเลขนั้น คือผลต่างของ
เลข 2 ตัว ที่กบั ตาแหน่งกัน เช่น
ตัวเลขที่ถูก
ตัวเลขที่กลับตาแหน่ง ผลต่าง (ผลต่างของเลข 2 ตัวที่กลับตาแหน่ง)
54
45
9
1
75
57
18
2
30
03
27
3
อาศัยดูตวั เลขที่หารได้จาก 9 นี้เป็ นหลัก แล้วค้นหาตัวเลข 2 ตัวที่กลับตาแหน่งกันในบัญชีต่าง ๆ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ความผิดพลาดเพราะบวกหรื อลบจานวนเงินผิด วิธีแก้ไขให้ตรวจสอบจากผลรวมของยอดรวมแต่
ต้นปี ของทุก ๆ บัญชี แล้วทดสอบงบดุลจนกว่างบดุลสองข้างเท่ากัน ก็ดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
สรุ ปการตรวจสอบบัญชี จะต้องตรวจตามรายละเอียด ดังนี้
1. ระบบการบัญชี
2. การวางรู ปแบบของบัญชีที่ใช้
3. สมุดบัญชีที่จดั ทาขึ้น
4. การบันทึกรายการเบื้องต้น
5. การอ้างบัญชี
6. ตัวเลขจานวนเงินของแต่ละบัญชี
7. งบกาไร – ขาดทุน
8. งบดุล (ทรัพย์สิน = หนี้สิน + ทุน)
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จุดเน้ นการตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต
ตรวจอะไร
1. บัญชีเงินสุ ด/บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (ส.)

2. บัญชีรายได้และหนี้สิน(ร.)

ตรวจอย่างไร
1. เงินสดคงเหลือเท่ากับตัวเงินที่มีอยูเ่ ท่ากันหรื อไม่
2. เงินฝากธนาคารคงเหลือจะต้องตรงกับยอดเงินในบัญชี เงินฝากธนาคาร
3. ความถูกต้องในการบันทึก ฯ
3.1 ยอดเงินคงเหลือ (เงินสด เงินฝากธนาคารโดยทายอดเงินคงเหลือ
ยกมา บวก ยอดรวมช่องรับ หัก ช่องรวมช่องจ่าย เท่ากับยอดเงินคงเหลือ
ในบัญชี
3.2 ความครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
3.2.1 เงินสัจจะสะสม ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมประจาเดือนตรวจสอบ
กับทะเบียนคุมสัจจะตรงกันหรื อไม่
3.2.2 ตรวจรายการจ่ายเงินให้สมาชิกกูแ้ ละการรับชาระหนี้กบั
ทะเบียนกูล้ ูกหนี้ฉุกเฉิ น/สามัญตรงกันหรื อไม่
3.2.3 ตรวจสอบว่าได้มีการลงรายการตามระบบบัญชีคู่ครบถ้วน
ถูกต้องทุกรายการหรื อไม่ (ช่องและรายการ)
3.2.4 ตรวจสอบการนาหลักฐานการรับ การจ่ายเงินมาลงบัญชี
ครบถ้วนทุกรายการหรื อไม่
3.2.5 ตรวจสอบการจ่ายเงินปั นผล เฉลี่ยคืน กับหลักฐานการจ่ายเงิน
ถูกต้องหรื อไม่
3.2.6 ตรวจสอบการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ กับหลักฐานการจ่าย ว่า
ถูกต้องหรื อไม่
4. ตรวจสอบการรวมยอดเงินทุกช่อง ทุกบัญชีถูกต้องหรื อไม่ในการปิ ด
บัญชี
1. ตรวจสอบการลงบัญชีทุกรายการตรงกับบัญชี เงินสด เงินฝากธนาคาร
(ส.)หรื อไม่
2. ตรวจสอบบัญชีทุนกับทะเบียนคุมเงินทุนว่ายอดเงินตรงกันหรื อไม่
3. ตรวจสอบบัญชี เงินกูธ้ นาคารกับสัญญาการกูย้ มื และหลักฐานการชาระ
หนี้
4. ตรวจสอบการรวมยอดเงินทุกอย่าง ทุกบัญชีถูกต้องหรื อไม่ในการปิ ด
บัญชี
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3. บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.) 1. ตรวจสอบการลงบัญชีทุกรายการตรงกับบัญชี เงินสด เงินฝากธนาคาร
(ส.)หรื อไม่
2. ตรวจสอบบัญชีกิจกรรมของกลุ่มกับทะเบียนคุมกิจกรรมของกลุ่มว่า
ยอดเงินตรงกันหรื อไม่
3. ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินกู้ ฉุ กเฉิ น / สามัญ กับทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้
4. ตรวจสอบการรวมยอดเงินทุช่อง ทุกบัญชี ถูกต้องหรื อไม่ในการปิ ด
บัญชี

ตรวจอะไร
4. ตรวจสอบงบกาไรขาดทุน และงบ
ดุล

ตรวจอย่างไร
1. ตรวจสอบการเก็บยอดรายได้ / รายจ่ายครบทุกรายการถูกต้อง
หรื อไม่
2. ตรวจสอบการเก็บยอดหนี้ สิน / ทรัพย์สิน / ทุน ครบทุกรายการ
ถูกต้องหรื อไม่
3. ตรวจสอบผลรวมของจานวนเงินทุกรายการถูกต้องหรื อไม่
4. ตรวจยอดกาไรจากงบดุล / งบกาไร – ขาดทุนจะต้องเป็ นจานวนเงิน
ที่เท่ากัน

5. ตรวจสอบทะเบียน / เอกสารทุก
ประเภท

ตรวจสอบ หลักฐาน ทะเบียนเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบสมัคร คาขอกู้
ทะเบียนสมาชิก สมุดสัจจะ หลักฐานธนาคาร สลิปธนาคาร ฯลฯ

6. การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ

ดูวา่ คณะกรรมการทางานตามหน้าที่ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่ งครัดหรื อไม่ ตลอดจนการตรวจระบบการไหลของเงิน วัน เวลาใน
การถอนเงินจากธนาคาร และ จานวนเงินแต่ละประเภทที่เป็ นค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายเงินตามโครงการฯ กลุ่ม ฯในการบริ หารจัดการ ฯลฯ

20
บัญชีอิเลคทรอนิกส์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

คู่มือการใช้ บัญชี อเิ ลคทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต
บัญชีอิเลคทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็ นระบบที่จดั ทาขึ้น ตามแนวทางการจัดทาบัญชี
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถนาไปใช้กบั
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ทุกกลุ่ม
ผูจ้ ดั ทาได้มีการจัดทาระบบบัญชีอิเลคทรอนิกส์ มาแล้วหลายรุ่ น โดยเริ่ มจัดทาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.
2552 และมีการปรับปรุ ง แก้ไข หรื อ ทาใหม่หลายครั้ง ในแต่ละรุ่ นมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยแตกต่างกัน เช่น รุ่ นที่ใช้
อบรมผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รุ่ น 3-4 ผูจ้ ดั ทาใช้ชื่อว่า “บัญชี ออมทรัพย์ อเิ ลคทรอนิกส์ รุ่ น
ชช54” เนื่ องจากใช้เวลาในการจัดทาช่วงเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญสู่ ความเป็ นเลิศด้าน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิ งหาคม
2554 แต่รุ่นดังกล่าว ยังมีปัญหา ที่สร้างระบบตรวจสอบมากเกินไป ทาให้ติดขัดในการล้างข้อมูลเดิม ที่กลุ่ม
ได้มีการจัดทาไว้ และ ต้องการลบเพื่อใช้ในปี ต่อๆไป รวมทั้งสร้างระบบที่มีความยุง่ ยาก ซับซ้อนมากเกินไป
ทาให้ผใู ้ ช้ ซึ่ งเป็ นคนในหมู่บา้ น/ชุมชน ไม่สะดวกในการใช้งาน จึงได้มีการจัดทาขึ้นใหม่ และเริ่ มทดลองใช้
เป็ นครั้งแรก ที่จงั หวัดเชียงราย ซึ่ งจัดให้มีการอบรม ขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2556 โดยได้ปรับปรุ งให้ลด
ความซับซ้อนลง และใช้ชื่อรุ่ น ว่า บัญชีออมทรัพย์อเิ ลคทรอนิกส์ V.1000 เนื่ องจากจัดทาสาหรับกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มีสมาชิกไม่เกิน 1,000 คน
สมรรถนะการใช้งานของ “บัญชีออมทรัพย์อิเลคทรอนิกส์ V.1000” มีพอสรุ ป ดังนี้
(1) ใช้ได้กบั กลุ่มที่มีสมาชิกไม่เกิน 1,000 คน
(2) ได้ตดั ระบบฝาก-ถอน ออก เพราะเห็นว่า ไม่ใช้ภารกิจของกลุ่มออมทรัพย์ฯ
(3) มีระบบที่ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูล เหมือนรุ่ นก่อนหน้านี้
(4) มีระบบจัดทาใบรับเงิน โดยอัตโนมัติ
(5) สมรรถนะอื่นๆ จะคล้ายกับรุ่ นที่ผา่ นมา คือ ระบบจะดาเนินการ จัดทาบัญชีเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร (ส.) บัญชีรายได้และหนี้สิน (ร.) บัญชี รายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.) งบดุล/งบกาไร-ขาดทุน
ทะเบียนคุมเงินสมาชิก ทะเบียนคุมเงินปั นผล ใบรับเงิน รายงานการลงบัญชี และชีทแสดงสถิติต่างๆ ให้
โดยอัตโนมัติ
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องค์ประกอบของระบบบัญชีอเิ ลคทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต V.1000
1. ระบบบัญชีอเิ ลคทรอนิกส์ ฯ ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ได้แก่
1.1 หน้ าหลัก เนื่องจาก ในระบบมีชีท จานวนมาก จึงได้จดั ทาชีทหน้าหลัก ขึ้นเพื่อให้ผใู ้ ช้
สะดวกในการค้นหาทะเบียน บัญชี หรื อ ชีทอื่นๆ ที่ตอ้ งการใช้งาน ได้อย่างรวดเร็ ว

ทั้งนี้ ในชีท “หน้าหลัก” ได้แบ่ง “ชีท” เป็ นกลุ่มต่างๆ คือ
(1) กลุ่มชี ททีผ่ ้ ใู ช้ ต้องกรอกข้ อมูลด้ วยตนเอง ส่ วนใหญ่เป็ นชีทในกลุ่มทะเบียน ที่ผใู ้ ช้ตอ้ ง
ดาเนินการลงรายการด้วยตนเอง ได้แก่ ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม ทะเบียนคุมเงินสัจจะ
พิเศษ ทะเบียนคุมเงินกูส้ ามัญ ทะเบียนคุมเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น และมีชีทที่อยูใ่ นกลุ่มบัญชี จานวน 2 ชีท ได้แก่ ยอด
ยกมาจากปี ก่อน ชีท “บันทึกรายการ”
(2) กลุ่มชี ทที่ระบบจะจัดทาให้ ส่ วนใหญ่เป็ นชีทในกลุ่มบัญชี โดยเป็ นชีทที่ผใู ้ ช้ไม่ตอ้ ง
ดาเนินการลงรายการ เนื่ องจากระบบจะจัดทาให้โดยอัตโนมัติ ได้แก่ บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร(ส.)
บัญชีรายได้และหนี้สิน (ร.) บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.) งบดุล/งบกาไร-ขาดทุน ทะเบียนคุมเงิน
สมาชิก ทะเบียนคุมเงินปันผล ใบรับเงิน สัญญาเงินกู้ เป็ นต้น
3. กลุ่มชี ทที่ทาเสริมขึน้ มาเพื่อเป็ นการตรวจสอบ ประเมินผล เช่ น รายงานการลงบัญชี
สรุ ปผลการลงบัญชี สถิติขอ้ มูล ต่างๆ
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2. การเลือกชีททีต่ ้ องการ
เพื่อความสะดวกในการค้นหาชีทเพื่อนามาใช้งาน ผูใ้ ช้สามารถ ใช้ประโยชน์จากหน้าหลัก ได้
ดังนี้
1.คลิกที่ชื่อชีทที่ตอ้ งการในชีทหน้ าหลัก ระบบจะลิงค์ไปยังชีทที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว
2. คลิก ที่เครื่ องหมายกรมการพัฒนาชุมชน
ในชีทอื่นๆ เพื่อกลับมายังชีทหน้าหลัก
คลิกที่ชื่อชีท เพื่อไปยังชีท ที่ต้องการ
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คลิกที่เครื่ องหมายกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อกลับไปยังชีทหน้ าหลัก

การใช้ งาน บัญชีออมทรัพย์ อเิ ลคทรอนิกส์ V.1000
บัญชีอิเลคทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จัดทาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ผูน้ าไปใช้ จึงควรที่จะมีพ้นื ฐานการใช้งาน Microsoft Excel พอสมควร โดยมีวธิ ีการใช้งาน พอสรุ ป
ดังนี้
1. การจัดทาฐานข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 หน้ าหลัก ในการเริ่ มใช้งานครั้งแรก ผูใ้ ช้ควรเริ่ มต้นดาเนินการที่ชีท”หน้าหลัก” เพื่อกรอก
ข้อมูล “ชื่อกลุ่ม” “สถานที่ต้ งั ของกลุ่ม” และ กรอกข้อมูลวันที่ เดือน พ.ศ.
กรอกชื่อ และที่ต้ งั กลุ่มออมทรัพย์
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กรอกวันที่ เดือน พ.ศ.ที่ตอ้ งการให้ระบบแสดงข้อมูล

สาหรับข้อมูลวันที่ เดือน พ.ศ. จะมีผลต่อการแสดงผลของข้อมูล เช่น ใบรับเงิน งบดุล
ทะเบียนคุมเงินสมาชิก สัญญากูเ้ งิน และชีทแสดงผลต่างๆ ทั้งนี้ ถ้าต้องการให้ระบบแสดงรายการตรง
กับที่กรอกข้อมูล ควรระบุเป็ นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.....(ปี ที่ใช้งาน)

1.2 ข้ อมูลยกมาจากปี ก่ อน
เมื่อเริ่ มต้นใช้งาน หรื อ เป็ นการใช้งาน ในปี ที่ 2 ผูใ้ ช้ตอ้ งยกรายการจากงบดุล ของปี ที่ผา่ นมา
นามากรอกในข้อมูลยกมาจากปี ก่อนด้วย ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ ลูกหนี้เงินกู้
ฉุ กเฉิ น เงินลงทุนของกลุ่ม เงินสัจจะสะสม เงินสัจจะพิเศษ เงินกูจ้ ากแหล่งทุน บัญชีทุน และเงินฝากของ
สมาชิก (กรณี มีการฝาก-ถอนเงิน) และ รายการอื่นๆ (ถ้ามี) สามารถที่จะกรอกในช่องถัดมาได้ แต่ตอ้ ง
วิเคราะห์ดว้ ยว่า เงินนั้นเป็ นทรัพย์สิน หนี้สินหรื อทุน

25
บัญชีอิเลคทรอนิกส์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

มา
อน

2. การกรอกข้ อมูลตามกิจกรรมของกลุ่ม
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ในระบบ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง 2 ส่ วน คือ ระบบทะเบียน และ ระบบบัญชี
ซึ่ งทั้งสองส่ วนจะมีความเกี่ยวโยงกัน
- ส่ วนของทะเบียน จะประกอบด้วย ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม ทะเบียนคุมสัจจะพิเศษ
ทะเบียนคุมเงินกูส้ ามัญ ทะเบียนคุมเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น (ยังมีทะเบียนอื่นๆ อีก เช่น ทะเบียนคุมเงินของสมาชิก
ทะเบียนคุมเงินปั นผล แต่ในระบบ เป็ นทะเบียน ที่ระบบจัดทาให้ ผูใ้ ช้ ไม่ตอ้ งดาเนิ นการใดๆ)
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-ส่ วนของบัญชี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ใช้ระบบบัญชี ส. จ. ร. ซึ่ งเป็ นระบบที่กรมการ
พัฒนาชุมชน ออกแบบให้เหมาะสมกับการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ โดยในระบบบัญชีอิเลคทรอนิกส์
ระบบจะจัดทาให้โดยอัตโนมัติ เพียงแต่ผใู ้ ช้ ต้องกรอกข้อมูลในชีท “บันทึกรายการ”

การจัดทาทะเบียน
2.1 ทะเบียนสมาชิก เป็ นชีทที่ตอ้ งดาเนินการก่อน เนื่ องจากจะเป็ นฐานข้อมูลที่เชื่ อมโยง ไปยัง
ทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมด ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินสัจจะ/สัจจะพิเศษ ทะเบียนคุมเงินกู้ ทะเบียนคุมเงินสมาชิก
ทะเบียนคุมปันผล ใบรับเงิน สัญญากูเ้ งิน และ สถิติต่างๆ
กรอกข้อมูลต่างๆ

ระบบจะนับจานวนมาชิกในปัจจุบนั ว่ามีจานวนเท่าใด และ แยกหญิง / ชาย ให้ เพื่อความสะดวกกรณี กลุ่มมีสามาชิกจานวนมาก

การกรอกข้ อมูลมีข้อแนะนา ดังนี้
(1) การกรอกคานาหน้า ชื่อ และ นามสกุล ควรกรอกแยกช่องกัน เพื่อให้เกิดความสวยงาม รวมทั้ง
เป็ นการช่วยให้ระบบสามารถจาแนก จานวนสมาชิก ว่าเป็ น ชาย หญิง และมีท้ งั หมดเท่าใด กรณี ที่เป็ นกลุ่ม
องค์กร ให้พิมพ์ในช่องคานาหน้า เนื่องจากจะมีผลต่อการนับจานวนสมาชิก ซึ่ งระบบจะนับจานวนสมาชิก
ที่มีในปัจจุบนั ให้
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(2) กรณี สมาชิกลาออก ไม่ควรใช้วธิ ี ลบชื่อออก แต่ควรกรอก วัน เดือน ปี ที่ลาออกแทน เพราะจะ
มีผลต่อจานวนเงินที่สมาชิกรายนั้นมีหรื อถอนออกจากกลุ่ม
รวมทั้งจะทาให้กลุ่มได้มีขอ้ มูลเดิมไว้เป็ น
หลักฐานด้วย ทั้งนี้ หากต้องการลบชื่อออก ให้ทาการลบเปลี่ยนแปลง ในช่วงเริ่ มปี พ.ศ.ใหม่ จะสะดวกกว่า
2.2 ทะเบียนคุมเงินสั จจะสะสม
เมื่อมีการรับเงินสัจจะจากสมาชิกทุกครั้ง ผูใ้ ช้ควรนารายการมาลงในทะเบียนคุมเงินสัจจะ และ
ควรมีการตรวจสอบให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั โดยมีขอ้ แนะนาให้การลงรายการ ดังนี้
(1) เมื่อเริ่ มต้นปี บัญชี (เดือน มกราคม) ผูใ้ ช้ตอ้ งนายอดเงินสัจจะของสมาชิ กแต่ละคน มา
ลงในช่อง “ยอดยกมา” (ยอดรวมต้องตรงกับ ยอดเงินสัจจะยกมาในชีท “ข้อมูลยกมาจากปี ก่อน”) ทั้งนี้ หาก
ข้อมูลไม่ตรงกัน ระบบจะทาการเตือนข้อผิดพลาด ผูใ้ ช้ตอ้ งดาเนินการให้ถูกต้องตรงกัน
ข้อความเตือนข้อผิดพลาด

(2) ลงรายการรับเงินสัจจะของสมาชิก แต่ละเดือน แล้วนายอดเงินรวมในเดือนนั้นๆ ไปลงรายการ
ในบันทึกรายการเบื้องต้น ทั้งนี้ ในทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม จะมีระบบตรวจสอบ เพื่อเตือนผูใ้ ช้งานให้
ลงรายการต่างๆ ให้สัมพันธ์กนั จนกว่าคาเตือน(แถบสี แดง) ต่างๆ จะหายไป
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(3) กรณี สมาชิกถอนเงินสัจจะ ให้ลงจานวนเงินที่ถอน ในช่อง “ถอนเงินสัจจะ” ไม่ควร
ใช้วธิ ี ลบจานวนเงินออก เพราะจะทาให้ไม่ทราบประวัติทางการเงิน และอาจทาให้ระบบบัญชีไม่ถูกต้องได้
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2.3 ทะเบียนคุมเงินสั จจะพิเศษ
ทะเบียนคุมเงินสัจจะพิเศษ มีรูปแบบเหมือนกับ ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม ซึ่ งผูใ้ ช้
จะต้องลงรายการทุกครั้งที่มีการฝากเงินสัจจะพิเศษ รวมทั้งต้องดาเนิ นการให้สัมพันธ์กบั ทะเบียนคุมเงิน
อื่นๆ เช่น รายการยอดยกมาจากปี ก่อน และ บันทึกรายการ เป็ นต้น

2.4 ทะเบียนคุมเงินกู้สามัญ และ ทะเบียนคุมเงินกู้ฉุกเฉิน
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ทะเบียนคุมเงินกูส้ ามัญ และ ทะเบียนคุมเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น มีรูปแบบการใช้งานเหมือนกัน จึง
ขอแนะนาวิธีใช้ใน ทะเบียนคุมเงินกูส้ ามัญ ดังนี้
(1) ส่ วนประกอบของทะเบียนคุมเงินกูส้ ามัญ ประกอบด้วย 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนแสดง
ข้อมูล ส่ วนสาหรับกรอกข้อมูลการกูเ้ งิน ส่ วนสาหรับกรอกข้อมูลการชาระเงินต้น และ ส่ วนสาหรับกรอก
ข้อมูลการจ่ายเงินดอกเบี้ย

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่ วนแสดงผล
(กรอกข้อมูล
ไม่ได้)

ส่ วนสาหรับกรอก
รายการจ่ายเงินกู้

ส่วนสาหรับกรอก
รายการรับคืนเงินกู้

ส่วนสาหรับกรอก
รายการรับเงิน
ดอกเบี้ย

ส่ วนที่ 1 ส่ วนแสดงผล ผูใ้ ช้งานไม่สามารถกรอกรายการใดๆในส่ วนแสดงผลได้ จัดทา
ขึ้นเพื่อให้ผงู ้ าน สามารถปริ้ นส์เก็บเป็ นเอกสารได้ โดยจะแสดงให้ทราบว่า สมาชิกแต่ละคน มียอดเงินกูย้ ก
มา เงินกูเ้ ดือนนี้ ชาระเงินเดือนนี้ ยอดหนี้คงเหลือ และแสดงรายการชาระดอกเบี้ยของสมาชิก ทั้งในเดือน
นี้ และยอดเงินดอกเบี้ยสะสม
ส่ วนที่ 2 รายการเงินกู้ ระบบทาไว้สาหรับการกูเ้ งินได้เพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น (รุ่ น
ก่อนหน้านี้ สามารถกูเ้ ป็ นรายวันได้ ตัดออกไป เพราะปกติ กลุ่มต้องมีสัญญากูเ้ งิน เป็ นหลักฐานอยูแ่ ล้ว) ถ้า
สมาชิกกูเ้ ดือนไหน ให้กรอกข้อมูลในช่องของเดือนนั้น (กรณี กลุ่มมีการปล่อยกูห้ ลายครั้งในรอบเดือน อาจ
ใช้วธิ ี ทาบัญชีคุมภายนอก แล้วนามายอดรวมทั้งเดือน มาลงรายการ)
ส่ วนที่ 3 รายการชาระเงินกู้ เมื่อสมาชิกนาเงินมาชาระเงินกู้ ผูใ้ ช้งานนายอดเงินที่ชาระ
มากรอกในช่องชาระเงินกู้ ให้ตรงกับเดือนที่ชาระ (กรณี กลุ่มมีการรับชาระคืนหลายครั้งในรอบเดือน อาจใช้
วิธี ทาบัญชีคุมภายนอก แล้วนามายอดรวมทั้งเดือน มาลงรายการ)
ส่ วนที่ 4 รายการชาระดอกเบี้ย ดาเนินการเหมือนกับช่องรายการอื่นๆ
ทั้งนี้ การจัดทาทะเบียนคุมเงินกู้ จะเหมือนกับทะเบียนอื่นๆ คือ ต้องนาจานวนเงินไป
กรอกใน รายการยกมาจากปี ก่อน (กรณี มีหนี้สินยกมาจากปี ก่อน) และ และเมื่อมีรายการในแต่ละเดือน ต้อง
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กรอกในบันทึกรายการ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ นการนายอดเงินไปลงบัญชีดว้ ยทุกครั้ง โดยระบบจะมีคาเตือน
แสดงอยูด่ า้ นบนของส่ วนแสดงผล ผูใ้ ช้งานต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง จนกว่า คาเตือนจะหายไป

การจัดทาบัญชี
ระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ใช้ระบบบัญชี คู่ และ ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานของคนในหมู่บา้ น/ชุมชน ซึ่ งไม่ได้มีความรู ้ทางด้านบัญชี โดยใช้บญั ชีที่เรี ยกว่า บัญชี ส.จ.ร. ได้แก่
(1) บัญชีเงินสด และ เงินฝากธนาคาร (ส.)
(2) บัญชี รายจ่าย และ ทรัพย์สิน (จ.)
(3) บัญชี รายรับ และ หนี้สิน (ร.)
ในระบบบัญชี อิเลคทรอนิกส์ ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผทู ้ ี่ไม่มีความรู ้ทางบัญชี สามารถจัดทาระบบ
บัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ โดยดาเนินการเพียงกรอกข้อมูลในชีท บันทึกรายการ เท่านั้น จากนั้น ระบบ
จะดาเนินการจัดทาบัญชี ให้โดยอัตโนมัติ
3.1 บันทึกรายการเบื้องต้ น
เนื่องจากชีท “บันทึกรายการเบื้องต้น” คือต้นทางของระบบบัญชีอิเลคทรอนิกส์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินของกลุ่ม จึงต้องนามาลงในบันทึกรายการเบื้องต้นทั้งหมด จุดเด่นของบันทึกรายการเบื้องต้น ก็
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คือ การทาให้ผใู ้ ช้งาน กรอกเพียง “ตัวเลข” ในช่องรายการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ระบบจะดาเนินการจัดทาบัญชี
ให้โดยอัตโนมัติ โดยที่ผใู ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ทางบัญชี
การกรอกข้ อมูลในบันทึกรายการเบื้องต้ น
(1) กรอก เดือน และ วันที่ ผูใ้ ช้งานควรกรอกเดือนแบบเต็ม เช่น “มกราคม” ไม่ควรกรอกเป็ นตัวย่อ
เนื่องจากจะทาให้ระบบบัญชีและระบบรายงานผลมีความสวยงาม
กรณี ที่ ในเดือนเดียวกัน มีหลายวัน อาจพิมพ์เพียงแค่วนั ที่ ไม่ตอ้ งพิพม์ เดือน ทุกครั้งก็ได้ และ
กรณี ที่ในวันเดียวกัน มีหลายรายการ ก็อาจพิมพ์วนั ที่ เพียงครั้งเดียวก็ได้

(2) กรอกตัวเลข ตามข้ อมูลที่เกิดขึน้ ตามช่องที่กาหนด เช่น ในช่องรับเงินสัจจะ ช่องจ่ายเงินกูส้ ามัญ เป็ นต้น
***การกรอกข้ อมูล จะต้ องกรอกเพียง แถวละ 1 รายการข้ อมูลเท่ านั้น****
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(3) กรอกรายละเอียดของข้ อมูล กรณี ตอ้ งการให้ระบบบัญชีมีรายละเอียดมากขึ้น เช่น ในรายการรายรับ
รายจ่าย จะมีช่องที่บอกว่า รายรับ อื่นๆ หรื อ รายจ่าย อื่นๆ ถ้ากรอกเพียงตัวเลข จะทาให้ไม่ทราบว่า รายการ
รับเงินอื่นๆ หมายถึง เงินอะไร ผูใ้ ช้งานจึงควรเพิม่ เติมรายละเอียดไว้ในช่อง “หมายเหตุ” เช่น รายจ่ายอื่นๆ
ระบุในช่องหมายเหตุวา่ “ค่าสมุดสัจจะ” เป็ นต้น

ทั้งนี้ ก่อนการนา จานวนตัวเลข มาบันทึกใน “บันทึกรายการ” ผูใ้ ช้งานควรดาเนินการ กรอกข้อมูล
ลงในทะเบียนคุมเงินต่างๆ ให้เรี ยบร้อยก่อน แล้วนายอดเงินรวม ของแต่ละรายการมาบันทึกใน “บันทึก
รายการเบื้องต้น” เช่น ลงข้อมูลในทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม ของสมาชิกแต่ละราย แล้วนาจานวนเงิน
รวมที่ได้รับเงินสัจจะในวันนั้นๆ มาลงไว้ใน “บัญทึกรายการเบื้องต้น”
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***การลง “บันทึกรายการเบื้องต้ น ก็คือ การจัดทา “ระบบบัญชี ของกลุ่ม” ****

จากการกรอกข้อมูลใน “บันทึกรายการ” ระบบจะดาเนินการประมวลผล นาไปสู่ การจัดทา บัญชี ส
บัญชี จ บัญชี ร งบดุล งบกาไร-ขาดทุน ทะเบียนคุมเงินปันผล ฯลฯ ซึ่งระบบจะจัดทาให้โดยอัตโนมัติ
การกรอกข้อมูล จึงต้องระมัดระวัง ในเรื่ องของจานวน และ ลงในช่องรายการที่ถูกต้อง
โดยมีความสัมพันธ์กบั ทะเบียนคุมเงินต่างๆ

รายการจัดทาระบบบัญชี
ในส่ วนของการจัดทาระบบบัญชี เป็ นส่ วนที่ระบบจะดาเนินการให้โดยอัตโนมัติ โดย
เชื่อมโยงมาจาก “บันทึกรายการ” ผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลใดๆ แต่ผใู ้ ช้งานควร มีการจัดพิมพ์เก็บไว้เป็ น
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เอกสารด้วย เพื่อป้ องกันกรณี เกิดความเสี ยหายกับคอมพิวเตอร์ โดยในแต่ละชีท มีขอ้ แนะนาพอสังเขป
ดังนี้
บัญชี ส. จ. ร.
รู ปแบบที่ใช้เป็ นระบบบัญชี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ของกรมการพัฒนาชุมชน
รู ปแบบให้จดั ทาบัญชีหลัก 3 บัญชี ได้แก่
(1) บัญชีเงินสด และเงินฝากธนาคาร (บัญชี ส.)
(2) บัญชีรายได้ และ หนี้สิน (บัญชี ร.)
(3) บัญชีรายจ่าย และ ทรัพย์สิน (บัญชี จ.)

มี

ชีทบัญชี ส. จ. ร. เป็ นชีทที่ระบบจัดทาให้โดยอัตโนมัติ ผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งลงรายการใดๆ แต่
สามารถสั่งพิมพ์ลงเอกสารได้ โดยการสั่งพิมพ์ลงเอกสาร ไม่ควรสั่งพิมพ์ท้ งั หมด เพราะในระบบมีหน้า
เอกสารจานวนมาก
ควรสั่งพิมพ์เฉพาะส่ วนที่เลือก (ลากดา แล้ว คลิก ส่ วนที่เลือก)

งบดุล งบกาไร-ขาดทุน และ รายละเอียดประกอบงบดุล
หลังจากกรอกข้อมูลใน “บันทึกรายการเบื้องต้น” เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว นอกจากระบบจัดทาบัญชี
ส. จ. ร. ให้โดยอัตโนมัติแล้ว ระบบจะจัดทางบดุล งบกาไร-ขาดทุน ให้ทนั ที ผูใ้ ช้งานควรเข้าไป “คลิก”
ดู ในชีทเหล่านี้ เพื่อดูผลประกอบการของกลุ่ม ว่าเป็ นอย่างไร
การสั่งพิมพ์เป็ นเอกสาร สามารถสั่งพิมพ์ท้ งั หมดได้ เนื่ องจากมีเพียงหน้าเดียวในชีทนี้
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ทะเบียนคุมการเงินของสมาชิ ก
ทะเบียนคุมการเงินของสมาชิ ก เป็ นชีทที่จดั ทาขึ้น เพื่อสรุ ปภาพรวมการเงินของกลุ่ม และสมาชิก
ทั้งหมด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการรายงานผลให้ผเู ้ กี่ยวข้องและสมาชิกทราบ ผูใ้ ช้งานไม่สามารถ
กรอกข้อมูลด้วยตนเองได้ การสัง่ พิมพ์เพื่อเก็บเป็ นเอกสาร ให้ใช้วธิ ี การเดียวกับ บัญชี ส. จ. ร. คือการสัง่
พิมพ์เฉพาะส่ วนที่เลือก เนื่ องจากมีจานวนหน้าที่เกี่ยวข้องจานวนมาก
สาหรับแถบสี ในช่องสุ ดท้าย เป็ นแถบสี ที่จดั ทาขึ้น เพื่อให้เห็นสถานะสมาชิกแต่ละคนว่า มีสถานะ
เป็ นเช่นไร โดยแถบสี เขียว จะแสดงให้เห็นว่า สมาชิก มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน แต่ถา้ เป็ นแถบสี แดง
แสดงว่าสมาชิกรายนั้น มีหนี้สิน มากกว่าทรัพย์สิน

ทะเบียนคุมเงินปันผล เฉลีย่ คืน
ทะเบียนคุมเงินปันผล ในรุ่ น V.1000 ผูจ้ ดั ทาได้แยกเป็ น 2 ชีท เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์เป็ น
เอกสาร
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ชีทที่ 1 การจัดสรรผลกาไร เป็ นส่ วนที่ผใู ้ ช้งานต้องกรอกข้อมูล โดยนาข้อมูลจากระเบียบข้อบังคับ
ของกลุ่มมากรอกว่า จัดสรรผลกาไร เป็ นร้อยละเท่าไร เช่น ปั นผล ร้อยละ 70 เฉลี่ยคืน ร้อยละ 10 ตอบแทน
กรรมการ ร้อยละ 10 สวัสดิการ ร้อยละ 10 เป็ นต้น
เมื่อดาเนินการกรอกร้อยละของ แต่ละรายการแล้ว ระบบจะคานวณยอดเงินจากผลกาไรให้เพื่อให้
ทราบว่า กลุ่มสามารถปั นผล เฉลี่ยคืนได้เป็ นเงินเท่าใด หรื อ กลุ่มมีรายการอื่นๆ ที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้
เท่าใด

รายการปันผล และ เฉลีย่ คืน
(1) การจ่ ายเงินปันผล
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การคานวณเงินปั นผล ซึ่ งระบบจัดทาให้โดยอัตโนมัติน้ นั จะเป็ นการคานวณจากเงินหุ น้
ของสมาชิก (เงินสัจจะสะสม + เงินสัจจะสะสมพิเศษ) ในรุ่ นที่ทาก่อนหน้านี้ จะเป็ นการคานวณโดยนาเอา
หุน้ ละ 100 บาท เป็ นฐานในการคานวณ เพื่อง่ายต่อการดาเนินการ แต่เป็ นการคานวณ ที่ไม่ยตุ ิธรรมต่อ
สมาชิกบางคน เนื่องจาก มีการระดมเงินฝากในช่วงใกล้จ่ายเงินปั นผล ทาให้มีจานวนหุ ้นมาก
ในบัญชีออมทรัพย์อิเลคทรอนิกส์ V.1000 ได้ปรับวิธีคานวณใหม่ โดยใช้ค่าเฉลี่ยตาม
ระยะเวลาการส่ งเงินสัจจะ มูลค่าหุ น้ จะลดลงร้อยละ 8.33 ต่อเดือน เช่น เงินจานวน 100 บาท ที่ฝากใน
เดือน มกราคม จะมีค่าหุ ้น มากกว่า เงิน 100 บาท ที่ฝากในเดือนธันวาคม
ตัวอย่าง เช่น ส่ งเงินสัจจะ 1000 บาท ที่ฝากในเดือน กุมภาพันธ์ จะมีมูลค่า = 8.67 หุน้ และ
ถ้าฝากในเดือน ธันวาคม จะไม่มีมูลค่าหุ น้ เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นระบบที่สร้างความเป็ นธรรม เนื่ องจากเป็ นการ
คานวนตามระยะเวลาที่สมาชิกมีเงินฝากในกลุ่มแล้วกลุ่มมีผลกาไรเกิดขึ้น
นอกจากคานวณจานวนหุ น้ ตามระยะเวลาที่มีเงินทุนในกลุ่มแล้ว การคานวณเงินปั นผล ได้
ใช้วธิ ีปัดเศษทิ้ง เนื่องจากในความเป็ นจริ ง กลุ่มไม่สามารถจ่ายเป็ นเศษสตางค์ให้กบั สมาชิกได้ กลุ่มที่นาเอา
ยอดเงินจากทะเบียนคุมเงินปั นผลนี้ไปใช้ จึงต้องชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ เช่น จากการคานวณ ตามยอดที่
แท้จริ ง สมาชิกจะได้รับเงินปันผล 200.85 บาท ระบบจะตัดยอดคงจ่ายให้สมาชิก 200 บาท เป็ นต้น เศษ
ที่ถูกปั ดออก จะถูกนาไปเก็บสะสมเป็ นกาไรสะสม ยกยอดไปปี ต่อไป
(2) เงินเฉลีย่ คืน เป็ นเงินที่คานวณจากดอกเบี้ยที่สมาชิกจ่ายให้กบั กลุ่ม สัมพันธ์กบั
จานวนเงินที่คานวณได้จากรายการจ่ายผลกาไรตามระเบียบของกลุ่ม เช่น กลุ่มกาหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
จานวน ร้อยละ 3 ตามตัวอย่าง กลุ่มมีผลกาไร 7,202 บาท สามารถจ่ายเงินเฉลี่ยคืนได้ จานวน 322
บาท
จากทะเบียนคุมเงินกูส้ ามัญ และ เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น กลุ่มได้รับเงินดอกเบี้ยเงินกูจ้ ากสมาชิก รวม
ทั้งหมด 420 บาท นายสมยศ ราจวน จ่ายดอกเบี้ยจานวน 90 บาท = นายสมยศ ราจวน มีสัดส่ วนที่จะ
ได้รับเงินเฉลี่ยคืน = 90 / 420 x 100 = 21.42857 แสดงว่า นายสมยศ มีสัดส่ วนการได้รับเงินเฉลี่ยคืน
= 21.42857 % เมื่อนาไปคานวณจากเงินเฉลี่ยคืน จานวน 322 บาท (21.42857/100x322) นายสมยศ
จึงได้รับเงินเฉลี่ยคืน =69 บาท ทั้งนี้ เงินเฉลี่ยคืน ใช้วธิ ี ปัดเศษทิ้ง เหมือนเงินปั นผล
กรณีทบี่ างกลุ่ม อาจใช้ วธิ ีคิดเงินปันผล / เฉลี่ยคืน ไม่ เหมือนกับทีอ่ ธิบายดังกล่ าวข้ างต้ น
คณะกรรมการฯ อาจใช้ วธิ ีการคานวณด้ วยเครื่ องคิดเลขเองก็ได้

การตรวจสอบ
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เนื่องจากระบบบัญชี อิเลคทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จัดทาขึ้น โดยมีเป้ าหมายให้
คณะกรรมการกลุ่มฯ ซึ่ งเป็ นประชาชนโดยทัว่ ไปได้นาไปใช้ ในความเป็ นจริ ง คณะกรรมการส่ วนใหญ่
อาจจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มากนัก ประกอบกับ ระบบที่จดั ทาขึ้น เป็ นการใช้
โปรแกรม Excel ซึ่ งหากมีขอ้ มูลไม่พึงประสงค์ หรื อเป็ นส่ วนเกิน อาจทาให้ระบบทางานไม่ถูกต้องได้
ผูจ้ ดั ทาจึงได้สร้างระบบตรวจสอบ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดซึ่ งอาจเกิดขึ้นได้ แม้จะไม่สามารถป้ องกันได้
ทั้งหมด แต่ก็จะสามารถลดความผิดพลาดลงได้ระดับหนึ่ง
รู ปแบบของระบบตรวจสอบจะมีหลายรู ปแบบ ดังนี้
1. การตรวจสอบระหว่ างทาการกรอกข้ อมูล
ในชีทต่างๆ จะมีขอ้ ความเตือนความผิดพลาดเพื่อให้ผใู ้ ช้งานระมัดระวัง โดยเมื่อมีขอ้ ผิดพลาด
เกิดขึ้น จะเกิดแถบสี แดง พร้อมรายการความผิดพลาดหรื อความไม่สมบูรณ์ แจ้งให้ทราบ ตัวอย่างเช่น การ
เตือนในกรณี ที่ลงข้อมูลไม่สัมพันธ์กนั เนื่องจาก ระบบได้กาหนดให้จดั ทาทั้ง ทะเบียน และ บัญชี ผูจ้ ดั ทา
ต้องดาเนินการให้ ทะเบียน และ บัญชี มีความถูกต้องตรงกัน ตามที่ได้อธิ บายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ทั้งนี้ เมื่อเกิดแถบสี แดง เกิดขึ้น ผูจ้ ดั ทาต้องดาเนินการตามข้อความที่แจ้ง จนกว่า แถบสี แดง จะ
หายไป

2. การตรวจสอบภายหลังการกรอกข้ อมูล
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นอกจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดระหว่างกรอกข้อมูลแล้ว ความผิดพลาดที่อาจพบได้อีกกรณี
หนึ่ง คือ การกรอกข้อมูลไม่ครบ หรื อ มีขอ้ มูลเป็ นส่ วนเกินเกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผูจ้ ดั ทาจึงได้สร้าง
ชีท “รายงานผลการจัดทาบัญชี” ขึ้น เพื่อให้ผใู ้ ช้งานได้ตรวจสอบว่า มีการลงรายการทางบัญชี ครบถ้วน
ถูกต้อง หรื อมีขอ้ มูลใดเป็ นส่ วนเกินบ้าง

ทั้งนี้ ในการจัดทาบัญชีของกลุ่มฯ นั้น ในเบื้องต้น ผูร้ ับผิดชอบ ควรมีการจัดทา “ สมุดบันทึก
รายการเบื้องต้น” โดยใช้สมุด เบอร์ 2 หรื ออื่นๆ สาหรับใช้จดกิจกรรมทางการเงินของกลุ่ม ในลักษณะจด
เป็ นรายการไว้วา่ ในวันใด ทาอะไร เป็ นเงินเท่าไร จะช่วยให้มีหลักฐานในการแก้ไข กรณี ที่ลงบัญชี
ผิดพลาด หรื อ ลงไม่ครบ
ชีทรายงานผลการจัดทาบัญชี ขึ้น ระบบจะนาเอาข้อมูลที่ได้มีการจัดทาบัญชีท้ งั หมด มาจัดพิมพ์เป็ น
รายงานให้ทราบว่า มีการลงบัญชีอย่างไรบ้าง ซึ่ งคณะกรรมการฯ ควรนาไปตรวจสอบกับ สมุดบันทึก
รายการเบื้องต้น ว่ามีความถูกต้องตรงกันหรื อไม่ มีขอ้ มูลใดขาดหายไป หรื อ มีตวั เลขใด เกินมาบ้าง เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง

ระบบเสริม
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บัญชีออมทรัพย์อิเลคทรอนิกส์ V.1000 ได้เพิ่มชีท เพื่อเสริ มงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เพิ่มขึ้น ได้แก่ ใบรับเงิน สัญญากูเ้ งิน และสถิติต่าง โดยมีรายละเอียดการใช้งาน ดังนี้
(1) ใบรับเงิน
ในการรับเงินของกลุ่ม เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับเงินจากสมาชิกแล้ว เช่น รับเงินสัจจะสะสม เงิน
สัจจะพิเศษ เงินกู้ หรื อ เงินอื่นๆ คณะกรรมการฯ สามารถใช้ระบบบัญชีอิเลคทรอนิกส์ จัดทาใบรับเงิน เพื่อ
มอบให้กบั สมาชิกได้ โดยการพิมพ์ เลขที่สมาชิก ระบบจะนารายการต่างๆ มากรอกในใบรับเงินให้โดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ก่อนสั่งพิมพ์ ควรตรวจสอบ วัน เดือน ปี ในหน้าหลักก่อนว่า ได้แก้ไขให้ถูกต้องหรื อยัง
สาหรับเลขที่ใบรับเงินนั้น กาหนดเล่มที่ตามเดือนที่ใช้งาน เช่น เดือนมกราคม =1 เดือนธันวาคม
=12 แล้วตามด้วยเลขที่สมาชิก เช่น เล่มที่ 12/1 หมายถึง เดือนธันวาคม ฉบับที่ 1
นอกจากการพิมพ์เลขที่สมาชิ กแล้ว ผูจ้ ดั ทาต้องพิมพ์รายชื่อผูร้ ับเงิน ด้วย เพื่อให้ทราบว่า ใครเป็ น
ผูร้ ับเงิน ทั้งนี้ ในชีทจะมีใบรับเงิน 2 รายการ ใบที่ 2 จะพิมพ์ขอ้ มูล ของ สมาชิกเลขที่ถดั ไป เช่น กรอก
ข้อมูล สมาชิก เลขที่ 1 ในใบที่ 2 จะเป็ นของสมาชิกเลขที่ 2 เป็ นต้น
พิมพ์วนั ที่ เดือน พ.ศ. ให้ถูกต้อง ก่อนจะปริ้ นส์ใบเสร็ จรับเงิน

พิมพ์เลขที่สมาชิก ที่ตอ้ งการออกใบเสร็ จ
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2.สถิติข้อมูล
สถิติขอ้ มูล ได้จดั ทาไว้ 2 เรื่ อง คือ การแสดงความสม่าเสมอในการส่ งเงินสัจจะ และ การ
เปรี ยบเทียบ ทรัพย์สิน กับ หนี้สิน
โดยการแสดงสถิติ จะดูได้ท้ งั เป็ นภาพรวมของกลุ่ม และ เป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ ถ้าต้องการดูเป็ น
รายบุคคล ให้พิมพ์เลขที่สมาชิก ถ้าไม่มีเลขที่สมาชิก ระบบจะแสดงสถิติเป็ นภาพรวมของกลุ่ม
แสดงเป็ นรายบุคคล พิมพ์ เลขทีส่ มาชิ ก

(แถบแสดงข้ อมูลจะเป็ นสีม่วง)

กรณีต้องการให้ แสดงเป็ นภาพรวมของกลุ่ม ลบเลขทีส่ มาชิ กออก

(แถบแสดงข้ อมูลจะเป็ นสีเขียว)
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การปิ ดบัญชี
เนื่องจากระบบบัญชี อิเลคทรอนิกส์ สร้างระบบไว้สาหรับใช้เป็ นรายปี ดังนั้นเมื่อถึงวันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี กลุ่มควรจะดาเนินการบันทึก และเก็บข้อมูลไว้ในแผ่นดิสก์ ว่าเป็ นข้อมูลของปี พ.ศ.
เท่าใด เช่น ตั้งชื่อไฟล์วา่ บัญชี กลุ่มออมทรัพย์ ปี 57
เมื่อบันทึกข้อมูล แล้ว ให้ดาเนินการตั้งชื่อ ไฟล์ใหม่ โดยไปที่ “บันทึกเป็ น” หรื อ “SAVE AS” แล้ว
ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ ว่า “บัญชีกลุ่มออมทรัพย์ ปี 58” แล้วทาการลบข้อมูลบางส่ วนออก
ทั้งนี้ การลบข้อมูลควรเก็บข้อมูลบางส่ วนไว้ เช่น ข้อมูลทะเบียนสมาชิก ข้อมูลการจ่ายผลกาไร ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลที่อาจไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะได้ไม่ตอ้ งพิมพ์ใหม่
หลังจากนั้น ให้นาข้อมูล ที่เป็ นยอดยกไปทั้งหลาย มากรอกในช่องยกมา ของปี ใหม่ ได้แก่
รายการเงินสัจจะสะสม รายการเงินสัจจะสะสมพิเศษ รายการเงินกูค้ งเหลือของสมาชิกแต่ละคน รายการ
เงินฝากคงเหลือของสมาชิกแต่ละคน
และนาข้อมูลจาก “งบดุล” มากรอกในชีท “ยกมาจากปี ก่อน” ตามที่ได้แนะนาไว้แล้ว
สาหรับผูท้ ี่มีความเข้าใจในระบบ EXCEL อาจใช้วธิ ี คดั ลอก ก็ได้ แต่ตอ้ งใช้วธิ ีคดั ลอก โดยเวลานา
ข้อมูลไปวาง ต้อง “วางแบบพิเศษ” และ เลือกวางเฉพาะ “ค่า” เท่านั้น เนื่องจาก ตัวเลขส่ วนใหญ่ เป็ นตัวเลขที่
เกิดจากระบบดาเนินการให้
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สุ ดท้าย ที่อยากจะฝากผูใ้ ช้งานทุกท่าน คือ

***อย่าลืมว่ า เราจะไว้ วางใจคอมพิวเตอร์ ไม่ ได้ เพราะมีโอกาสทีข่ ้ อมูลอาจสู ญหายได้
ทุกเวลา ถ้ าหากคอมพิวเตอร์ มปี ัญหา ดังนั้น ควรพิมพ์เก็บเป็ นเอกสาร ไว้ อย่ าง
สมา่ เสมอ******
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ประวัติผู้จัดทา

นายยงยุทธ พันตารักษ์

ภูมิลาเนา :

บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 4 ตาบลหนองกรด อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

การศึกษา :

ป.1-ป.7
โรงเรี ยนวัดสันติธรรม ตาบลหนองกรด อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ม.ศ.1-3
โรงเรี ยนนครสวรรค์
ประกาศณี ยบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครู นครสวรรค์
ปริ ญญาตรี (1) ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
(2) รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาโท ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

การทางาน :

เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน 1 รุ่ นที่ 11 อาเภอแหลมสิ งห์ จังหวัดจันทบุรี
เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน 2 อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 3-5 อาเภอเมืองฯ อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
นักพัฒนาชุมชน 6 อาเภอตะพานหิ น และ อาเภอโพธิ์ ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
พัฒนาการอาเภอ
อาเภอดงเจริ ญ อาเภอโพทะเล อาเภอตะพานหิน อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร

รางวัลที่ได้รับ
ข้าราชการผูม้ ีผลงานดีเด่นด้านนวตกรรม ของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2553
ข้าราชการดีเด่น ของกรมการพัฒนาชุมชน ประเภท พัฒนาการอาเภอ ปี 2554
ตาแหน่งปั จจุบนั
หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร
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