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ชื่อเรื่อง : ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอ าเภอ  

  ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชื่อนักวิจัย : นางสาววิจิตรรัตน์  บุญทอง 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบระบบบัญชีการวางระบบบัญชีของ
กองทุนหมู่บ้านใน อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพ่ือศึกษาถึงการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้านใน อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านที่มีหน้าที่ ในการจัดท าบัญชี จ านวน 
10 ท่าน ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน จ านวน 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 2 ท่าน 

 โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
ปลายเปิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่
ไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านบัญชี แต่มีประสบการณ์ในการจัดท าบัญชี นอกจากนี้การจัดท าบัญชีส่วน
ใหญ่จะจัดท าตามคู่มือการจัดท าบัญชี และการเข้ารับการฝึกอบรม แต่ก็มีบางหมู่บ้านมิได้จัดท าตาม
คู่มือท าแบบง่ายเพ่ือให้สมาชิกเข้าใจ เนื่องจากเข้ารับการฝึกอบรมไม่กี่ครั้ง ส่วนของผู้มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบภายในนั้นผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีมาก 
มีการตรวจปีละ 2 ครั้ง ในส่วนของบัญชีรับ-บัญชีจ่ายว่าได้มีการจดบันทึกตรงกับเอกสารหรือไม่ 
ตรวจทานยอดรวมตัวเลข ตรวจทะเบียนลูกหนี้ ตรวจการน าเงินกู้ไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่การตรวจ
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด และส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน
หมู่บ้านพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับกองทุนหมู่บ้านจะเป็นในส่วนของลูกหนี้ที่ช าระหนี้ไม่ตรงตามเวลา 
และในส่วนของเรื่องการเงินผู้จัดท าบัญชีบันทึกตัวเลขผิดจึงท าให้เงินสดในมือขาดหายบ่อยครั้ง 
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Abstract 
 
Code of project :  SES 009/2559 
Project name :  Accounting System and Internal audit of Village fund : A Case 

study Pranburi District Prachuapkhirikhan Province 
Researcher name : Vijitrut Buntong 
 

This research aims to study Accounting System and Internal Control and 
Internal Audit of the village fund in Pranburi, Prachuapkhirikhan. The sample 
consisted of 10 bookkeepers , 2 Internal Auditors and 2 related officials  of village 
fund committee . 

  Structured Interview with open-ended question was selected for the research 
tools. 

The Book keepers and Financial Reporters of the village fund committee 
lacked of accounting background but had more experience in book keeping. They 
followed how to do it from the book keeping manual and from training but some 
villages did not follow because of few of training. The Internal Auditors were seen 
more knowledge, understand and experience in book keeping. They checked  
Revenue – Accounting payable total Receivable register loan. Most of problems or 
obstacles were not seen. The related official problem of the village fund was  the 
delay of payment of the debtors. The problem of the financial section was filling the 
wrong number of the book keepers.  

Keyword : Village, Village Fund, Accounting system, Internal Audit 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

หมู่บ้าน เป็นรูปแบบการปกครองลักษณะปกครองท้องถิ่น นับเป็นการปกครองขนาดเล็ก
ที่สุดในประเทศ  โดยแบ่งย่อยจากต าบลอีกทีหนึ่งในเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครจะเรียกว่าชุมชน 
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) หมู่บ้านถือเป็นการปกครองที่เป็นรากฐานของประเทศ ดังนั้นการที่รัฐบาล
จะมีการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนตลอดไปต้องพัฒนาบุคคลตั้งแต่ระดับล่างสุดในส่วนของ
รากฐานของประเทศ ซึ่งบุคคลในระดับล่างหรือระดับรากฐานของประเทศก็คือบุคคลในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนต่าง ๆ รัฐบาลต้องท าให้หมู่บ้านหรือชุมชนมีความเข้มแข็งโดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อให้หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง สนับสนุนการ
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขยายผล
องค์ความรู้การพ่ึงพาตนเองตามวิถีพอเพียง ดังนั้นเมื่อรากฐานของประเทศมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้
เพ่ิมขึ้นก็จะท าให้การพัฒนาประเทศไปได้อย่างคล่องตัว มีความยั่งยืนตลอดไป ซึ่งจะท าให้
ประเทศชาติมีความเข้มแข็งยั่งยืนตลอดไปด้วย ไม่ใช่การพัฒนาประเทศจะไปมุ่งเน้นแต่ในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรม การผลิต การส่งออก หรือผู้ที่มีรายได้มาก เมื่อการพัฒนาประเทศได้มุ่งเน้นไปที่
บุคคลในหมู่บ้านหรือชุมชนต่าง ๆ ของประเทศก็จะท าให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องอาชญากรรม ยาเสพติด 
ฉกชิงวิ่งราว งัดแงะ ลักขโมย และภัยอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนอยู่ทุกวันในทุกที่ ทั้งบนถนน ตรอง ซอก ซอย ใน
ที่ชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และความต่อเนื่องของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การพัฒนาใหม่ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ทั้งในฐานะ
ผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และเป็นผู้ได้รับประโยชน์ หรือผลประโยชน์
โดยตรงจากการพัฒนา จึงมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และมี
กระบวนการที่บูรณาการทุกด้านในการเชื่อมโยงกัน ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนให้มีความสามารถหรือประสิทธิภาพต่อการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย จากกระบวน
ทัศน์ใหม่ของแผนพัฒนา ฉบับที่ 8 และความต่อเนื่องของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงท าให้เกิดกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการเสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น โดยชุมชนเป็นผู้ก าหนด
อนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง และเกื้อกูลประโยชน์ต่อ
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ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน เสริมสร้างการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน 
ราชการ เอกชน และประชาสังคม รวมถึงการกระจายอ านาจ ให้ท้องถิ่นและเป็นการพัฒนา
ประชาธิปไตยพ้ืนฐาน และวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน 1 ล้านบาท เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพ่ิมรายได้ การ
ลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน และส าหรับการน าไปสู่การสร้างกองทุน 
สวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีด
ความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพา
ตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มเข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
ในหมู่บ้านและชุมชนเมือง และส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นการมุ่งเสริมให้สังคมไทยอยู่เย็น
เป็นสุข ด้วยวิธีปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนที่เข้มแข็งจึงเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา โดยที่ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นองค์ความรวม มีกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ร่วมกันของคนใน
ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคมด้วยทุนทางทรัพยากร และศักยภาพของชุมชน มีการผลิต
เพ่ือเลี้ยงตัวเองอย่างพอเพียง พ่ึงพาตนเองได้ มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน บนพ้ืนฐานการเคารพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่ง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะมี 3 แนวทางหลักคือ การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 
การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูลกัน (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ, 2558)  

กองทุนหมู่และชุมชนเมืองคือแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ และบรรเทาเหตุจ าเป็นเร่งด่วนของชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลต่อสังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม เช่น ด้านสังคมเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สร้างแหล่งเงินของตนเอง จากการคิดเอง ตัดสินใจเอง และท าเอง เพ่ือพ่ึงพอตนเองในอนาคต ด้าน
เศรษฐกิจ มีการกระจายเงินทุนในท้องถิ่น ท าให้เกิดการสร้างงานในธุรกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานที่
เข้มแข็งและยั่งยืน ด้านการเมือง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือน ามาใช้ในชุมชน
ของตนเอง ด้านวัฒนธรรม ท าให้เกิดความสามัคคี ความเอ้ืออาทร และการกระจายความเสมอภาคใน
ชุมขน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ประชาชนใน
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ระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับ
หนึ่ง ส่งผลให้การกินดีอยู่ดีของประชาชนทั่งประเทศดีขึ้นนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เริ่มต้นโดยการจัดแบ่งเป็นกองทุนละ 1 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสร้างการพ่ึงพา
ตนเองด้วยภูมิปัญญาของตนเองจากนั้นรัฐบาลจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝึกอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ 
ให้กบัประชาชนในหมู่บ้าน โดยเรียกว่าเองว่าประชารัฐ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการบริหารการจัดการ
กับกองทุนที่ได้รับมานี้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนต่อไป ทั้งนี้ผลส าเร็จของการกระท าต้องเกิด
จากความช่วยเหลือเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันแก่กองทุนสมาชิก โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ตามวิธีชุมชน และวัฒนธรรมระหว่างกันเพ่ือให้เกิดการยกระดับของกองทุนให้มีความเท่าเทียมกัน 
จากการอยู่รอด สู่การกิจดีและอยู่ดี (http://www.oknation.net/blog/kunapaap) นอกจากนี้
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(สลน.)ได้ก าชับถึงการใช้งบประมาณรวมไปถึงงบประมาณในกองทุน
ต่าง ๆ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ สลน. ท าการพิจารณาทบทวน 6 กองทุน
ที่รับผิดชอบ โดยส่วนที่ให้ด าเนินการต่อไป คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทาง คสช. เห็นว่าควร
ให้ด าเนินการต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการด าเนินการไม่ได้ก่อหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) เกินกว่าร้อย
ละ 10 จากการส ารวจทั่วประเทศพบว่าเกณฑ์การด าเนินงาน ร้อยละ 30-40 ระดับดี  ร้อยละ 50 – 
60 ระดับปานกลาง และเพียงร้อยละ 10 ต้องปรับปรุง โดยปีงบประมาณ 2557 ได้รับสนับสนุนเพ่ิม
ทุน 2.6 หมื่นล้านบาท และมีเงินทุนสะสมทั้งหมด 3.4 หมื่นล้านบาท (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต, 2555) จากเงินกองทุน 1 ล้านบาทนี้เมื่อหมู่บ้านได้รับจัดสรรมาจะต้องน ามา
บริหารจัดการในการใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน โดยต้องให้มีการบันทึกรายการรับเงิน รายการจ่ายเงินต่าง ๆ  อีกท้ังในเรื่องของเอกสารต่าง ๆ 
ในการรับเงินและในการจ่ายเงินจะต้องมีการควบคุมภายในอย่างดีเพ่ือที่จะเก็บรวบรวมเอกสารน ามา
บันทึกบัญชีตัวเลขในการรับเงินและการจ่ายเงินเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของกองทุนออกมาได้อย่าง
ถูกต้องน่าเชื่อถือ ดังนั้นระบบบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกองทุน 1 
ล้านบาท จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างดีเพ่ือไม่ให้มีการทุจริตในเรื่องของเงิน ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันนี้เงินงบประมาณของภาครัฐมีการทุจริตกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลและสถานการณ์
ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุน

http://www.oknation.net/blog/kunapaap
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หมู่บ้าน ในเขตอ าเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือได้ทราบถึงการวางระบบบัญชีที่ดีและการ
ควบคุมภายในมีการควบคุมภายในที่ดีตามระบบที่ได้วางไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มีจะได้ท าการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 

2.   วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการวิจัย
ตามความส าคัญและที่มาของปัญหา ดังนี้ 

1.   เพ่ือศึกษารูปแบบระบบบัญชีการวางระบบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านใน อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.   เพ่ือศึกษาถึงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้านใน อ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.   ค ำถำมกำรวิจัย 

ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน ควรจะเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้ปรับให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมของอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ในการด าเนินการวิจัยเรื่องนี้อธิบายวิธีการด าเนินการวิจัยเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
                                                    ปรับปรุง                            
          การควบคุม                    กองทุน                          แก้ไข 

          ระบบบัญชี                     ภายใน                      หมู่บ้าน                      เพื่อให้อดคล้องกับ 
      อ าเภอปราณบรุี                หมู่บ้านในอ าเภอ 
      จังหวัดประจวบ                  ปราณบุรี จังหวัด 
     คีรีขันธ์                     ประจวบคีรีขันธ์  

 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากแผนภาพอธิบายได้ว่า เป็นการศึกษาถึงระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุน

หมู่บ้าน ในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของ กองทุนหมู่บ้านของอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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5.  ขอบเขตกำรวิจัย 

ส าหรับการศึกษาเรื่อง ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษา
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้มีการก าหนดขอบเขตการด าเนินการวิจัยเพ่ือให้
สอดคล้องกับโครงการวิจัย ดังนี้ 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการก าหนดขอบเขตของเนื้อหาจะมุ่งเน้นในด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีการ

วางระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน กองทุนละ 1 ล้านบาท ในอ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

2.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ในการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่จะมุ่งเน้นพ้ืนที่ที่ได้ท าการส ารวจข้อมูล เพ่ือค้นหาหลักฐาน  

และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย พ้ืนที่ในชุมชนในหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 3.  ขอบเขตเวลา 
 เวลาในการด าเนินงานและการรวบรวมข้อมูลใช้เวลา 12 เดือน ในรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ระยะเริ่มต้นเก็บข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่  ตุลาคม – ธันวาคม 2558 
 ระยะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ตั้งแต่ สิงหาคม – กันยายน 2559 
 ระยะการประมวลผลข้อมูลและการรายงานผล สิงหาคม – กันยายน 2559 

6.  นิยำมศัพท์ 

 1.  หมู่บ้าน (Village) หมายถึง พ้ืนที่ที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน
และมีประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง 
 2.  กองทุนหมู่บ้าน หมายถึง กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 
 3.  ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพ้ืนที่
อ่ืน ทั้งนี้โดยมีขอบเขต วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 4.  การบัญชี หมายถึง เป็นกระบวนการในการจดบันทึก การจ าแนกแยกประเภท และการ
สรุปผลข้อมูลในรูปของตัวเลขเป็นรายงานทางการเงินเพื่อให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้ 

5.  ระบบบัญชี หมายถึง ระบบบัญชี หมายถึง ระบบงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทาง
การเงินและรายการค้าต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบของแบบฟอร์มและเอกสารทางธุรกิจ เพ่ือน ามาสรุปและ
ประมวลผล จัดเก็บ เปลี่ยนรูป และแจกจ่ายข้อมูลนั้นแก่ผู้ใช้ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นประกอบในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  การควบคุมภายใน หมายถึง การควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและวิธีการที่ผู้บริหาร
ของกิจการได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะท าให้กิจกรได้บรรลุถึง
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นโยบายและวิธีการเหล่านี้ท าให้เกิดการควบคุมซึ่งเมื่อรวมกัน
แล้วจะประกอบขึ้นเป็นระบบการควบคุมภายในของกิจการ 

7.  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายใน
ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 

8.  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
9.  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  
10. หุ้น หมายถึง การออมทรัพย์ในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลค่าของหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบหรือ

ข้อบังคับท่ีกองทุนหมู่บ้านก าหนด 
11. เงินรับฝาก หมายถึง เงินรับฝากประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินออมตามที่กองทุน

หมู่บ้านก าหนด 
12. บัญชีกองทุนหมู่บ้าน หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน(ชื่อ

หมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ 1 ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 
13. บัญชีเงินสะสม หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้าน

หรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ 2 ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินฝากประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก
เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 

14. บัญชีเงินกู้ยืม หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้าน
หรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ 3 ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

15. เงินฝากสัจจะ หมายถึง เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไว้กับกองทุนหมู่บ้านโดยให้
ถือว่าเงินออมเป็นเงินสะสม ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีกองทุนหมู่บ้านก าหนด 

16. ธนาคาร หมายถึง ธนาคารที่คณะกรรมการก าหนดให้ใช้บริการในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน 

17. ผู้จัดท าบัญชี หมายถึง ผู้จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน  
18. รายงานทางการเงิน หมายถึง งบดุล งบก าไรขาดทุน และงบทดลอง   

7.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.  ท าให้ทราบถึงการท าบัญชีระบบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

2. ท าให้ทราบถึงการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอปราณบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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3.  ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการท าบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุน
หมู่บ้านในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของกองทุนต่อไป 



 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในบทนี้จะทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยแบ่งออกเป็นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ เพ่ือเป็นแนวทาง
ประกอบการศึกษา ดังนี้ 

1. การจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการบริหาร

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
3. บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
4. กองทุนหมู่บ้าน อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5. แนวคิดและทฤษฎี 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.  การจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการจัดตั้ง
และการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย 

1.1  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีหลักการส าคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ดังนี้ 

1.  เสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น 
2.  ชุมชนต้องเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการหมูบ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิ

ปัญญาของตนเอง 
3.  เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 
4.  เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชา

สังคม 
5.  กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน  

  นอกจากนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
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1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิม
รายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือ
ประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

2. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนส าหรับประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

3. รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืน เ พ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

4. ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

5. กระท าการใด ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของ
สมาชิกหรือประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของกองทุนหมู่บ้าน 

  กองทุนหมู่บ้าน มีเงินและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 
1. เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให้ 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
3. เงินที่สมาชิกน ามาลงหุ้น หรือฝากไว้กับกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
4. เงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนที่กองทุนหมู่บ้านได้รับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไข หรือข้อผูกพัน

ใด ๆ 
5. ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงิน หรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือแห่งชาติ” กับธนาคาร เพ่ือส ารองจ่ายและเตรียมจัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้าน โดยให้ธนาคารโอน
เงินจาก “บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการ บัญชีละ 1 ล้านบาท และการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน หรือบัญชีกองทุนชุมชนเมืองต้องพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  ความพร้อม ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
รวมทั้งการแสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งความพร้อมในการเข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และการ
ควบคุมดูแลกันเองในการใช้ประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านของประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

2.  ความพร้อมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เป็นความพร้อมของบุคคลด้านความรู้
และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนทางสังคมของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนอาชีพ และกองทุนสวัสดิการ และความพร้อมในการเข้าบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน 
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3.  การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านที่สอดรับและเกื้อกูลกันในส่วนเงินอุดหนุนจากกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกองทุนทางสังคมหรือกองทุนที่หน่วยงานราชการ จัดตั้งขึ้น 

4.  การมีระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านโดยสมาชิก และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การพ่ึงพาตนเอง เพ่ือความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุน มีคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ที่มาจากสมาชิกโดยการคัดเลือกกันเองจากบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนในหมู่บ้าน และชุมชนเมือง นอกจากนี้การตัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้อง
ค านึงถึงจ านวนกรรมการที่เป็นชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ออกระเบียบข้อบังคับกองทุน
หมู่บ้าน ตามมติของที่ประชุม โดยให้ค านึงถึงหลักศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของแต่ละ
หมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
1.  เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองติดต่อกันเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
2.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สินปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
3.  เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติบกพร่องในศิลธรรมอันดีมีความรับผิดชอบ เสียสละ มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมชุมชน ไม่ติดการพนัน ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน 
ตลอดจนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4.  ไม่เป็นคนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือบุคคลล้มละลาย 

5.  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

6.  ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อ
ทรัพย์สิน เว้นแต่ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ หรือบุกรุก 

7.  ไม่เคยให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะกระท าผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือสร้างความ
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ องค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัด 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอ านาจหน้าที่ คือ 
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1.  บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได้ 
หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน 

2.  ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 
3.  จัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน หรือส านักงานกองทุนชุมชนเมือง  
4.  รับสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก 
5.  จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
6.  พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก หรือกองทุนหมู่บ้านอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
7.  ท านิติกรรม สัญญา หรือด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้าน 
8.  จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
9.  ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจ

ชุมชน ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนอ่ืน ๆ ที่
มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

10. พิจารณาด าเนินการใด ๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดของ
สมาชิกและหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง  

11. ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดรับกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน หรือชุมชน
เมือง 

12. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 
13. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้าน

ให้กรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานเรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบตามที่
คณะกรรมการการก าหนด 

14. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดหรือมอบหมาย  

นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถด ารงต าแหน่งได้คราวละสองปี  และ
นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว ยังมีการพ้นจากต าแหน่งลักษณะอ่ืนด้วย คือ 

1.  ตาย 
2.  ลาออก 
3.  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของ

จ านวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มี 
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4.  ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทัง
หมด 

5.  มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
6.  คณะกรรมการให้ออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะ

ต้องห้ามตามท่ีกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีการคัดเลือกกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน

กรรมการกองทุนหมู่บ้าน รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน และ
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน 

1.3  การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน ส าหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน
ต้องจัดท าค าขอกู้ โดยระบุวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินอย่างชัดเจน โดยให้ยื่นค าขอกู้ดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอ านาจในการพิจารณา
เงินกู้รายหนึ่งต้องไม่เกิน 20,000 บาท และในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติให้กู้ยืมเงิน
เกินกว่าที่ก าหนด ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกพิจารณาชี้ขาด
ต่อไป แต่ต้องไม่เกินรายละ 50,000 บาท 

การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอนุมัติได้รายหนึ่ง
ไม่เกิน 10,000 บาทจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปใช้จ่าย 
เพ่ือการฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนได้ โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน โดยวงเงินที่
เก็บรักษาไว้ประจ าวันต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  

การกู้ยืมเงินต้องให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่าง
น้อยสองคนเป็นผู้แทนคณะกรรมการในการท าสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ นอกจากนี้
ต้องให้ผู้ขอกู้ท่ีได้รับอนุมัติเงินกู้ เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร และแจ้งหมายเลขบัญชีออมทรัพย์ให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบด้วย 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนเงินฝากและ
เงินกู้เป็นอัตราที่แน่นอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก โดยค านึกถึงจารีตประเพณี และ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้าน และชุมชนเมืองเป็นหลัก และต้องปิดประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือ
ค่าตอบแทนให้ทราบอย่างเปิดเผย 

2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการบริหารโครงการเพิ่ม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยประสบปัญหามีภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจึงท าให้เกิดโครงการ
เพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙  

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพ่ือ 
2.1.1  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน

และชุมชน 
2.1.2 เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
2.1.3 เพ่ือเสริมสร้าง และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มุ่งเน้นทั้งภาคการผลิต การแปร
รูป และการตลาดอย่างครบวงจร และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคน
ในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น 

2.1.4 เพ่ือเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกในการบริหารงบประมาณ ด าเนินการกิจกรรม
ร่วมกัน ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

2.1.5 ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน อันเกิดจากการด าเนินโครงการ 

2.1.6 ขาย โอน จ านอง จ าน า แลกเปลี่ยน และจ าหน่ายทรัพย์สิน อันเกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

2.1.7 กู้ยืมเงิน นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอ่ืน ที่คณะกรรมการก าหนด 

2.2 คณะอนุกรรมการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เรียกว่า 
“คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชา
รัฐ” หรือ “อคป.” ประกอบด้วย บุคคล ซึ่งประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
แต่งตั้ง โดยดูจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

1.  ก าหนดกรอบ แนวทางการพิจารณาและอนุมัติโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

2.  พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียงที่ก าหนด 
3.  ประมวลและวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

แล้วเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะท างาน หรือบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ิมความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
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5. ออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการด าเนินการตามหลักการของโครงการ
ประชารัฐ 

6. รายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ งานให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทราบ 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก ากับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

 2.3  การขอรับและการจัดสรรงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านที่ประสงค์จะ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ สามารถยื่นแบบค าขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ
โครงการได้ตามแนวทาง และวิธีการที่คณะอนุกรรมการก าหนด และกองทุนหมู่บ้านสามารถน า
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไปร่วมด าเนินงานกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืนได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมติของที่
ประชุมสมาชิกเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง   

นอกจากนี้การด าเนินงานต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน ในการน าเงินงบประมาณตามโครงการไปใช้เป็นเงินทุนให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกู้ยืม หรือ
เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคลจะกระท ามิได้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ประสงค์จะขอรับการ
สนับสนุนเงินงบประมาณโครงการ ให้จัดประชุมสมาชิก โดยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของ
กองทุนหมู่บ้าน 

การจัดสรรเงินงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านให้จัดสรรโดยยึดหลักความเป็นจริง โดยต้อง
ค านึงถึงหลักการประชารัฐ การส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ในชุมชนที่ดีขึ้น 
กองทุนหมู่บ้านที่โครงการได้รับการอนุมัติจะได้รับจัดสรรงบประมาณ กองทุนหมู่บ้านละไม่เกิน 
500,000 บาท และให้กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณไปเปิดบัญชีประชารัฐ พร้อมทั้งส่ง
ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประชารัฐให้ส านักงานทราบ 

3.  บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

3.1  ระบบบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 
การมีระบบบัญชีที่ดีจะสามารถท าให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และยัง

สามารถรายงานตัวเลขทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ระบบบัญชี หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มตั้งแต่การ
ออกแบบเอกสารทางเดินเอกสาร สมุดบัญชีและทะเบียนที่ใช้ การวางผังบัญชี และสรุปผลออกมาใน
รูปของรายงานทางการเงินเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป 

นอกจากนี้การจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านถือเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่ทุกกองทุน
หมู่บ้านจะต้องให้ความสนใจ ทั้งนี้เพราะรายงานทางการเงินที่ได้จากการจัดท าบัญชีจะเป็นเครื่องมือ
ในการวัดผลการด าเนินงานและแสดงฐานะการเงินที่แท้จริงแต่ละกองทุน และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๖ ๔๗ และ ๔๘ ซึ่งว่าด้วยการท าบัญชีและการ
ตรวจสอบ 

3.1.1  การบัญชี หมายถึง ศิลปะการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ส าคัญทางการเงินไว้
ในรูปเงินตราจัดแยกหมวดหมู่ของรายการที่บันทึก สรุปผลและวิเคราะห์ความหมายของรายการที่ได้
จดบันทึกไว้โดยจัดท าในรูปของรายงานทางการเงิน 

สรุปได้ว่า 
1.   การจดบันทึกรายการ คือ การบันทึกรายงานทางการเงิน เรียงตามล าดับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยระบบบัญชีคู่ในเอกสาร ที่เรียกว่าสมุดบันทึกรายการขั้นต้น หรือสมุดรายวัน 
โดยบันทึกเป็นหน่วยเงินตราด้วยเกณฑ์เงินสด 

2.   การจัดประเภทรายการ คือ การน าข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น
มาจ าแนกประเภท และบันทึกในเอกสารที่เรียกว่าสมุดบันทึกรายการขั้นปลายหรือสมุดแยกประเภท 

3.   การสรุปผลรายการ คือ การน าข้อมูลที่ได้จัดประเภทไว้มาสรุปทุกสิ้นงวดบัญชี เพ่ือ
ทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน โดยท าสรุปในรูปของรายงานทางการเงิน เรียกว่า งบ
การเงิน 

4.   การน าผลของการสรุปรายการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ การน าข้อมูลจากงบการเงิน
มาวิเคราะห์ด้วยวิธีต่าง ๆ และแปลความหมายตามความเชี่ยวชาญของนักบัญชี เพ่ือให้กลุ่มบุคคล 2 
กลุ่มได้น าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ได้แก่ 

4.1 กลุ่มผู้ใช้ภายนอก เช่น เจ้าหนี้ หน่วยงานอื่น ๆ 
4.2 กลุ่มผู้ใช้ภายใน เช่น ผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการสั่งการ การวางแผน 

ควบคุมและตัดสินใจ 
3.1.2  งวดบัญชี ส าหรับการวัดผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง จึงต้องมี

การแบ่งระยะเวลาในการหาผลการด าเนินงานออกเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน ซึ่งโดยปกติจะใช้งวด
บัญชีเท่ากับ 12 เดือน หรือ 1 ปี งวดบัญชีของกองทุนหมู่บ้านก าหนดตามปีปฏิทิน ( 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม) เว้นแต่กองทุนที่มีธุรกรรมการกู้ยืม ในการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยปีละครั้ง อนุโลมให้ใช้
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งวดบัญชีเริ่มวันที่ 1 ของเดือนถัดไปที่มีธุรกรรม เช่น กองทุนก าหนดให้กู้ยืมและช าระคืนทุกวันที่ 20 
ของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ดังนั้นงวดบัญชีควรเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม ของปี
ถัดไป  

3.1.3  การจัดหมวดบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1 สินทรัพย์ หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน กองทุนเป็นเจ้าของ เช่น บัญชีเงินสด 

บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้เงินกู้ บัญชีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ส านักงาน 
หมวดที่ 2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันที่จะต้องช าระคืนในอนาคต เช่น บัญชีเงินรับฝาก 

บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ บัญชีเงินฝากสัจจะ (หากระเบียบของกองทุนก าหนดว่าเงินฝากสัจจะสามารถถอน
ได้โดยที่ไม่ขาดจากการเป็นสมาชิก) 

หมวดที่ 3 ทุน หมายถึง ส่วนของเจ้าของที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน เช่น บัญชีเงินค่าหุ้น 
บัญชีเงินจัดสรรจากก าไร บัญชีเงินฝากสัจจะ (หากระเบียบย่อยของกองทุนก าหนดไม่ให้สมาชิกถอด
เงินสัจจะ หรือถ้าถอนแล้ว จะถือว่าขาดจากกการเป็นสมาชิกเงินฝากสัจจะก็จะถือเสมือนว่าเป็นทุน
ที่มารวมกันของสมาชิก) บัญชีเงินกองทุน 1 ล้านบาท 

หมวดที่ 4 รายได้ หมายถึง รายการที่ท าให้ทุนเพ่ิมขึ้น เช่น บัญชีค่าสมัครสมาชิก 
(ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน) บัญชีค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่า
จัดท าเอกสารเงินกู้ ค่าธรรมเนียมในการช าระค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) บัญชีดอกเบี้ยเงินกู้ 
(ดอกเบี้ยที่ได้รับจากสมาชิกที่กู้เงิน) บัญชีค่าปรับ บัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร บัญชีรายได้เงิน
บริจาค 

หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการที่ท าให้ทุนลดลง เช่น บัญชีค่าวัสดุส านักงาน บัญชี
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก บัญชีค่าใช้จ่ายด าเนินงาน เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม เป็นต้น บัญชีดอกเบี้ยเงินกู้(ดอกเบี้ยที่กองทุนจ่ายให้สถาบันการเงินกรณีท่ีกู้ต่อยอด) 

3.1.4  ผังบัญชี หมายถึง บัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการ โดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ มี
ชื่อและเลขท่ีบัญชีอย่างเป็นระเบียบ มีหลักในการก าหนด ดังนี้ 

สินทรัพย์ ก าหนดเริ่มด้วยหมายเลข  1  เช่น เงินสด เลขที่ 11 เงินฝากธนาคาร เลขที่ 
12  

หนี้สิน  ก าหนดเริ่มด้วยหมายเลข  2  เช่น บัญชีเงินรับฝาก เลขที่ 21 เจ้าหนี้เงินกู้    
            เลขที่ 22 
ทุน  ก าหนดเริ่มด้วยหมายเลข  3  เช่น เงินค่าหุ้น เลขท่ี 31 
รายได ้ ก าหนดเริ่มด้วยหมายเลข  4  เช่น ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม เลขที่ 41 

ดอกเบี้ย เงินฝากธนาคาร เลขที่ 42 
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ค่าใช้จ่าย ก าหนดเริ่มด้วยหมายเลข  5  เช่น ดอกเบี้ยจ่าย เลขที่ 51 ค่าวัสดุ เลขที่ 
52 ค่าพาหนะ เลขที่ 53 

 3.1.5  สมุดบัญชีที่ใช้ของกองทุนหมู่บ้าน แบ่งเป็น  

   สมุดบัญชีรายการขั้นต้น ประกอบด้วย  

1) สมุดบัญชีรายรับและรายจ่ายกองทุน โดยแยกตามแหล่งที่มาของเงินทุน คือ เงินทุน
ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 1 ล้านบาท มาจากเงินฝากสัจจะหรือเงินค่าหุ้นของสมาชิก และมาจากการ
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน จะสามารถแยกสมุดบัญชีได้เป็น 3 ชุด ตามแหล่งที่มาของเงินทุน ดังนี้ 

  สมุดบัญชีชุดที่ 1 ใช้ส าหรับบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของเงินกองทุนที่ได้รับ
จัดสรรมาจากรัฐบาล (1 ล้านบาท) หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีที่ 1  

  สมุดบัญชีชุดที่ 2 ใช้ส าหรับบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเงินที่สมาชิกออมไว้
หรือลงหุ้นกับกองทุน หรือ บัญชีที่ 2  

  สมุดบัญชีชุดที่ 3 ใช้ส าหรับบันทึกรายการที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมเงินทุนที่กองทุนไปกู้เงิน
จากสถาบันการเงิน หรือ บัญชีที่ 3  

  ข้อสังเกต บางกองทุนหมู่บ้าน อาจจะใช้สมุดบัญชีเพียง 2 ชุด คือ สมุดบัญชีชุดที่ 1 
และสมุดบัญชีชุดที่ 2 (ใช้กับกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่ 1) 

2) สมุดรายวันทั่วไป ใช้ส าหรับบันทึกกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถน าไปบันทึกในสมุด
บัญชีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ ส่วนใหญ่จะเป็นรายการโอนบัญชี ได้แก่ 

- รายการโอนหรือปรับปรุงบัญชี 
- รายการโอนแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงบัญชี 
- รายการปรับปรุงบัญชีเมื่อวันสิ้นงวด 
- รายการโอนปิดบัญชี 
- รายการเปิดบัญชี 

   สมุดบัญชีรายการขั้นปลาย ประกอบด้วย 

1) สมุดบัญชีสรุปผล หรือ บัญชีแยกประเภททั่วไป รายการที่บันทึกในสมุดบันทึก
รายการขั้นต้น ให้น าจ านวนเงินของแต่ละบัญชี  ไปบันทึกในสมุดบัญชีสรุปผล หรือบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป ในกรณีที่ผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายรับและรายจ่ายกองทุน 1 และสมุดบัญชีรายรับและ
รายจ่ายกองทุน 2 ให้ใช้ยอดรวม ณ วันสิ้นเดือน มาบันทึกในสมุดบัญชีสรุปผลหรือบัญชีแยกประเภท 
ใช้บันทึกเฉพาะบัญชีหมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน และหมวดทุนเท่านั้น 



 
 

18 
 

2) สรุปบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายประจ าปี ใช้ส าหรับบันทึกบัญชีในหมวดบัญชีรายได้ 
และหมวดบัญชีค่าใช้จ่ายแทนบัญชีแยกประเภทเพ่ือสะดวกส าหรับผู้ปฏิบัติ 

3) บัญชีก าไรสะสมและจัดสรรก าไรประจ าปี เมื่อได้มีการจัดท างบทดลองเรียบร้อยแล้ว 
กองทุนฯจะทราบผลการด าเนินงานประจ าปี จากงบก าไรขาดทุน ซึ่งจะแสดงยอดก าไรสุทธิประจ าปีไว้
(รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย) ผลของก าไรสุทธิจะท าให้เงินกองทุนเพ่ิมขึ้น จึงน าไปบวกเพ่ิมในส่วนของ
เจ้าของในงบดุล และน าไปใส่ไว้ในบัญชีก าไรสะสมและจัดสรรก าไรประจ าปีในช่องก าไรสะสมรอ
จัดสรร และเม่ือมีการจัดสรรก าไรสะสม ก็จะจัดสรรตามสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ที่ได้ตกลงกัน 

 3.1.6  การวิเคราะห์รายการ หมายถึง เป็นการพิจารณารายการที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมว่า
มีผลต่อ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพ่ิมขึ้น หรือลดลง ซึ่งจะต้องมีการ
วิเคราะห์รายการก่อนที่จะน าไปบันทึกในสมุดบัญชี ซึ่งกองทุนหมูบ้านจะแยกพิจารณากิจกรรม
ออกเป็น 2 รายการหลัก คือ 
   1)  เงินสด หรือ สินทรัพย์ที่ได้รับเข้ามา 
   2)  เงินสด หรือ สินทรัพย์ที่จ่ายออกไป 

 เงินสด หรือ สินทรัพย์ที่ได้รับเข้ามา กิจกรรมที่เกี่ยวข้อ คือ 

- รับโอนเงินจากกองทุนรัฐบาล (1 ล้านบาท) 
- รับเงินสัจจะจากสมาชิก 
- รับเงินค่าหุ้น 
- รับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
- รับช าระเงินกู้จากสมาชิก 
- รับช าระดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก 
- รับเงินบริจาค 
- รับเงินกู้ยืมจากเจ้าหนี้(ธนาคาร) กรณีท่ีกู้เงินจากธนาคารเพ่ิมเติม 

เงินสด หรือ สินทรัพย์ที่จ่ายออกไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ 

-  จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 
- จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็น

ต้น 
- จ่ายดอกเบี้ย (กรณีกู้เงินจากเจ้าหนี้ หรือจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก) 
- จ่ายเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ เช่น อุปกรณ์ส านักงาน  
- จัดสรรก าไร 
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  ขั้นตอนการวิเคราะห์รายการมี 4 ขั้นตอน 

1. หาชื่อบัญชีที่เก่ียวข้อง 
2. จัดประเภท หรือ หมวดหมู่บัญชี โดยพิจารณาว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องอยู่ในหมวดหมู่

ใดบ้าง 
3. วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามีผลท าให้หมวดบัญชีเพ่ิมข้ึน หรือลดลง 
4. น าผลการวิเคราะห์ไปบันทึกในสมุดบัญชีที่เก่ียวข้องต่อไป 

3.1.7  การบันทึกบัญชี เป็นการน ารายการบัญชีที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วน าไปบันทึกใน
สมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนหมู่บ้านได้รับเงินสัจจะจากสมาชิกจ านวน 5,000 บาท เมื่อได้
วิเคราะห์รายการจะเห็นว่า บัญชีเงินสดเพ่ิมขึ้น และบัญชีเงินฝากสัจจะก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน สมุดบัญชีที่
เกี่ยวข้อง คือ สมุดบัญชีรายรับกองทุน โดยจะบันทึกรายการในช่องเงินสด 5,000 บาท และเงินช่อง
เงินฝากสัจจะ จ านวน 5,000 บาท เช่นกัน 

3.2  การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินกองทุนหมู่บ้าน 
ผู้ท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านต้องจัดท าบัญชีให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลาเพ่ือที่จะ

สามารถรายงานของมูลทางการเงินให้แก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด และ
จะต้องให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด และจัดท ารายการรับ – จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละครั้งและแจ้ง
ให้สมาชิกทราบ รวมทั้งต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงานรายงานประจ าปี ทั้งส่วนของงบดุล และงบ
ก าไรขาดทุนต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยการบันทึกบัญชีให้แยกตามกิจกรรมของ
กองทุนเป็น 2 ชุด คือ กิจกรรมกองทุนเงิน 1 ล้านบาท และกิจกรรมเงินออมของสมาชิก ซึ่งต้องเปิด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านก าหนด  

นอกจากนี้เอกสาร ทะเบียน และสมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี มีดังนี ้
1. เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย 

1.1  ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่คณะกรรมต้องออกให้ทุกครั้งเมื่อมีการรับเงินเกิดขึ้น
ทั้งเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

1.2  ใบส าคัญจ่าย เป็นเอกสารที่ต้องจัดท าข้ึนเมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุกครั้ง กรณีที่
ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กองทุนได้  

1.3  ใบปรับปรุงรายการ เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเป็นหลักฐานเพ่ือแสดงรายการปรับปรุง
บัญชี แก้ไขข้อผิดพลาดในการลงบัญชี หรือรายการปรับปรุงบัญชีเมื่อวันสิ้นงวดบัญชี หรือรายการอ่ืน 
ๆ แล้วแต่จะเกิดข้ึน เมื่อจัดท าแล้วจะน าเอกสาร 

2. ทะเบียนที่ใช้ ประกอบด้วย 
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2.1  ทะเบียนคุมค าขอกู้  เป็นสมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกค าขอกู้ของลูกหนี้กองทุน 
เพ่ือที่จะสรุปผลจ านวนขอกู้ท้ังหมดในแต่ละเดือน หรือแต่ละปีส่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

2.2  ทะเบียนคุมลูกหนี้/เงินฝากสัจจะ/ค่าหุ้นรายตัว เป็นสมุดบัญชีที่ใช้ในการควบคุม
ลูกหนี้แต่ละรายเพื่อใช้ในการติดตามหนี้จากลูกหนี้ เงินฝากสัจจะท่ีสมาชิกน ามาฝาก และเงินค่าหุ้น 

2.3  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เป็นสมุดบัญชีที่ใช้ในการควบคุมทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน
เพ่ือป้องกันการทุจริตในทรัพย์สิน 

3. สมุดบัญชีที่ใช้ประกอบด้วย 
3.1 สมุดบัญชีรายรับกองทุน เป็นสมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายรับทุกชนิดทั้งที่เป็น

สมุดบัญชีชุดที่ 1 และสมุดบัญชีชุดที่ 2 
3.2 สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน เป็นสมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการจ่ายทุกชนิดทั้งที่

เป็นสมุดบัญชีชุดที่ 1 และสมุดบัญชีชุดที่ 2 

3.3  การควบคุมภายในและการตรวจสอบการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 
การจัดท าบัญชีจะต้องมีความถูกต้องโปร่งใส น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ แต่บางครั้งการ

จัดท าบัญชีก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจจึงท าให้รายงานทางการเงินมีความ
ผิดพลาดไปด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดข้ึน การจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน
จึงควรมีระบบบัญชีและการควบคุมภายในและการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน 

  3.3.1 ลักษณะของการควบคุมภายใน 
   1)  การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพ่ือป้องกัน

ความเสี่ยงตั้งแต่แรกและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่ลักษณะความเสี่ยงจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะ
เกิดข้ึน เช่นการแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี หรือการอนุมัติเงินกู้แต่ละราย 

   2)  การควบคุมในลักษณะค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เช่นการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจนับพัสดุในแต่ละปี  

   3)  การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

 3.3.2  การตรวจสอบการจัดท าบัญชี การตรวจสอบจะแยกการพิจาณา ดังนี้ 
   1)  ตรวจสอบการจัดท าบัญชีของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลจ านวน 1 ล้านบาท ที่

เรียกว่าบัญชีชุดที่ 1 
   2)  ตรวจสอบการจัดท าบัญชีกรณีที่หมู่บ้านมีการเก็บเงินออมสัจจะ เงินค่าหุ้น หรือเงิน

กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ที่เรียกว่าบัญชีชุดที่ 2 
 3.3.3  วิธีการตรวจสอบ ในแต่ละปีหรือแต่ละเดือนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรมีการ

ตรวจสอบเพื่อหาความถูกต้อง ดังนี้ 
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   1)  การตรวจสอบเงินสด ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีเงินสดที่บันทึกบัญชีใน
สมุดบัญชี กับเงินสดที่คงเหลือที่อยู่ในมือต้องเท่ากัน 

   2)  การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร จะต้องตรวจสอบบัญชีเงินฝากที่บันทึกไว้ในสมุด
บัญชีจะต้องมีจ านวนเท่ากันกับในสมุดคู่ฝากจากธนาคาร ถ้าไม่ตรงกันต้องตรวจเช็คกับธนาคารว่ามี
รายการไหนบ้างที่ธนาคารยังไม่บันทึกรายการให้เพ่ือจะได้ปรับยอดสมุดคู่ฝากให้เท่ากันกับสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร 

   3)  การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ ถ้ากรณีที่มีการรับช าระหนี้เป็นเงินสดได้ ต้องควบคุม ดังนี้ 
     -  ให้ผู้รับเงินบันทึกบัญชี พร้อมกับจัดท าหลักฐานการรับช าระหนี้ในทันทีที่มีการรับ

ช าระหนี้ และลงลายมือชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  
 -  ให้บันทึกรายการช าระหนี้ในทะเบียนลูกหนี้รายตัวจากหลักฐานการรับช าระหนี้ ทั้งนี้

การกระท าในข้อ 1 และ ข้อ 2 ห้ามให้บุคคลเดียวกันด าเนินการ 
 -  เมื่อสิ้นวันท าการจะต้องน าเงินสดฝากธนาคารทุกวันตามบัญชีที่1 หรือบัญชีที่ 2  

แล้วแต่กรณี และต้องระมัดระวังไม่ให้มีการน าเงินฝากธนาคารสลับบัญชีกัน 
 -  ต้องมีการสุ่มตรวจสอบการช าระหนี้จากสมาชิกเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของยอด

หนี้คงเหลือแต่ละครั้ง 
 -  ณ วันสิ้นงวดบัญชีต้องตรวจสอบลูกหนี้ กับยอดรวมของทะเบียนลูกหนี้รายตัว จะต้อง

มียอดเท่ากัน 
   4)  การตรวจสอบรายได้ และค่าใช้จ่าย เป็นการตรวจสอบใบส าคัญรับ/จ่าย ว่าเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านก าหนดไว้หรือไม่ และมีการออกใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญ
จ่ายทุกครั้งหรือไม่ อย่างไร 

   5)  การตรวจสอบเงินออมสัจจะ/เงินค่าหุ้น กรณีที่มีการเก็บเงินออมสัจจะหรือเงินค่าหุ้น
จากสมาชิกจะต้องมีการจัดท าทะเบียนคุมเงินออมสัจจะหรือเงินค่าหุ้นไว้อย่างชัดเจน และครบถ้วน 

   6)  การตรวจสอบบัญชีพัสดุ ซึ่งได้แก่ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส านักงานจะต้องมีการจัดท า
ทะเบียนคุมและมีการตรวจสอบเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วกับจ านวนที่ยังไม่ได้ใช้
จะต้องสัมพันธ์กัน 

4.  กองทุนหมู่บ้าน อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอปราณบุรี 
อ าเภอปราณบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น ถนน

คนเดินตลาด 100 ปี ปราณบุรี วนอุทยานปราณบุรี และปากน้ าปราณบุรี อ าเภอปราณบุรีมีพ้ืนที่ 
765.37 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวน 76,189 คน (พ.ศ. 2558) ความหนาแน่นของประชากร 
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99.55 คน/ตารางกิโลเมตร อ าเภอปราณบุรีตั้งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขต
ติดต่อกับเขตปกครองข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอหัวหิน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอสามร้อยยอด 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี(ประเทศพม่า) 
การปกครองของอ าเภอปราณบุรี แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ต าบล 43 หมู่บ้าน 
1. อ าเภอปราณบุรี มี 7 หมู่บ้าน 
2. อ าเภอเขาน้อย มี 8 หมู่บ้าน 
3. อ าเภอปากน้ าปราณ มี 5 หมู่บ้าน 
4. อ าเภอหนองตาแต้ม มี 11 หมู่บ้าน 
5. อ าเภอวังก์พง มี 7 หมู่บ้าน 
6. อ าเภอเขาจ้าว มี 6 หมู่บ้าน 

5.  แนวคิดและทฤษฎี 

การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการนี้ มีทฤษฎีที่น ามาวิเคราะห์ 2 ส่วน ได้แก่ 

1. ทฤษฎีระบบบัญชี 

ระบบบัญชี หมายถึง ระบบงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางการเงินและรายการค้า
ต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบของแบบฟอร์มและเอกสารทางธุรกิจ เพ่ือน ามาสรุปและประมวลผล จัดเก็บ 
เปลี่ยนรูป และแจกจ่ายข้อมูลนั้นแก่ผู้ใช้ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเหล่านั้นประกอบในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุขุม โพธิสวัสดิ์, 2557 : 11 – 12) 

ระบบบัญชี หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอันประกอบด้วยแบบฟอร์ม หรือ
เอกสารต่าง ๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้น ามาใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน และการเงินของกิจการแห่งใดแห่งหนึ่งให้แก่ฝ่ายจัดการ เพ่ือ
ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติหน้าที่อันอยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปด้วยดี และเ พ่ือ
เสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกิจการนั้น เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และส่วนราชการ (วิไล  
วีระปรียและคณะ, 2553 : 1) 

ประเภทของการวางระบบบัญชี อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

1.  การวางระบบบัญชีของกิจการใหม่ทั้งหมด งานชนิดนี้ตามปกติมักจะเกิดขึ้นกับกิจการ
ที่เพ่ิงเริ่มด าเนินงาน หรือกิจการที่เปิดบริษัทในเครือขึ้นมา รายงานการวางระบบบัญชีจะต้องกล่าวถึง
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ส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างละเอียด และมีคู่มือแสดงวิธีการปฏิบัติของระบบบัญชีและวิธีการบัญชี
ทั้งหมด 

2.  การขยายระบบบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันเพ่ือให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ งานชร
นิดนี้จะคล้ายคลึงกับงานชนิดที่ 1 แต่มีวงจ ากัดมากกว่า ตัวอย่างเช่น ร้านสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ต้องการจะตั้งสาขาในเขตที่ใกล้เคียงกัน ผู้วางระบบบัญชีก็จ าเป็นต้องสนในเป็นพิเศษถึงการก าหนด
วิธีการบัญชี และการควบคุมสาขาเหล่านั้น  

3.  การปรับปรุงระบบบัญชีและวิธีการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน งานชนิดนี้อาจจะเป็นการ
ปรับปรุงงานเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบัญชีที่เห็นว่ายังไม่รัดกุมเท่านั้น ดัวอย่างเช่น การ
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดซื้อ การปรับปรุงวิธีการที่จะท าให้การบันทึกการขายและการ
ควบคุมการขายมีประสิทธิภาพ การศึกษาถึงการที่จะน าเครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในเรื่อง
เงินเดือนและค่าแรง งานชนิดนี้มักจะท ากันเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าจ าเป็น กล่าวคือเมื่อเห็นว่ามี
ข้อบกพร่องในระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (วิไล วีรปรีย และคณะ, 2553 : 1 – 2) 

2.  ทฤษฎีการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน หมายถึง เป็นแผนงานขององค์กรในการออกแบบวิธีการปฏิบัติงาน
และการรวบรวมวิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะป้องกันและรักษาสินทรัพย์ของกิจการ รวมทั้งการบันทึกบัญชี
ในระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
และเข้าสู่ระบบการบันทึกบัญชีประเภทต่าง ๆ ตลอดจนงบการเงินของกิจการด้วย การควบคุมภายใน
ก็บอกความหมายอยู่ในตัวแล้วว่า หมายถึงเทคนิคการควบคุมซึ่งใช้อยู่ภายใน และเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (สุขุม โพธิสวัสดิ์, 2557 : 115 – 116) 

การควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและวิธีการที่ผู้บริหารของกิจการได้ก าหนดขึ้น
เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะท าให้กิจกรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ นโยบายและวิธีการเหล่านี้ท าให้เกิดการควบคุมซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะประกอบขึ้นเป็นระบบการ
ควบคุมภายในของกิจการ (วิไล วีรปรีย และคณะ, 2553 : 9 – 9) 

การควบคุมภายใน หมายถึง แผนการจัดหน่วยงาน วิธีปฏิบัติงานที่ประสานสัมพันธ์กัน
และมาตรการต่าง ๆ ที่กิจการก าหนดขึ้น และถือปฏิบัติภายในองค์การ เพ่ือรักษาทรัพย์สินของกิจการ 
รวมทั้งสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารได้ก าหนดไว้ (จันทนา สาขากร 
และคณะ, 2557 : 2 – 2) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มี 5 ประการ 
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1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การติดตามและประเมินผล 

6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ชัชรินทร์  จุลกะเสวี (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบบัญชีของกองทุน
หมู่บ้าน : กรณีศึกษาอ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลจากการศึกษาพบว่าผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานและความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินโดยตรง แต่มี
ประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีได้โดยการศึกษาจากคู่มือ และการเข้ารับการอบรม ปัจจุบันการบันทึก
บัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านยังคงไม่เป็นไปตามรูปแบบของระบบบัญชี
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการท าบัญชีและรายงานส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กล่าวคือ มีการ
บันทึกบัญชีตามความสะดวก และตามความเข้าใจ เนื่องจากผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีขาดความรู้และ
ความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการบันทึกบัญชี และผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีส่วนใหญ่ไม่เห็น
ความส าคัญของเอกสารประกอบการจัดท าบัญชี แต่จะเน้นและให้ความส าคัญเฉพาะการจัดท า
รายงานทางการเงินเพื่อใช้ในการเบิกเงินจากธนาคาร นอกจากนั้นการด าเนินงาน ของกองทุนหมู่บ้าน
ยังขาดการสนับสนุนทางด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ได้แก่ เรื่องการ
จัดอบรมและการให้ความรู้ทางด้านบัญชี และขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดท าบัญชีและการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ ของกองทุน ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายในของกองทุนหมู่บ้านนั้น ยังไม่มีการจัดระบบของการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การเงิน การบัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน อีกทั้งไม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบของสมาชิก ซึ่งในการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในของกองทุนนั้นจะเป็นเพียง
การตรวจสอบอย่างง่าย โดยตรวจสอบยอดรวมของจ านวนเงิน ในรายงานทางการเงินเท่านั้น ไม่ได้มี
การตรวจสอบถึงการใช้เอกสารประกอบการจัดท าบัญชี การบันทึกบัญชี และการผ่านรายการต่าง ๆ 
เนื่องจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 
และที่ส าคัญคือในปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก็ยังไม่มีการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านให้ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการบริหารจัดการ
กองทุนอย่างเป็นรูปธรรม มีแต่เพียงพนักงานเครือข่ายของกองทุนหมู่บ้านมาช่วยท าหน้าที่ตรวจสอบ
และรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านเท่านั้น 
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อัญชรี  สีนา (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร
นาหม่อม จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จ ากัด คือ สมรรถนะ 
(Competency) (ความรู้ ทักษะและประสบการณ์) ของพนักงานบัญชีและสมุห์บัญชี มีไม่เพียงพอแต่
ได้รับการแก้ไขโดยการให้ผู้สอบบัญชีเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ด้านภาษีอากร และด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี แต่อย่างไรก็ตามการให้ค าปรึกษาของผู้สอบบัญชีก็ไม่อาจครอบคลุม
ปัญหาได้ทุกประเด็น จึงยังมีปัญหาอื่น ๆ อยู่บ้าง ส าหรับลักษณะของระบบบัญชีนั้น สหกรณ์ได้ปฏิบัติ
ตามรายละเอียดในคู่มือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงช่วย
ให้สหกรณ์มีการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมเติม 

 จากปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าเกิดจากสมรรถนะของพนักงานบัญชีและสมุห์บัญชี ถึงแม้ว่า 
จะได้รับการแก้ไขโดยการให้ผู้สอบบัญชีเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ตาม ปัญหาก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียว เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดข้ึนอีก หรืออาจเกิดข้ึนแต่ควรป้องกันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ควรเพ่ิมสมรรถนะให้
พนักงานบัญชีและสมุห์บัญชีเข้ารับการอบรมในเรื่องระบบบัญชีและเรื่องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการจัดท า
บัญชีเพ่ิมเติมจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ เพ่ือ
สมุห์บัญชีจะได้น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบบัญชีได้ 

สิริรัตน์  เกียรติพิริยะ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการด าเนินงาน
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย
พบว่า 1) ประสิทธิผลการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  ด้านแนวทางการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ ด้านโครงสร้างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
และด้านความสามารถในการจัดสรรเงินกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัญหาจากการกู้เงินกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ล าดับที่ 1 ระยะเวลาในการขอกู้ต้องช าระไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท าสัญญานั้นสั้นเกินไป ท า
ให้ผู้กู้ไม่สามารถลงทุนในระยะยาวได้ ล าดับที่ 2 คณะกรรมการมีนโบยายให้ช าระหนี้ให้เหลือน้อย
ที่สุด ล าดับที่ 3 สมาชิกู้เงินไม่ได้เต็มจ านวนตามที่ขอกู้ การที่ไม่สามารถก็เงินเพ่ิมขึ้นได้ในการขอกู้ครั้ง
ต่อไปส่งผลให้ผู้กู้ไม่อยากช าระหนี้ ล าดับที่ 4 การไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกันแก่สมาชิใน
กระบวนการให้สินเชื่อ ล าดับที่ 5 มีความขัดแย้งระหว่างสมาชิกและคณะกรรมของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง และล าดับที่ 6 ผู้กู้ประสบปัญหาหนี้ค้างช าระจากราคาผลผลิตตกต่ า ซึ่งจะส่งผลให้
สมาชิกมีหนี้ค้างช าระเพ่ิมข้ึน 



 

บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 ในการด าเนินการวิจัยเรื่องระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน  : 
กรณีศึกษาอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ประชำกำรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เป็นผู้มี
หน้าที่จัดท าบัญชี ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้าน จากจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในเขตอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งหมด 6 
ต าบล 43 หมู่บ้าน 

 1.2  ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านที่มีหน้าที่
จัดท าบัญชี มีหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้าน จากหมู่บ้านในเขตอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 3 ต าบล 10 หมู่บ้าน แบ่ง
ออกเป็น ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี จ านวน 10 ท่าน ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน จ านวน 2 ท่าน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 2 ท่าน โดยการใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) แบบค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question) เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) โดยมีการบันทึกและสมุดจดบันทึกซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการสัมภาษณ์เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Question) 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์สามารถตอบได้อย่างเป็นอิสระตามความเหมาะสม แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 
4 ส่วน 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกองทุนหมู่บ้าน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานในกองทุนหมู่บ้าน 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน  ซึ่งมี
ด้วยกันทั้งหมด 10 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพ่ือที่จะให้ผู้
สัมภาษณ์ได้ตอบแบบสอบถามอย่างเป็นอิสระและแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์เพ่ือที่จะน ามา
ปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของอ าเภอปราณบุรี 
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่กองทุน
หมู่บ้าน ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 3 ข้อ ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Question)  
เพ่ือที่จะให้ผู้สัมภาษณ์ได้ตอบแบบสอบถามอย่างเป็นอิสระและแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์
เพ่ือที่จะน ามาปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของอ าเภอปราณบุรี 
 ส่วนที่ 4  ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีด้วยกัน
ทั้งหมด 1 ข้อ ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Question)  เพ่ือที่จะให้ผู้สัมภาษณ์ได้ตอบ
แบบสอบถามอย่างเป็นอิสระและแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
บัญชีของกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์เพ่ือที่จะน ามาปรับปรุงให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของอ าเภอปราณบุรี 

3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะก าหนดให้มีแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง 
3.1  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริงของคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน และการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้ารวมทั้งการพูดคุยโต้ตอบกัน ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ผู้มี
หน้าที่ในการตรวจสอบภายใน และผู้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านของ
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ : กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

ต ำบล กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน วันที่สัมภำษณ์ 
ต าบลวังก์พง หมู่บ้านที่  4 1  สิงหาคม 2559   
 หมู่บ้านที่  7 1  สิงหาคม 2559   
 หมู่บ้านที่  1 1  สิงหาคม 2559   
ต าบลเขาน้อย หมู่บ้านที่  1 3  สิงหาคม 2559   
 หมู่บ้านที่  4 3  สิงหาคม 2559   
 หมู่บ้านที่  5 3  สิงหาคม 2559   
 หมู่บ้านที่  6 3  สิงหาคม 2559   
 หมู่บ้านที่  7 3  สิงหาคม 2559   
ต าบลหนองตาแต้ม หมู่บ้านที่  9 1  สิงหาคม 2559   
 หมู่บ้านที่  12 2  สิงหาคม 2559   
 

ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ : ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน 

ชื่อ ต ำแหน่ง/อำชีพของผู้ตรวจสอบภำยใน วันที่สัมภำษณ์ 
คนที่ 1 ประธานกองทุนหมู่บ้าน 2  สิงหาคม 2559   
คนที่ 2 ประธานกองทุนหมู่บ้าน 2  สิงหาคม 2559   
 

ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ : เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 

ชื่อ ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 
คนที่ 1 เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน

หมู่บ้าน 
2  สิงหาคม 2559   

คนที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้าน 

2  สิงหาคม 2559   

 
3.2  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ หนังสือ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   รวมถึงเอกสารและรายงานต่าง ๆ จากส านักงานกองทุนหมู่บ้านอ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2559 
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4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะน าข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้
ท าการรวบรวมไว้มาท าการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ด้วยการบรรยายและ
รายงานผลการศึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีการสรุป พร้อมทั้งมีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

 

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ท าหน้าที่ในการจัดท า
บัญชีของกองทุนหมู่บ้าน ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์สรุปได้ ดังนี้ 

1.  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

 1.1  หมู่ที ่ 6  ต าบล  เขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  1.1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ผู้จัดท าบัญชีเป็นเพศหญิง  อายุ 60 ปีขึ้นไป  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  1.1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีมา
ก่อน แต่มีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีซึ่งได้จัดท าบัญชีมาตั้งแต่เริ่มการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านปี 
พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ยังได้จ้างผู้ที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาบันทึกบัญชีด้วย 

    -  สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้ใช้สมุดบัญชีรายรับกองทุน 
1 สมุดบัญชีรายรับกองทุน 2 และสมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 1 สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 2 แยกออก
จากกันไม่ได้น ามาปะปนกัน  

    -  การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้มีการบันทึกบัญชีตามคู่มือ
การจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน นอกจากนี้ผู้จัดท าบัญชียังได้เข้ารับการอบรมการจัดท าบัญชีตลอด
ที่มีการจัดท าบัญชี และรายงานทางการเงิน เช่น งบก าไรขาดทุน งบทดลอง งบดุลจัดท าตามคู่มือการ
จัดท าบัญชี  
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    -  แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้จัดท าตามแบบฟอร์มตาม
คู่มือการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านเพียงบางแบบฟอร์ม เช่น ส่วนของงบดุล และเอกสารที่ใช้ใน
การบันทึกบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญจ่าย ใบส าคัญรับ ทะเบียนคุมลูกหนี้ 

    -  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้มีการออกใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้งที่มีการรับเงิน และเมื่อมีการจ่ายเงินก็ได้มีการออกใบส าคัญจ่ายทุกครั้งเช่นกัน ส่วนทะเบียน
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี ได้ใช้ทะเบียนคุมค าขอกู้เพ่ือเป็นหลักฐานในการขอยืมเงินของลูกหนี้ 

     -  การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้มีการจัดเก็บเอกสารใส่
แฟ้มเรียบตามเลขที่ หรือ เรียงตามเดือน เรียงตามปี แล้วน ามาจัดเรียงไว้ในตู้ที่ใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารโดยเฉพาะ 

    -  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การจัดท าบัญชีตามคู่มือการจัดท าบัญชี
ของกองทุนหมู่บ้านนั้น ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า เพราะการจัดท าบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
มีเอกสารครบจัดใส่กล่องไว้อย่างเป็นระเบียบไม่มีเอกสารสูญหาย 

    -  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า บางครั้งผู้จัดท าบัญชีที่เป็นชาวบ้านจะ
ไม่ได้จบทางด้านบัญชีโดยตรง ท าให้การจัดท าบัญชีบางส่วนไม่ได้จัดท าตามคู่มือการจัดท าบัญชีของ
กองทุนหมู่บ้าน 

 1.2  หมู่ที่  1  ต าบล  เขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 1.2.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ผู้จัดท าบัญชีเป็นเพศชาย  อายุระหว่าง 41 – 50 ปี  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 1.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 
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 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่ ไม่ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจทางด้านการจัดท าบัญชีโดยตรง ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรงจึงต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรม และขอค าปรึกษาจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 

    -  สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้ใช้สมุดบัญชีตามคู่มือการ
จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านได้เพียงบางส่วน เช่นสมุดบัญชีรายรับกองทุน 1 สมุดบัญชีรายรับ
กองทุน 2 และสมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 1 สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 2 แยกออกจากกัน นอกจากนี้
ยังใช้สมุดรายวันทั่วไป  

    -  การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การบันทึกบัญชีของผู้จัดท าบัญชีนั้นได้
จัดท าบัญชีขึ้นมาในแบบที่ให้คนในหมู่บ้านมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และผู้จัดท าบัญชีได้เข้ารับการอบรม
การจัดท าบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงินอีกด้วย  

    -  แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ส่วนของแบบฟอร์มนั้นผู้จัดท าบัญชีได้
จัดท าตามคู่มือการจัดท าบัญชีเป็นบางส่วน ไม่สามารถจัดท าตามแบบฟอร์มได้ทั้งหมดเนื่องจากจะท า
ให้คนในหมู่บ้านมีความเข้าใจได้ยาก และในบางครั้งการจัดท าใบส าคัญจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายบาง
รายการของกองทุนจะจัดท าได้ยาก ส่วนเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงินของการจัดท า
บัญชี ได้แก่ สัญญาเงินกู้ แบบค าขอกู้ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ส าเนาหนังสือแจ้งให้ธนาคารโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ 

    -  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การบันทึกบัญชีนั้นผู้จัดท าบัญชีได้มีการ
ออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้งเมื่อมีการรับเงิน ส่วนใบส าคัญจ่ายนั้นได้มีการออกให้เป็นบางครั้ง 
นอกจากนี้สมุดบัญชีรายรับกองทุน สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน สมุดบัญชีสมาชิกผู้กู้กองทุน จะไม่ได้มี
การจัดท าตามแบบฟอร์มของคู่มือการจัดท าบัญชีเนื่องจากมีความซับซ้อน เข้าใจยาก 

     -  การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 
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 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การจัดเก็บเอกสารผู้จัดท าบัญชีของ
กองทุนหมู่บ้านได้มีการจัดเก็บเอกสารเรียงตามล าดับตัวเลขของผู้ขอกู้แต่ละราย ซึ่งจ านวนตัวเลขไม่
ซับซ้อนมากเพ่ือความเข้าใจได้ง่าย 

    -  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านนั้นยัง
ขาดการอบรม และการให้ความรู้ที่เพียงพอ ในส่วนของแบบฟอร์มที่มีความซับซ้อนท าให้ผู้จัดท าบัญชี
มีความเข้าใจยาก และมักจะเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง เช่น การเขียนข้อความผิด บันทึกตัวเลขผิด 

   -  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ควรให้ผู้จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านได้
เข้ารับการฝึกอบรมให้เพียงพอมีความต่อเนื่อง และเข้ารับการฝึกอบรมให้มากขึ้น 

 1.3  หมู่ที่  7  ต าบล  เขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  1.3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ผู้จัดท าบัญชีเป็นเพศชาย  อายุระหว่าง  41 – 50  จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.3.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้ใช้สมุดบัญชีรายรับกองทุน 
1 สมุดบัญชีรายรับกองทุน 2 สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 1 และสมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 2 แยกออก
จากกันอย่างชัดเจน รวมทั้งสมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท 

    -  การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงาน
ทางการเงินส่วนของ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบทดลองผู้จัดท าบัญชีได้เข้ารับการฝึกอบรม 

    -  แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
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 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้จัดท าบัญชีตามแบบฟอร์ม
ในคู่มือการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน ส่วนเอกสารบางส่วนก็ได้มีการจัดท าตามคู่มือ เช่นส่วนของ
ใบเสร็จรับเงิน 

    -  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ได้บันทึกบัญชีตามคู่มือการจัดท าบัญชี
ของกองทุนหมู่บ้าน และส่วนของทะเบียนบางส่วนก็ได้จัดท าตามคู่มือ เช่นทะเบียนคุมค าขอกู้ 
ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวเป็นต้น 

     -  การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีมีการจัดเก็บเอกสารแบบง่าย 
ๆ ไม่มีความซับซ้อนเก็บตามรายบุคคล 

    -  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การจัดท าบัญชีของผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่
จะมีการเขียนผิด บันทึกตัวเลขผิด 

    -  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า จากปัญหาของการเขียนผิดจึงต้องให้
คณะกรรมการท่านอ่ืน ๆ ได้มาตรวจทานใหม่อีกครั้งเมื่อบันทึกบัญชีเสร็จแล้ว 

 1.4  หมู่ที่  4  ต าบล  เขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  1.4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ผู้จัดท าบัญชีเป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง  51 – 60  ปี  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  1.4.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
แต่มีประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เมื่อได้เริ่มตั้งกองทุนหมู่บ้านตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 

    -  สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 



 
 

35 
 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้ใช้สมุดบัญชีกองทุนเงินที่
ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 1 ล้านบาทหรือสมุดบัญชีรายรับกองทุน 1 และสมุดบัญชีจากกิจกรรมการ
ออกหรือสมุดบัญชีรายรับกองทุน 2 แยกออกจากกัน 

    -  การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงาน
ทางการเงินนั้นผู้จัดท าบัญชีได้เข้ารับการฝึกอบรมกับทางอ าเภอปราณบุรี 

    -  แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ทั้งแบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ นั้น
ผู้จัดท าบัญชีได้จัดท าบัญชีตามคู่มือการจัดท าบัญชีทุกอย่างตามที่ทางอ าเภอส่งมาให้ รวมทั้งในส่วน
ของ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบทดลองด้วย และเอกสารมีทั้งใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดประทับตราจาก
กองทุนหมู่บ้าน  

    -  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การบันทึกบัญชีเมื่อเกิดรายการทางบัญชี
ได้มีการบันทึกบัญชีทุกครั้ง และออกเอกสารให้ทุกครั้งทั้งใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญจ่ายพร้อมทั้งมี
แบบฟอร์มแนบทุกครั้ง นอกจากนี้ได้มีการจัดท าทะเบียนเกี่ยวกับการขอกู้ทั้งหมด ทั้งทะเบียนคุม
ลูกหนี้ ค าขอกู้เงิน ทะเบียนที่ไม่ได้ใช้คือทะเบียนคุมสินทรัพย์เนื่องจากไม่มีส านักงาน 

     -  การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การจัดเก็บเอกสารผู้จัดท าบัญชีได้จัดเก็บ
เอกสารไว้ในชั้นเก็บเอกสารเรียงตามเลขท่ี ตามทะเบียนต่าง ๆ และตามชื่อลูกหนี้แต่ละราย 

    -  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การจัดท าบัญชีของผู้จัดท าบัญชีไม่มี
ปัญหาและอุปสรรค 

    -  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 1.5  หมู่ที่  5  ต าบล  เขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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  1.5.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ผู้จัดท าบัญชีเป็นเพศชาย  อายุ 60 ปีขึ้นไป  จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.5.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท าบัญชีพอสมควร และมีประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 

    -  สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้ใช้สมุดบัญชีรายรับกองทุน 
1 ส่วนของเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล และสมุดบัญชีรายรับกองทุน 2 ส่วนของเงินออมแยกออก
จากกันอย่างชัดเจน รวมทั้งสมุดบัญชีรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภทอีกด้วย 

    -  การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านผู้จัดท าบัญชีได้มีการศึกษาจากคู่มือ รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า แบบฟอร์มผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่ได้จัดท า
ตามคู่มือ รวมทั้งสมุดบัญชีรายรับกองทุน สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน เว้นแต่ งบทดลองไม่ได้จัดท าตาม
แบบฟอร์ม ส่วนด้านเอกสารได้ใช้เอกสารเช่น ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมลูกหนี้ แบบค าขอกู้ สัญญา
เงินกู ้  

    -  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อมีรายการทางบัญชีเกิดขึ้นผู้จัดท า
บัญชีได้มีการออกเอกสารให้แก่สมาชิกทุกครั้งทั้งส่วนของใบเสร็จรับเงิน และใบส าคัญจ่าย ทะเบียนที่
ผู้จัดท าบัญชีใช้เช่น ทะเบียนคุมลูกหนี้ 

     -  การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 
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 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้จัดเก็บเอกสารแยกเป็น
หมวดหมู่โดยแยกตามล าดับที่เอกสาร หรือตามตัวอักษรชื่อของผู้ขอกู้ 

    -  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า  ทางด้านลูกหนี้ช าระหนี้ไม่ตรงตาม
ก าหนดเวลาท าให้ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้ 

    -  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า กองทุนหมู่บ้านยังขาดเครื่องใช้ส านักงาน
ในส่วนของคอมพิวเตอร์ควรมีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้การด าเนินงานมี
ความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

 1.6  หมู่ที่  9  ต าบล  หนองตาแต้ม  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  1.6.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ผู้จัดท าบัญชีเป็นเพศชาย  อายุระหว่าง 51 – 60 ปี   จบการศึกษาในระดับปริญญาโท 

  1.6.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน มีความรู้ 
ความเข้าใจพอสมควร 

    -  สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านได้ใช้สมุด
บัญชีรายรับกองทุน สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน ทั้งบัญชี 1 และ บัญชี 1 รวมทั้งสมุดบัญชีรายได้
ประจ าปี สมุดบัญชีค่าใช้จ่ายประจ าปี และสมุดบัญชีสรุปผล 

    -  การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านของผู้จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านได้ศึกษาจากคู่มือและเข้ารับการ
ฝึกอบรมจากกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

    -  แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
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 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้ใช้แบบฟอร์มตามคู่มือ
จัดท าบัญชี และใช้เอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญจ่ายเป็นต้น 

    -  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อเกิดรายการทางบัญชีผู้จัดท าบัญชีได้มี
การออกเอกสารให้ทุกครั้งทั้งในส่วนของการรับเงินได้ออกใบเสร็จรับเงิน และส่วนของการจ่ายเงินก็ได้
ออกใบส าคัญจ่ายให้ทุกครั้งด้วยเช่นกัน ทะเบียนที่ผู้จัดท าบัญชีได้ใช้ เช่น ทะเบียนคุมลูกหนี้ ทะเบียน
คุมการรับการจ่ายเงิน 

     -  การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้จัดเก็บเอกสารเรียงตาม
เลขที่ของลูกหนี้แต่ละราย 

    -  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีมีการบันทึกบัญชีผิดพลาดท า
ให้มีผลกระทบต่อการรายงานทางการเงินทั้งส่วนของ งบดุล และงบก าไรขาดทุน แต่ผู้จัดท าบัญชีก็ได้
มีการตรวจสอบและได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

    -  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ข้อเสนอแนะ ไม่มี 

 1.7  หมู่ที่  12 ต าบล  หนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  1.7.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ผู้จัดท าบัญชีเป็นเพศชาย  อายุระหว่าง 51 – 60 ปี   จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า  ผู้จัดท าบัญชีมี ความรู้ ความเข้าใจ
พอสมควร 

    -  สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
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 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้มีการใช้สมุดบัญชีสรุปผล 
สมุดบัญชีรายได้ประจ าปี สมุดบัญชีค่าใช้จ่ายประจ าปี และสมุดบัญชีรายรับกองทุน 1 สมุดบัญชี
รายรับกองทุน 2 สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 1 สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 2 

    -  การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้จัดท าบัญชีและจัดท า
รายงานทางการเงินเช่น งบดุล งบก าไรขาดทุน งบทดลองตามคู่มือการจัดท าบัญชี และเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับกองทุนหมู่บ้าน 

    -  แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้จัดท าแบบฟอร์ม และ
เอกสารต่าง ๆ ตามคู่มือการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน  

    -  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อเกิดรายการทางบัญชีได้มีการออก
ใบเสร็จรับเงินกรณีรับเงิน และได้มีการออกใบส าคัญจ่ายกรณีจ่ายเงินทุกครั้ง 

     -  การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า  ผู้จัดท าบัญชีจัดเก็บเอกสารเรียง
ตามล าดับเลขท่ีของลูกหนี้แต่ละราย และแยกตามกิจกรรมที่เกิดข้ึนของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างเพียง
เล็กน้อยไม่มากนัก เช่น บันทึกรายการในสมุดบัญชีผิดแต่ผู้จัดท าบัญชีก็ได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ในที่สุด 

    -  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ข้อเสนอแนะ ไม่มี 

 1.8  หมู่ที่  7  ต าบล วังก์พง  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  1.8.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ผู้จัดท าบัญชีเป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 41 – 50 ปี  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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  1.8.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชี มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ในการจัดท าบัญชี 

    -  สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้มีการแยกสมุดบัญชีรายรับ
กองทุน 1 ซึ่งเป็นสมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล และสมุดบัญชี
รายรับกองทุน 2 ซึ่งเป็นบัญชีเงินออมของกองทุน 

    -  การบนัทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้มีการบันทึกบัญชีและการ
จัดท ารายงานทางการเงินตามคู่มือและเข้ารับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีจากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้าน 

    -  แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ได้มีการจัดท าแบบฟอร์ม และจัดท า
เอกสารต่าง ๆ ตามคู่มือการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน เอกสารที่ใช้ เช่น ใบส าคัญรับ ใบส าคัญ
จ่าย  

    -  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อเกิดรายการทางบัญชีผู้จัดท าบัญชีได้มี
การออกเอกสารให้ทุกครั้งทั้งส่วนของการรับเงินได้มีการออกใบเสร็จรับเงิน และส่วนของการจ่ายเงิน
ได้มีการออกใบส าคัญจ่าย ส่วนของทะเบียน เช่น ทะเบียนคุมลูกหนี้ 

     -  การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การจัดเก็บเอกสารจะเรียงตามล าดับเลขที่
ของสมาชิก และเรียงตามวัน เดือน ปี ที่ขอกู้ของลูกหนี้  

    -  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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    -  ข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 1.9  หมู่ที่  1  ต าบล วังก์พง  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  1.9.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ผู้จัดท าบัญชีเป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง  51 - 60  จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.9.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้ที่ได้มาจากการเข้ารับอบรม และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แต่มิได้จบ
ทางด้านบัญชีโดยตรง 

    -  สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ใช้สมุดบัญชีตามคู่มือการจัดท าบัญชี และ
สมาชิกยังมีสมุดคนละ 1 เล่มเพื่อใช้ในการออกเดือนละ 500 บาท 

    -  การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้มีการบันทึกบัญชีโดย
ศึกษาจากคู่มือ และเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งในส่วนของ งบดุล งบก าไรขาดทุน การจัดท าสมุดบัญชี
แยกประเภททั่วไป 

    -  แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้จัดท าบัญชีได้ใช้แบบฟอร์ม 
และเอกสารตามคู่มือการจัดท าบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญจ่ายเป็นต้น  

    -  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อเกิดรายการทางบัญชีทั้งการรับเงิน
และการจ่ายเงินได้มีการออกเอกสารให้ทุกครั้ง และทะเบียนที่ใช้ในการบันทึกบัญชี เช่น ทะเบียนค า
ขอกู้ ทะเบียนเงินฝากสัจจะเงินออม ทะเบียนคุมสินทรัพย์เนื่องจากมีเครื่องใช้ส านักงาน 
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     -  การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า การจัดเก็บเอกสารเรียงตามปี จัดเก็บใส่
แฟ้มเอกสารเรียบร้อย 

    -  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ไม่มีปัญหาในการจัดท าบัญชี 

    -  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ข้อเสนอแนะไม่มีเนื่องจากมีการจัดท า
ตามระเบียบคู่มือการจัดท าบัญชีทั้งหมด 

 1.10  หมู่ที่  4  ต าบล วังก์พง  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  1.10.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ผู้จัดท าบัญชีเป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 41 – 50 ปี  จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.10.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
ทางด้านการจัดท าบัญชีเนื่องจากมิได้จบทางด้านบัญชีโดยตรง 

    -  สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีได้มีการแยกสมุดบัญชีตาม
กิจกรรม ส่วนของเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล และเงินออกสัจจะจากสมาชิก 

    -  การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ได้มีการจัดท าบัญชีและการจัดท ารายงาน
ทางการเงินตามคู่มือการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

    -  แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ใช้แบบฟอร์มและเอกสารตามคู่มือการ
จัดท าบัญชี  
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    -  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อเกิดรายการทางบัญชีทั้งการรับเงิน
และการจ่ายเงินได้มีการออกเอกสารให้ทุกครั้ง และใช้ทะเบียนต่าง ๆ ตามที่คู่มือ 

     -  การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า มีการจัดเก็บเอกสารเรียงตามประเภทของ
กิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน เช่น การขอกู้ของลูกหนี้ กิจกรรมการออม เป็นต้น 

    -  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 

    -  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า ไม่มีข้อเสนอแนะ 

2.  ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน 

 2.1  ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน คนที่ 1 

   2.1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน คนที่ 1 เป็นเพศชาย 
อายุ 60 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   2.1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในของกองทุน
หมู่บ้าน 

  1)  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ทางด้านการจัดท าบัญชี จากการศึกษา
ข้อมูลและการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ทางด้านการจัดท าบัญชีมาก 
มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรง  

  2)  แนวทาง และวิธีการตรวจการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุน
หมู่บ้าน จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในจะมีการตรวจสอบ
และควบคุมหลังจากที่มีการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ขอกู้แล้ว โดยการตรวจเช็คว่าได้มีการน าเงินกู้ไปใช้
ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารขอกู้หรือไม่ แต่ผลการตรวจส่วนใหญ่แล้วผู้ขอกู้ก็
ได้น าเงินกู้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามเอกสารขอกู้ นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจทะเบียนลูกหนี้ 
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  3)  ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบบัญชี และรายงานทางการเงิน จาก
การศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์ พบว่า ไม่มีปัญหาในการตรวจสอบภายใน เนื่องจากผู้ขอกู้ที่ได้มี
การกู้เงินไปได้มีการใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์ และ ณ วันสิ้นปีก็ได้มีการด าเนินการน าเงินมาช าระ
หนี้ครบตามก าหนดเวลาทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งผู้จัดท าบัญชียังเป็นพนักงานของโรงงาน
สับปะรดปราณบุรีอีกด้วย 

 2.2  ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน คนที่ 2 

 2.2.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน คนที่ 1 เป็นเพศหญิง 
อายุ 46 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

   2.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในของกองทุน
หมู่บ้าน 

1)  ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ทางด้านการจัดท าบัญชี จากการศึกษา
ข้อมูลและการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ทางด้านการจัดท าบัญชี
ค่อนข้างมาก  

  2)  แนวทาง และวิธีการตรวจการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุน
หมู่บ้าน จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบปีละ 2 
ครั้ง จะมีการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีรับ-บัญชีจ่าย และตรวจเช็คตัวเลขที่ได้บันทึกบัญชีไว้ 
ประกอบกับตรวจเช็คการจดบันทึกรายการในเอกสารต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่  

  3)  ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบบัญชี และรายงานทางการเงิน จาก
การศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์ พบว่า การตรวจสอบการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่
ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นครูที่ได้เกษียรแล้วมาท าหน้าที่ รวมทั้งผู้
ตรวจสอบภายในยังได้มีการศึกษาการตรวจสอบภายในจากคู่มือการตรวจสอบ และยังได้เข้ารับการ
อบรมการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางครั้งพนักงานที่จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านได้มี
การบันทึกตัวเลขผิด 

  แนวทางแก้ไขปัญหา ผู้ตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านจึงได้
ด าเนินการจัดส่งเอกสารกลับให้ผู้จัดท าบัญชีแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดต่อไป 

3.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 

3.1  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน คนที่ 1 
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3.1.1  ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน คนที่ 1 
เป็นเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 

  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน   

  จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในส่วนของลูกหนี้ที่ได้
ด าเนินการยื่นเรื่องเพ่ือขอกู้ยืมเงินแล้วได้มาช าระหนี้ไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ หรือเมื่อถึงเวลาช าระ
หนี้ ณ วันสิ้นปีผู้ขอกู้หรือลูกหนี้นั้นไม่ช าระตามก าหนดเวลา ประมาณร้อยละ 10 นอกจากนี้ปัญหาใน
เรื่องท่ีผู้ขอกู้น าเงินที่กู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไม่ตรงตามแบบยื่นขอกู้ที่ระบุไว้ในครั้งแรก 

  แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

  ในส่วนของลูกหนี้ที่ไม่มาช าระหนี้หรือช าระหนี้ไม่ตรงเวลานั้นประธานและกรรมการของ
กองทุนหมู่ก็จะพยายามเรียกลูกหนี้ให้มาช าระหนี้ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ครั้งที่สามจนสุดท้ายแล้ว
ลูกหนี้ก็น าเงินมาช าระหนี้ให้ หรืออาจจะเรียกลูกหนี้มาพูดคุยเพ่ือที่จะประนอมหนี้ ยอมรับสภาพหนี้ที่
เกิดขึ้นและให้มีการผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือนต่อไป ในส่วนของการน าเงินที่กู้ไปใช้ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์นั้นทางคณะกรรมการได้มีการลงไปในพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้ขอกู้
โดยตรงและเพ่ือบ้านในหมู่บ้านเดียวกันก็คอยเป็นหูเป็นตาให้กับกองทุนหมู่บ้านโดยได้มีการบอกกล่าว
กับกองทุนหมู่บ้านว่าลูกหนี้รายใดบ้างน าเงินไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น ซื้อโทรศัพท์มือถือ ซื้อมอเตอร์
ไซ เป็นต้น 

3.2  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน คนที่ 2 

3.2.1  ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน คนที่ 2 
เป็นเพศชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

3.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 

  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน   

  จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยคือส่วนของในเรื่องทางการเงินเนื่องจาก
พบว่ามีเงินขาดหายบ่อยครั้งมากเนื่องมาจากการบันทึกบัญชีหรือการเขียนตัวเลขผิดของผู้จัดท าบัญชี
ท าให้จ านวนเงินในมือกับท่ีได้บันทึกบัญชีไว้ไม่ตรงกันท าให้เงินขาดหายไป 

  แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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  คณะกรรมการคนอ่ืนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี หรือประธาน ต้องมาช่วย
ตรวจทานการจัดท าบัญชี ตรวจทานตัวเลขของผู้จัดท าบัญชีอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
จึงได้แจ้งให้ผู้จัดท าบัญชีทราบต่อไป นอกจากนี้ผู้จัดท าบัญชีอยากจะให้มีการจัดอบรมความรู้ทางด้าน
บัญชีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะการฝึกอบรมมีน้อยมาก และอยากให้มีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ด้วย 

 

  



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 

1.   เพ่ือศึกษารูปแบบระบบบัญชีการวางระบบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านใน อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.   เพ่ือศึกษาถึงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้านใน อ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.  สรุปผลการวิจัย 

 1.1  เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีของกองทุน
หมู่บ้าน จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์พบว่า เรื่องความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ใน
การจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านนั้นผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีมาก่อน
เนื่องจากไม่ได้จบทางด้านบัญชีโดยตรง การจัดท าบัญชีจะได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการศึกษาใน
คู่มือจัดท าบัญชี การเข้ารับการฝึกอบรม การสอบถามข้อมูลจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และจาก
ทางอ าเภอที่ได้จัดส่งข้อมูลมาให้   สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชีส่วนใหญ่จะใช้สมุดบัญชีตามคู่มือ
การจัดท าบัญชีทั้งส่วนของสมุดบัญชีรายรับกองทุน 1 ใช้บันทึกบัญชีกรณีเงินจัดสรรที่ได้รับจาก
รัฐบาล และสมุดบัญชีรายรับกองทุน 2 ใช้บันทึกบัญชีกรณีที่เป็นเงินออมสัจจะจากสมาชิก รวมทั้ง
สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 1 สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 2 การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จัดท าบัญชีจากการศึกษาคู่มือจัดท าบัญชี จากการเข้ารับ
การฝึกอบรมจากส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการบันทึก
บัญชีผู้จัดท าบัญชี ได้ใช้เอกสารเช่น ใบส าคัญรับ ใบส าคัญจ่าย และใบเสร็จรับเงินตามคู่มือการจัดท า
บัญชี การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ สมุดบัญชีจะใช้ตามคู่มือส่วนใหญ่ ทะเบียนที่
ใช้ก็เช่น ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ทะเบียนคุมค าขอกู้ การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีจะเป็นการจัดเก็บ
เอกสารอย่างง่ายใส่แฟ้มเรียงตามเลขที่ ตามตัวอักษร และตามวันเดือนปีที่เกิดรายการ  ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท าบัญชีมีเพียงส่วนน้อย เช่น ขาดเครื่องใช้ส านักงานส่วนของคอมพิวเตอร์ท าให้
การด าเนินงานเกิดความล่าช้าบางครั้ง ดังนั้นกองทุนหมู่บ้านควรจะมีการจดซื้อเครื่องใช้ส านักงาน
เพ่ิมข้ึน ปัญหาที่ลูกหนี้ช าระหนี้ไม่ตรงตามก าหนดเวลาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงได้เรียกลูกหนี้
มาพูดคุยเพ่ือประนอมหนี้หรือให้ผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือน การเขียนผิดของผู้จัดท าบัญชีท าให้
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รายงานทางการเงินผิดพลาดไปด้วยดังนั้นคณะกรรมกองทุนหมู่บ้านคนอ่ืน ๆ จึงต้องช่วยกันตรวจทาน
การจัดท าบัญชี แบบฟอร์มบางอย่างมีความซับซ้อนเข้าใจยากท าให้ผู้จัดท าบัญชีไม่ได้ใช้ควรต้องมีการ
ปรับแบบฟอร์มบางอย่างเพ่ือให้มีความเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น และบางกองทุนหมู่บ้านผู้จัดท าบัญชีได้
เข้ารับการฝึกอบรมน้อยมากดังนั้นทางส านักงานกองทุนหมู่บ้านควรจะจัดให้มีการฝึกอบรมให้มากขึ้น
และต่อเนื่อง  

 1.2  เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน จากการศึกษาข้อมูลและ
การสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดท าบัญชี 
การตรวจสอบบัญชีจะเป็นการตรวจสอบอย่างง่ายปีละ 2 ครั้ง ตรวจในการบันทึกบัญชี การเขียน
ตัวเลขว่าถูกต้องตรงตามเอกสารหรือไม่ ตรวจบัญชีรายรับ -บัญชีรายจ่าย นอกจากนี้ยังมีการ
ตรวจสอบภายหลังจากท่ีผู้ขอกู้ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านว่าได้มีการน าเงินไปใช้ประโยชน์ตรงตาม
วัตถปุระสงค์การกู้ยืมในหนังสือสัญญาเงินกู้หรือไม่ 

 1.3  เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์
พบว่า การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านจะเกิดปัญหาในเรื่องท่ีลูกหนี้เมื่อได้ด าเนินการขอกู้ไปแล้วจะ
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนดเวลาประมาณ 10% และในเรื่องของการเขียนผิดหรือบันทึกบัญชี
ผิดท าให้จ านวนเงินในมือขาดหายบ่อยไม่ตรงกับเอกสารหรือสมุดบัญชี 

2.  การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้พิจาณาตามวัตถุประสงค์ ที่ประกอบไปด้วยเหตุผล ตาม
ทฤษฎี ซึ่งมีการอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านบัญชีโดยตรง การจัดท าบัญชีนั้น
จะอาศัยคู่มือการจัดท าบัญชี และเข้ารับการฝึกอบรมจากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื อง
แห่งชาติ ศึกษาจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน แต่ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีมานาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชรินทร์ จุลกะเสวี (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้มีหน้าที่ใน
การจัดท าบัญชีส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานและความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินโดยตรง แต่มีประสบการณ์
ในการจัดท าบัญชีโดยการศึกษาจากคู่มือ และการเข้ารับการอบรม นอกจากนี้ในส่วนของการบันทึก
บัญชี สมุดบัญชีที่ใช้ ทะเบียนต่าง ๆ เอกสารที่ใช้ประกอบในการบันทึกบัญชี และรายงานทางการเงิน
ส่วนใหญ่จะจัดท าตามคู่มือการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

2. ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในส่วนใหญ่มีความรู้ และประการณ์ทางด้านการจัดท าบัญชี การ
ตรวจสอบจะเป็นการตรวจสอบอย่างง่ายไม่เป็นระบบ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขว่า
ตรงตามเอกสารหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชัชรินทร์ จุลกะเสวี (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ในส่วน
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ของบทบาทหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้านนั้น ยังไม่มีการจัดระบบของการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน อีกทั้งไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิก ซึ่งในการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในของกองทุนนั้นจะเป็นเพียงการตรวจสอบอย่างง่าย โดยตรวจทานยอดรวมของจ านวนเงินใน
รายงานทางการเงินเท่านั้น 

3. ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในครั้งนี้ 

 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้ านควรมีการคัดเลือกผู้ มีหน้าที่จั ดท าบัญชีที่มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านบัญชีบ้างเพ่ือจะได้เป็นพ้ืนฐานในการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านต่อไป ทั้ง
ในส่วนของการจดบันทึกเอกสารเพ่ือน ามาลงในสมุดบัญชีแต่ละเล่ม แบบฟอร์มที่ใช้ ทะเบียนต่าง ๆ 
รวมทั้งรายงานทางการเงินทั้งงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบทดลองอีกด้วย 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรให้มีการศึกษาการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านเปรียบเทียบในแต่ละปีเพ่ือ
เปรียบเทียบว่าผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด 

2. ควรให้มีการศึกษาการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภออ่ืนเปรียบเทียบด้วยว่ามี
ความแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนมากน้อยเพียงใด 
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สมุดบัญชีรายรับกองทุน บัญชีชุดที่ 1 

                                                                                                                                                            หน้า............... 

     ประเภทรายรับ 
วัน/เดือน/ป ี ที ่ รายการ เงินสด เงินฝาก รับเงิน รับช าระคืนเงินกู้ยืม อื่น ๆ 

 เอกสาร   ธนาคาร จัดสรร จ านวน เงิน ดอก ค่า ช่ือบัญช ี จ านวน 
     (ทุน) ราย ต้น เบี้ย ปรับ  เงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  รวมเดือนนี้          
 

 



 

สมุดบัญชีรายรับกองทุน บัญชีชุดที่ 2 

                                                                                                                                                            หน้า............... 

     ประเภทรายรับ 
วัน/เดือน/

ปี 
ที ่

เอกสาร 
รายการ เงินสด เงินฝาก 

ธนาคาร 
เงินฝาก 
สัจจะ 

ค่า 
หุ้น 

รับช าระคืนเงินกู้ยืม อื่น ๆ 

       จ านวน เงิน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ช่ือบัญช ี จ านวน 
       ราย ต้น บัญชีท่ี 2 บัญชีท่ี 3  เงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

  รวมเดือนนี้           
 

 



 

บัญชีรายจ่ายกองทุน บัญชีชุดที่ 1 

                                                                                                                                                           หน้า............... 

     ประเภทรายจ่าย 
วัน/เดือน/ปี ที ่ รายการ เงินสด เงินฝาก จ่ายเงินกู้ลูกหนี้ อ่ืน ๆ 

 เอกสาร   ธนาคาร จ านวน จ านวน ชื่อบัญชี จ านวนเงิน 
     ราย เงินกู้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  รวมเดือนนี้       
 

 

 



 

บัญชีรายจ่ายกองทุน บัญชีชุดที่ 2 

                                                                                                                                                            หน้า............... 

     ประเภทรายจา่ย 
วัน/เดือน/ป ี ที่เอกสาร รายการ เงินสด เงินฝาก ถอน ถอน จ่ายเงินกู้ลูกหนี ้ จ่ายช าระคืนเจ้าหนี ้ อื่น ๆ 

    ธนาคาร ค่าหุ้น สัจจะ จ านวน จ านวน เงิน ดอกเบี้ย ช่ือบัญช ี จ านวน 
       ราย เงินกู้ ต้น   เงิน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  รวมเดือนนี้           
 

 

 



 

สมุดรายวันทั่วไป 

                                                                                                                                                           หน้า........... 

วัน/เดือน/ป ี เลขท่ี รายการ เลขท่ีบัญช ี เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด 
 เอกสาร       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 

 



 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

ชื่อบัญชี................................... 

                                                                                                                                              เลขที่บัญชี.................... 

วัน/เดือน/ปี รายการ 
 

หน้าบัญชี รับ จ่าย คงเหลือ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



 

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินกู ้

                                                                                                                                                           เลขที่บัญชี......... 

วัน/เดือน/ปี รายการ 
 

หน้าบัญชี รับช าระหนี้จาก
ลูกหนี้ 

จ่ายเงินกู้ให้ลูกหนี้ คงเหลือ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 



 

บัญชีแยกประเภทเจ้าหน้าเงินกู้ 

                                                                                                                                                เลขที่บัญชี.................... 

วัน/เดือน/ปี รายการ 
 

หน้าบัญชี รับเงินกู้จากเจ้าหนี้ จ่ายคืนเงินกู้ให้
เจ้าหนี้ 

คงเหลือ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 



 

สรุปบัญชีรายได้ประจ า ปี.............................. 

ล าดับ เลขที่ ชื่อบัญชี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม หมาย 
ที่ บัญชี               เหตุ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

 

 



 

สรุปบัญชค่ีาใช้จ่ายประจ า ปี.............................. 

ล าดับ เลขที่ ชื่อบัญชี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม หมาย 
ที่ บัญชี               เหตุ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

 

 



 

บัญชีก าไรสะสมและการจัดสรรประจ าปี 

วัน   ก าไรสะสม รายการจัดสรร 
เดือน  ก าไร รอ จัดสรร เงิน เงิน เงินปัน เงิน ค่า เงินทุน เงินทุน เงินทุน  

ปี รายการ ขาดทุน จัดสรร แล้ว ประกัน สมทบ ผล เฉลี่ยคน ตอบแทน สวัสดิการ สาธารณ การศึกษา อื่น ๆ 
     ความ กองทุน   กรรมการ  ประโยชน ์   
     เสี่ยง         

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 

 

 



 

ทะเบียนคุมค าขอกู้ 

วัน/เดือน/ปี ล าดับที่ ชื่อผู้ขอกู้ วงเงิน 
ที่ขอกู้ 

วงเงินที ่
คณะกรรมการ 

อนุมัติให้กู้ 

สัญญา 
เลขที่ 

ลงวันที่ 

หนังสือแจ้ง 
ธนาคาร 
ลงวันที่ 

 
หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 

    

  รวมเดือนนี้      
   

 
     

  รวมเดือนนี้      
  รวมตั้งแต่ต้นปี      
        
 

 

 

 



 

ทะเบียนคุมลูกหนี้/เงินฝากสัจจะ/ค่าหุ้นรายตัว 

 

1. จ านวนหุ้น...................................หุ้น  ช่ือ..................................นามสกุล..................................... สัญญากู้ยืมเลขท่ี.............................................. 
หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน..............บาท  ที่อยู่................................................................................... ผู้ค้ าประกันท่ี   ที่ 1. …………………………… 

2. เงินฝากสัจจะเดือนละ.................บาท  ..........................................................................................   ที่ 2. …………………………… 
     รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์...................................   ที่ 3. …………………………… 
             ที่ 4. …………………………… 

 

เงินฝากสัจจะ การกู้ยืมและการช าระคืน 
ครั้งท่ี วัน 

เดือน 
ปี 

จ านวนเงิน รวมเงิน วัน 
เดือน 

ปี 

เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ หมายเหต ุ
บาท ส.ต. บาท ส.ต. กู้ยืม ช าระคืน คงเหลือ  

บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต.  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 



 

 

แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษา 

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

โดย 

นางสาววิจิตรรัตน์  บุญทอง 

 

ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์ชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการวิจัย ดังนั้นขอความร่วมมือจากท่านในการ
ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อเพ่ือให้งานวิจัยจะได้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ผู้วิจัย
ขอรับรองว่าการตอบแบบสัมภาษณ์ของท่านจะเป็นความลับและไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่
อย่างได จึงขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงให้สมบูรณ์และครบถ้วน ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ 

 

แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่กองทุน   
หมู่บ้าน 

 ส่วนที่ 4  ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน  
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 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อกองทุนหมู่บ้าน......................................................................... หมู่ที่............. ต าบล........................ 

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เพศ.................................................................. อายุ..............ปี  

การศึกษาระดับ........................................ 

หน้าที่ที่ปฏิบัติในกองทุนหมู่บ้าน.....................................................................   

 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

ข้อ 1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการท าบัญชีหรือไม่ เช่น เอกสารที่ใช้ในการลงบัญชี 
การบันทึกรายการในสมุดบัญชี การผ่านรายการ รวมทั้งทะเบียนต่าง ๆ  

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

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

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

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

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

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

ข้อ 2 ท่านสามารถบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านได้อย่างไร เช่น 
ศึกษาจากคู่มือการบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงิน หรือเข้ารับการฝึกอบรมจากกองทุน
หมู่บ้าน 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................  
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ข้อ 3 ท่านมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร เช่น การบันทึกบัญชีใช้สมุดบัญชีอะไรบ้าง บันทึกรายการแยก
กิจกรรมกองทุน 1 ล้าน และกิจกรรมการออมหรือไม่ 

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

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

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

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

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

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

ข้อ 4 ท่านมีการบันทึกบัญชีครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท าบัญชีและรายงาน
ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านหรือไม่ และมีแบบฟอร์มใดบ้างที่ไม่ได้น ามาใช้ในการบันทึกบัญชี 

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

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

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

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

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

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

ข้อ 5 ท่านใช้เอกสารอะไรบ้างเพ่ือเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

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

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

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

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

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

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

ข้อ 6 เมื่อเกิดรายการทางบัญชี ท่านมีการออกเอกสารและบันทึกบัญชีทุกครั้งหรือไม่ เช่น เมื่อได้รับ
เงินมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง หรือเมื่อมีการจ่ายเงินมีการจัดท าใบส าคัญจ่ายทุกครั้ง 

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

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

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

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

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

ข้อ 7 ท่านใช้ทะเบียนใดบ้างในการบันทึกบัญชี และไม่ใช้ทะเบียนใดบ้างเพราะเหตุใด 

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

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

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

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

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

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

ข้อ 8 ท่านมีวิธีการในการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

ข้อ 9 ท่านคิดว่าในการจัดท าบัญชีตามคู่มือการท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน มีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไรบ้าง และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

ข้อ 10 ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน อย่างไร 
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............................................................................................................................. ...................................

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

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

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

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

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

 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่กองทุน
หมู่บ้าน 

ข้อ 1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ทางด้านการจัดท าบัญชี หรือไม่ 

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

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

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

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

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

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

ข้อ 2 ท่านมีแนวทางในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและการ
รายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

ข้อ 3 ท่านคิดว่าในการตรวจสอบการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
และท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

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

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

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

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

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

 ส่วนที่ 4  ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน  

ข้อ 1 ท่านคิดว่าการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

วัน/เดือน/ปี 
 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



ใบส ำคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน 

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง........................................................... 

ใบส าคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน 

วันที่............................................................    เล่มที่......................เลขที่................ 

ได้รับเงินจาก(นาย/นาง/นางสาว)...................................................... เลขท่ีสมาชิก............................. ......... 

วัน/เดือน 
ปี 

รายการ จ านวนเงิน 
เงิน 

งวดที ่ ช าระเงินกู ้ รวมเป็น
เงิน เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เงินต้น

คงเหลือ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
รวมเงิน (ตัวอักษร)........................................................................................... 

 
 

ผู้รับเงิน......................................................................... 
 

(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................... 
 
 

 

 



ใบส ำคัญจ่ำย 

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง........................................................... 

ใบส าคัญจ่าย 

วันที่............................................................    เล่มที่......................เลขที่................ 

จ่ายเงินให้ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................   เลขท่ีสมาชิก.......................................  

รายการ 
 

จ านวนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รวมเงิน (ตัวอักษร)................................................................................ 

 

 
รับเงิน............................................       ผู้จ่ายเงิน...........................................        ผู้อนุมัติ.......................................... 
(นาย/นาง/นางสาว)........................    (นาย/นาง/นางสาว)............................  (นาย/นาง/นางสาว)............................... 
 

 

 

 



ใบปรับปรุงรำยกำร 

 

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง..................................................................... 

ใบปรับปรุงรายการ 

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

ช่ือบัญช ี หน้าบัญช ี เพิ่ม/ลด จ านวนเงิน 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ค าอธิบาย 

 

 

 

 

 
พนักงานบัญชี/ผู้ท ารายการ...............................................                                      ผู้อนุมัติ..................................... 

 

 

 



งบทดลอง 

กองทุนหมู่บ้ำน....................................................... 

งบทดลอง 

วันที่............................................................ 

(หน่วย : บาท) 

ช่ือบัญช ี
 

เลขท่ี 
บัญช ี

ยอดคงเหลือบัญชีหมวด 
สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย 

ยอดคงเหลือบัญชีหมวด 
หนี้สิน/ทุน/ราย 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม   
 

 

 

 

 



งบก ำไรขำดทุน 

กองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน............................................... 

งบก ำไรขำดทุน 

ส ำหรับปี สิ้นสุด............................................................ 

(หน่วย : บาท) 

รำยได้ 

 ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก     XX 

 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร     XX 

 ค่าปรับ       XX 

  รวมรายได้       XX 

ค่ำใช้จ่ำย 

 ค่าใช้จ่าย      XX 

  รวมค่าใช้จ่าย       XX 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ        XX 

 

 

 

 

 

 



งบดุล 

กองทุนหมู่บ้ำน / ชุมชน......................... 

งบดุล 

ณ วันที่......................................... 

(หน่วย : บาท) 

สินทรัพย์ 

 เงินสด          XX 
 เงินฝากธนาคาร         XX 
 ลูกหนี้เงินกู้         XX 
  รวมสินทรัพย์        XX 

หนี้สิน 

 เจ้าหนี้เงินกู้         XX 

ทุน 

 เงินกองทุน        XX 
 ก าไรสะสม : 
  จัดสรรแล้ว (หมายเหตุประกอบ..)     XX 
  เงินประกันความเสี่ยง      XX 
  เงินสมทบกองทุน      XX XX 
   ยังไม่จัดสรร        XX XX 

  รวมหนี้สินและทุน       XX 



 

 

สมุดบัญชีรายรับกองทุน บัญชีชุดที่ 1 

                                                                                                                                                            หน้า............... 

     ประเภทรายรับ 
วัน/เดือน/ป ี ที ่ รายการ เงินสด เงินฝาก รับเงิน รับช าระคืนเงินกู้ยืม อื่น ๆ 

 เอกสาร   ธนาคาร จัดสรร จ านวน เงิน ดอก ค่า ช่ือบัญช ี จ านวน 
     (ทุน) ราย ต้น เบี้ย ปรับ  เงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  รวมเดือนนี้          
 

 



 

สมุดบัญชีรายรับกองทุน บัญชีชุดที่ 2 

                                                                                                                                                            หน้า............... 

     ประเภทรายรับ 
วัน/เดือน/

ปี 
ที ่

เอกสาร 
รายการ เงินสด เงินฝาก 

ธนาคาร 
เงินฝาก 
สัจจะ 

ค่า 
หุ้น 

รับช าระคืนเงินกู้ยืม อื่น ๆ 

       จ านวน เงิน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ช่ือบัญช ี จ านวน 
       ราย ต้น บัญชีท่ี 2 บัญชีท่ี 3  เงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

  รวมเดือนนี้           
 

 



 

บัญชีรายจ่ายกองทุน บัญชีชุดที่ 1 

                                                                                                                                                           หน้า............... 

     ประเภทรายจ่าย 
วัน/เดือน/ปี ที ่ รายการ เงินสด เงินฝาก จ่ายเงินกู้ลูกหนี้ อ่ืน ๆ 

 เอกสาร   ธนาคาร จ านวน จ านวน ชื่อบัญชี จ านวนเงิน 
     ราย เงินกู้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  รวมเดือนนี้       
 

 

 



 

บัญชีรายจ่ายกองทุน บัญชีชุดที่ 2 

                                                                                                                                                            หน้า............... 

     ประเภทรายจา่ย 
วัน/เดือน/ป ี ที่เอกสาร รายการ เงินสด เงินฝาก ถอน ถอน จ่ายเงินกู้ลูกหนี ้ จ่ายช าระคืนเจ้าหนี ้ อื่น ๆ 

    ธนาคาร ค่าหุ้น สัจจะ จ านวน จ านวน เงิน ดอกเบี้ย ช่ือบัญช ี จ านวน 
       ราย เงินกู้ ต้น   เงิน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  รวมเดือนนี้           
 

 

 



 

สมุดรายวันทั่วไป 

                                                                                                                                                           หน้า........... 

วัน/เดือน/ป ี เลขท่ี รายการ เลขท่ีบัญช ี เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด 
 เอกสาร       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 

 



 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

ชื่อบัญชี................................... 

                                                                                                                                              เลขที่บัญชี.................... 

วัน/เดือน/ปี รายการ 
 

หน้าบัญชี รับ จ่าย คงเหลือ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



 

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินกู ้

                                                                                                                                                           เลขที่บัญชี......... 

วัน/เดือน/ปี รายการ 
 

หน้าบัญชี รับช าระหนี้จาก
ลูกหนี้ 

จ่ายเงินกู้ให้ลูกหนี้ คงเหลือ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 



 

บัญชีแยกประเภทเจ้าหน้าเงินกู้ 

                                                                                                                                                เลขที่บัญชี.................... 

วัน/เดือน/ปี รายการ 
 

หน้าบัญชี รับเงินกู้จากเจ้าหนี้ จ่ายคืนเงินกู้ให้
เจ้าหนี้ 

คงเหลือ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 



 

สรุปบัญชีรายได้ประจ า ปี.............................. 

ล าดับ เลขที่ ชื่อบัญชี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม หมาย 
ที่ บัญชี               เหตุ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

 

 



 

สรุปบัญชค่ีาใช้จ่ายประจ า ปี.............................. 

ล าดับ เลขที่ ชื่อบัญชี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม หมาย 
ที่ บัญชี               เหตุ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

 

 



 

บัญชีก าไรสะสมและการจัดสรรประจ าปี 

วัน   ก าไรสะสม รายการจัดสรร 
เดือน  ก าไร รอ จัดสรร เงิน เงิน เงินปัน เงิน ค่า เงินทุน เงินทุน เงินทุน  

ปี รายการ ขาดทุน จัดสรร แล้ว ประกัน สมทบ ผล เฉลี่ยคน ตอบแทน สวัสดิการ สาธารณ การศึกษา อื่น ๆ 
     ความ กองทุน   กรรมการ  ประโยชน ์   
     เสี่ยง         

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 

 

 



 

ทะเบียนคุมค าขอกู้ 

วัน/เดือน/ปี ล าดับที่ ชื่อผู้ขอกู้ วงเงิน 
ที่ขอกู้ 

วงเงินที ่
คณะกรรมการ 

อนุมัติให้กู้ 

สัญญา 
เลขที่ 

ลงวันที่ 

หนังสือแจ้ง 
ธนาคาร 
ลงวันที่ 

 
หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 

    

  รวมเดือนนี้      
   

 
     

  รวมเดือนนี้      
  รวมตั้งแต่ต้นปี      
        
 

 

 

 



 

ทะเบียนคุมลูกหนี้/เงินฝากสัจจะ/ค่าหุ้นรายตัว 

 

1. จ านวนหุ้น...................................หุ้น  ช่ือ..................................นามสกุล..................................... สัญญากู้ยืมเลขท่ี.............................................. 
หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน..............บาท  ที่อยู่................................................................................... ผู้ค้ าประกันท่ี   ที่ 1. …………………………… 

2. เงินฝากสัจจะเดือนละ.................บาท  ..........................................................................................   ที่ 2. …………………………… 
     รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์...................................   ที่ 3. …………………………… 
             ที่ 4. …………………………… 

 

เงินฝากสัจจะ การกู้ยืมและการช าระคืน 
ครั้งท่ี วัน 

เดือน 
ปี 

จ านวนเงิน รวมเงิน วัน 
เดือน 

ปี 

เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ หมายเหต ุ
บาท ส.ต. บาท ส.ต. กู้ยืม ช าระคืน คงเหลือ  

บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต.  
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ประวัติคณะผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววิจิตรรัตน์  บุญทอง   
2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ระดับ 7 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  

หน่วยงาน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
โทรศัพท์ (032) 618500 ต่อ 4050 โทรสาร(032) 618570 
(e-mail) mmm_4612@hotmail.com   
โทรศัพท์มือถือ 083-198-1309 

4. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต(บช.บ) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  

การภาษีอากร 2   
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย  

                                งานวิจัยเรื่องทุเรียนป่าละอูกับต้นทุนและทิศทางส าหรับการพัฒนาเพ่ือการส่งออก 
งบประมาณรายได้ ปี 2555   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mmm_4612@hotmail.com%20%20โทรศัพท์มือถือ
mailto:mmm_4612@hotmail.com%20%20โทรศัพท์มือถือ
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