
สรปุผลการจดัทาํบญัชีปี 2557 ปัญหา อปุสรรค

และแนวการปรบัปรงุแก้ไข  และการพฒันาประสิทธิภาพการจดัทาํบญัชีปี 2558

กองทนุพฒันาไฟฟ้าในพืน้ที่ประกาศ

วนัที่ 9-11 พฤศจิกายน 2557  

ณ บา้นระเบยีงดาว การเ์ด้น & รีสอรท์ เขาใหญ่ นครราชสีมา

BRAINSTORMING
Sharing, Brainstorming for Growing Up

จดัโดย :

ฝ่ายบริหารกองทุนพฒันาไฟฟ้า 

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน



วัตถุประสงค์การจดัประชุม

“เพือ่ให้ผูจ้ดัทาํบญัชีของกองทนุในพื้นที ่

ประกาศ เข้าใจถึงความสาํคญั และ

เป้าหมายการจดัทาํบญัชีและงบการเงินทีม่ี

ความถกูต้องและทนัเวลา รบัทราบและ

แลกเปลีย่นปัญหาและอปุสรรคทีเ่กิดขึ้นใน

ปีทีผ่า่นมา เพือ่ร่วมกนัหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหา อปุสรรคให้หมดไป”

2



1. สถานการณ์ปิดบญัชีและการจดัทาํงบการเงนิประจาํปี 2557 ณ 30 ก.ย. 2557 
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ณ 3 พ.ย. 2557

 ณ 3 พ.ย. 2557 กองทุนจาํนวน 52 กองทุน ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเสรจ็

แลว้ และอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบของผูส้อบบญัชขีองแต่ละกองทนุ

 มกีองทุนชลบุร ี2 อยูร่ะหวา่งตรวจสอบรายละเอยีดเพือ่ปรบัปรุงบญัชี

บางบญัช ีรวมทัง้จดัวางระบบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการเงนิและการ

บญัช ีเพือ่ใหก้ารจดัทาํบญัชแีละงบการเงนิเป็นไปโดยถกูตอ้ง ราบรื่น 

ทนัเวลา ในระยะต่อไป ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ใน 6 พ.ย. 2557 

 คาดว่ากองทุนส่วนใหญ่จะได้ร ับร่างงบการเงินของผู้สอบบัญช ี

ภายใน 14 พ.ย. 2557



1. สถานการณ์ปิดบญัชีและการจดัทาํงบการเงนิประจาํปี 2557 ณ 30 ก.ย. 2557 
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 ขัน้ตอนทีก่องทนุจะตอ้งดาํเนินการต่อหลงัจากไดร้บัรา่งงบการเงนิจากผูส้อบบญัช ีคอื

(1) สง่ไฟลร์า่งงบการเงนิของผูส้อบบญัชใีหท้มีทีป่รกึษาตรวจทานอกีครัง้หนึ่ง ซึง่จะใชเ้วลา 

1 วนั ก่อนแจง้ยนืยนักบัผูส้อบบญัชี

(2) เตรยีมจดัประชมุ คพรฟ. เพือ่นํางบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองแลว้เสนอทีป่ระชมุ

ภายใน 21 พ.ย. 2557 (งบการเงนิของกองทนุใดเสรจ็ก่อน จดัประชมุก่อน)

(3)  สง่งบการเงนิที ่คพรฟ.เหน็ชอบแลว้ใหส้าํนกังาน กกพ. ภายใน 28 พ.ย. 2557

ทมีที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ประชุม คพรฟ.



2. สถานการณ์ด้านการจดัทาํบญัชีของกองทุนทัง้ 53 กองทุน  

5

(1) ความสามารถในการจดัทาํบญัชี

- ทาํบญัชีได้ด้วยตนเอง

- ทาํบญัชีได้โดยต้องได้รบั  

คาํแนะนํา

- ไม่มีความรู้ด้านบญัชี

ต้องให้การช่วยเหลือ

กองทนุ

เดือน/ปี

50

40

30

20

10

เม.ย. 56 ม.ค. 57

24

24

4

52 กองทนุ

ก.ย. 57

27

24

2

53 กองทนุ

8

31

41 กองทนุ

2



2. สถานการณ์ด้านการจดัทาํบญัชีของกองทุนทัง้ 53 กองทุน
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(2) วฒุิการศึกษาของผูจ้ดัทาํบญัชี

39%
56%

5%

เม.ย. 56

การบญัชี 23 กองทุน 

บริหารธรุกิจ 16 กองทุน 

สาขาอื่น 2 กองทุน 

รวม 41 กองทุน

30%
54%

16%

ม.ค. 57

การบญัชี 28 กองทุน 

บริหารธรุกิจ 16 กองทุน 

สาขาอื่น 8 กองทุน 

รวม 52 กองทุน

26%
57%

17%

ก.ย. 57

การบญัชี 30 กองทุน 

บริหารธรุกิจ 14 กองทุน 

สาขาอื่น 9 กองทุน 

รวม 53 กองทุน



2. สถานการณ์ด้านการจดัทาํบญัชีของกองทุนทัง้ 53 กองทุน

7

(3) สรปุข้อมลูสาํคญัของระบบการจดัทาํบญัชีของกองทนุ

• มกีองทนุทีส่ามารถจดัทาํบญัชไีดด้ว้ยตนเองมากขึน้ตามลาํดบั

• กองทนุทีผู่จ้ดัทาํบญัชมีวีชิาชพีบญัชคีอ่ยๆ มากขึน้

จาก 19 กองทนุ (ม.ค. 56)  => 28 กองทนุ (ม.ค. 57) =>  30 กองทนุ (ต.ค. 57)

• ในรอบ 1 ปี 1 ต.ค. 2556 ถงึ 30 ก.ย. 2557 มกีารเปลีย่นผูจ้ดัทาํบญัช ี

    10 กองทนุ

-  เปลีย่นจากวชิาชพีอืน่เป็นวชิาชพีบญัช ี4 กองทนุ

-  เปลีย่นจากวชิาชพีบญัชเีป็นวชิาชพีการเงนิและวชิาชพีอืน่ 3 กองทนุ

-  เปลีย่นคน แต่วชิาชพีตามเดมิ 3 กองทนุ

อตัราการหมนุเวยีนของปี 2557 จาํนวน 10 กองทนุ ลดลงจากปี 2556



2. สถานการณ์ด้านการจดัทาํบญัชีของกองทุนทัง้ 53 กองทุน
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(4) การพฒันาระบบการจดัทาํบญัชีของกองทนุ

• เพือ่ลดอตัราการหมนุเวยีนของบุคลากรดา้นบญัชแีละ
การเงนิ ควรพจิารณา  ชีแ้จง้ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบั
ความมัน่คงในการทาํงาน รวมทัง้อตัราคา่ตอบแทน   
และสวสัดกิารทีเ่หมาะสม

• ใหก้ารฝึกอบรมและประชมุสมัมนาเพือ่ลดขอ้
คลาดเคลือ่นใหห้มดไป หรอืเหลอืน้อยทีส่ดุ



Not
Up‐to‐date

3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(1) ไมไ่ด้จดัทาํใบสาํคญัรบั ใบสาํคญัจ่าย และใบสาํคญัทัว่ไป ให้เป็นปัจจบุนั

หลกัการ

     การจดัทาํใบสาํคญัรบั – จา่ย –

ทัว่ไป เป็นไปตามหลกัการควบคมุ

ภายในทางดา้นบญัช ีซึง่มวีตัถุประสงค์

เพือ่การบนัทกึบญัชไีดผ้า่นความ

เหน็ชอบวา่ไดบ้นัทกึบญัชถีกูตอ้ง จงึให้

ผูจ้ดัทาํบญัชจีดัทาํใบสาํคญัรบั – จา่ย –

ทัว่ไปดงักลา่วปะหน้าเอกสารทางการ

บญัชเีสนอผูบ้งัคบับญัชาพจิารณา

ตรวจทานวา่รายการบญัชแีละจาํนวนเงนิ

ถกูตอ้ง และอนุมตัใิหบ้นัทกึบญัชตี่อไป

ผลกระทบ

     ในกรณีทีไ่มไ่ดท้าํใบสาํคญัรบั –

จา่ย – ทัว่ไปหรอืทาํใบสาํคญัรบั –

จา่ย – ทัว่ไป หลงัจากบนัทกึบญัชแีลว้

1.  การบนัทกึบญัชอีาจคลาดเคลือ่น

จากขอ้เทจ็จรงิ

2.  ผูต้รวจสอบภายในสว่นกลาง หรอื

สตง. อาจทกัทว้งได้

การแก้ไข

     ตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้ไป ควร

จดัทาํใบสาํคญัรบั – จา่ย – ทัว่ไป 

เสนอผูบ้งัคบับญัชาทุกครัง้ก่อนบนัทกึ

บญัชทีุกวนัทีเ่กดิรายการ



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 

10

(1) ไมไ่ด้จดัทาํใบสาํคญัรบั ใบสาํคญัจ่าย และใบสาํคญัทัว่ไป ให้เป็นปัจจบุนั

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(2) ปัจจบุนัโครงการชมุชนของแต่ละกองทนุได้ส่งเงินเหลือจ่าย และดอกเบีย้ธนาคาร

คืนกองทนุโดยโอนเข้าบญัชีของกองทนุ

หลกัการ

     ไมค่วรใหม้เีงนิรบัฝากอืน่คา้งเป็น

จาํนวนมาก

ผลกระทบ

     ทาํใหไ้มท่ราบยอดใชจ้า่ยจรงิของ

โครงการชมุชนมจีาํนวนเทา่ไร เหลอื

เทา่ไร

การแก้ไข

1.  เรง่ตรวจสอบเอกสาร และเคลยีร์

เงนิรบัฝากอื่น

2.  ทาํความเขา้ใจกบัโครงการชมุชน

ในการแจง้การสง่คนืเงนิ

แต่เนื่องจากกองทุนไม่ไดต้รวจสอบจํานวนเงนิทีเ่ขา้บญัชมีานัน้เป็นของโครงการชุมชนใด หรอืบางโครงการ

ชุมชนกไ็ม่ไดแ้จง้ใหก้องทุนทราบว่าไดส้่งคนืเงนิแลว้เป็นเงนิเหลอืจ่ายเท่าไร ดอกเบีย้เท่าไร ดงันัน้กองทุนจงึ

บนัทกึเป็นเงนิรบัฝากอื่นไวก้่อนเพื่อรอเคลยีรใ์นภายหลงั แต่เนื่องจากไม่ไดต้รวจสอบหรอืตรวจสอบไม่ได ้จงึ

ทาํใหจ้าํนวนเงนิในบญัชเีงนิรบัฝากอื่นมจีาํนวนเงนิสงูขึน้เรือ่ยๆ



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(2) ปัจจบุนัโครงการชมุชนของแต่ละกองทนุได้ส่งเงินเหลือจ่าย และดอกเบีย้ธนาคาร

คืนกองทนุโดยโอนเข้าบญัชีของกองทนุ

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(3) ไมไ่ด้ทาํทะเบียนคมุเชค็ 

หลกัการ

     ควรมทีะเบยีนคมุเชค็เพือ่ใหก้าร

ควบคมุการออกเชค็ และสามารถ

ตรวจสอบยอ้นหลงัได้

การแก้ไข

1.  จดัทาํทะเบยีนคมุเชค็ และบนัทกึ

ทุกครัง้ทีม่กีารออกเชค็

2.  การแกไ้ขจาํนวนเงนิในขัว้เชค็

จะตอ้งแกไ้ขในทะเบยีนคมุเชค็ และตน้

ขัว้เชค็ รวมทัง้ใบบนัทกึอนุมตัิ

มกีารแกไ้ขจาํนวนเงนิในเชค็โดยไมไ่ดแ้กไ้ขในตน้ขัว้เชค็ และไมไ่ดข้ออนุมตัแิกไ้ขจาํนวนเงนิในบนัทกึขออนุมตัิ

110,000

ไมไ่ด้แกไ้ขในตน้ขัว้เชค็

ไมไ่ด้ขออนุมตัแิกไ้ขจาํนวนเงนิ
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(3) ไมไ่ด้ทาํทะเบียนคมุเชค็ 

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



            ไมไ่ดบ้นัทกึบญัชี

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย

3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(4) จ่ายเงินค่าสิ่งของและค่าจ้างโดยหกัภาษี ณ ที่จ่ายไว้ แต่ไมไ่ด้บนัทึกบญัชี

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภงด. 3 และ ภงด.53) 

ผลกระทบ

1. ทาํใหบ้ญัชภีาษหีกั ณ ทีจ่า่ย และ

บญัชคีา่ใชจ้า่ยแสดงยอดตํ่าขอ้เทจ็จรงิ

2. อาจทาํใหห้ลงลมืไมไ่ดน้ําเงนิภาษทีี่

หกัไวส้ง่กรมสรรพากร และถกูกรม

สรรพากรเรยีกเกบ็เงนิ และคา่ปรบั

การแก้ไข

1.  ลงบญัชภีาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยไว้

ทุกครัง้

2.  นําเงนิภาษทีีห่กัไวส้ง่กรมสรรพากร

ภายในวนัที ่7 ของเดอืนถดัไป

ภงด. 3 และ ภงด. 53
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(4) จ่ายเงินค่าสิ่งของและค่าจ้างโดยหกัภาษี ณ ที่จ่ายไว้ แต่ไมไ่ด้บนัทึกบญัชี

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภงด. 3 และ ภงด.53) 

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(5) มีการรบั-จ่ายคืนเงินประกนัซอง แต่ไมไ่ด้บนัทึกบญัชีเงินประกนัซอง

ผลกระทบ

     ทาํใหบ้ญัชเีงนิประกนัซองไมต่รง

กบัจาํนวนเงนิประกนัซองทีเ่กบ็รกัษา

ไว้

การแก้ไข

1.  บนัทกึบญัชเีงนิประกนัซอง และ

บญัชเีงนิประกนัสญัญาทุกครัง้ทีร่บั

และจา่ยคนื

2.  ควรทาํทะเบยีนเงนิประกนัซองและ

เงนิประกนัสญัญาไว้

            ไมไ่ดบ้นัทกึบญัชี

       เงินประกนัซอง



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(5) จ่ายคืนเงินประกนัซอง แต่ไมไ่ด้บนัทึกบญัชีเงินประกนัซอง

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(6) ไมไ่ด้ประทบัตรา “จ่ายเงินแล้ว”

ผลกระทบ

     อาจเกดิกรณีจา่ยเงนิซํ้า จากสาเหตุ

ความหลงลมืหรอือื่นๆ

การแก้ไข

     จดัหาตรายาง และประทบัตราที่

เอกสารหลกัฐานทีจ่า่ยเงนิแลว้
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(6) ไมไ่ด้ประทบัตรา “จ่ายเงินแล้ว”

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(7) การไมไ่ด้บนัทึกบญัชีให้ปัจจบุนั

ผลกระทบ

     ทาํใหไ้มท่ราบสถานะการเงนิวา่มี

เงนิสดเหลอืเทา่ไร และไดใ้ชจ้า่ย

งบประมาณดา้นต่างๆ ไปแลว้เทา่ไร 

ยงัมงีบประมาณเหลอืเทา่ไร

การแก้ไข

     บนัทกึบญัชใีหเ้ป็นปจัจุบนั

                     ไมไ่ดบ้นัทกึบญัชี

                          ให้เป็นปัจจบุนั



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(7) การไมไ่ด้บนัทึกบญัชีภายใน......วนั นับจากวนัที่เกิดรายการ

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(8) ไมไ่ด้จดัทาํทะเบียนคมุลกูหนี้เงินทดรองจ่าย หรือมีลกูหนี้ยืมทดรองจ่ายค้างนาน

ผลกระทบ

1.  การทีไ่มไ่ดจ้ดัทาํทะเบยีนคมุลกูหนี้

เงนิทดรองจา่ย ทาํใหไ้มท่ราบวา่มี

ผูค้า้งเงนิยมืทดรองจา่ยกีร่าย คา้งนาน

เทา่ไร

2.  การทีม่ลีกูหนี้เงนิยมืคา้งนานเกนิ

กวา่ 30 วนั จะไมเ่ป็นไปตามระเบยีบ

กองทุนฯ

การแก้ไข

1.  จดัทาํทะเบยีนคมุลกูหนี้เงนิทดรอง

จา่ยตามแบบในคูม่อื

2.  ใหผู้ย้มืระบุวนัทีจ่ะสง่คนืเงนิยมืไว้

ในสญัญายมืเงนิ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 30 

วนั

3.  ใหห้มัน่ตรวจสอบทะเบยีนคมุ หาก

มผีูย้มืรายใดใกลถ้งึกาํหนด 30 วนั 

หรอืตามระบุไวใ้นสญัญายมืเงนิ ให้

แจง้ใหผู้ย้มืเรง่สง่คนื และทุกสิน้เดอืน

ใหท้าํบญัชรีายชือ่ผูย้มืทีค่า้งนานเกนิ

กวา่ 30 วนั เสนอผูบ้งัคบับญัชา

ทะเบียนคมุลกูหนี้เงินทดรองจ่าย



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(8) ไมไ่ด้จดัทาํทะเบียนคมุลกูหนี้เงินทดรองจ่าย หรือมีลกูหนี้ยืมทดรองจ่ายค้างนาน

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

...................................................................................................
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(9) กองทนุได้รบัหนังสือตอบรบัการโอนเงินโครงการชมุชน และใบสาํคญัรบัเงิน

สนับสนุนโครงการชมุชนหรือใบเสรจ็รบัเงิน ไมค่รบถ้วนทกุโครงการ

ผลกระทบ

1.  การไมไ่ดร้บัหนงัสอืตอบรบัจาก

โครงการชมุชน ทาํใหข้าดการยนืยนัวา่

ไดร้บัเงนิ

2.  การไมไ่ดร้บัใบสาํคญัรบัเงนิ

สนบัสนุนโครงการชมุชนหรอื

ใบเสรจ็รบัเงนิ จะทาํใหเ้อกสาร

หลกัฐานประกอบการจา่ยไมส่มบรูณ์

ครบถว้น

การแก้ไข

1.  ตดิตามหนงัสอืตอบรบัและใบสาํคญัรบัเงนิสนบัสนุนโครงการ

ชมุชนหรอืใบเสรจ็รบัเงนิจากโครงการชมุชนทีโ่อนเงนิใหค้รบทุก

โครงการ

2.  ควรหาโอกาสทาํความเขา้ใจกบัผูร้บัผดิชอบโครงการชมุชน 

(อาจทาํความเขา้ใจผา่นทีป่ระชมุ คพรฟ.) เพือ่ใหโ้ครงการ

ชมุชนในปี 2558 สง่หนงัสอืตอบรบัและใบสาํคญัรบัเงนิหรอื

ใบเสรจ็รบัเงนิใหค้รบถว้นภายในกาํหนดเวลา

3.  จดัเกบ็หนงัสอืตอบรบัและใบสาํคญัรบัเงนิหรอืใบเสรจ็รบัเงนิ 

ไวใ้นแฟ้มโครงการชมุชนแต่ละโครงการ สาํหรบัใบสาํคญัรบัเงนิ

หรอืใบเสรจ็รบัเงนิใหถ้่ายสาํเนาแนบใบสาํคญัจา่ยเกบ็เขา้แฟ้ม

เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี

Received

หนังสือตอบรบัการโอนเงินโครงการชมุชน และใบสาํคญัรบัเงิน



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(9) กองทนุได้รบัหนังสือตอบรบัการโอนเงินโครงการชมุชน และใบสาํคญัรบัเงิน

สนับสนุนโครงการชมุชนหรือใบเสรจ็รบัเงิน ไมค่รบถ้วนทกุโครงการ

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(10) กองทนุไมไ่ด้รบัหลกัฐานการจ่ายเงินค่าซื้อหรือจ้างงานจากโครงการชมุชนโดย

ครบถ้วน (ใบเสรจ็รบัเงินหรือใบสาํคญัรบัเงินจากผูข้าย)

ผลกระทบ

1.  ไมเ่ป็นไปตามคูม่อืการปฏบิตังิาน

ดา้นการบญัชี

2. ไมม่หีลกัฐานการใชจ้า่ยเงนิที่

ครบถว้นตามทีไ่ดร้บัการจดัสรรของ

โครงการชมุชน เพือ่พรอ้มรบัการ

ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

การแก้ไข

1.  ตดิตามใบสาํคญัรบัเงนิโครงการ

ชมุชนหรอืใบเสรจ็รบัเงนิ จากโครงการ

ชมุชนทีย่งัไมไ่ดส้ง่ใหก้องทุน

2.  ควรหาโอกาสทาํความเขา้ใจกบั

ผูร้บัผดิชอบโครงการชมุชนเกีย่วกบั

การสง่เอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิ

ดงักลา่ว

3.  จดัเกบ็เอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิ

ของโครงการชมุชนไวใ้นแฟ้มโครงการ

ชมุชน (ไมต่อ้งเกบ็ในแฟ้มใบสาํคญัรบั 

– จา่ย – ทัว่ไปของกองทุน)

Received

ใบสาํคัญรับเงนิหรือใบเสร็จรับเงนิ 
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(10) กองทนุได้รบัใบสาํคญัรบัเงินโครงการชมุชนหรือใบเสรจ็รบัเงิน (หลกัฐานที่

โครงการชมุชนได้จ่ายให้แก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจ้างงานโครงการชมุชน) ไมค่รบถ้วน

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(11) บางโครงการชมุชนไมไ่ด้ทาํทะเบียนพสัดโุครงการชมุชน

ผลกระทบ

     ไมเ่ป็นไปตามหลกัการควบคมุที ่

กกพ. กาํหนดไว้

การแก้ไข

     ทาํความเขา้ใจกบัผูร้บัผดิชอบ

โครงการชมุชน จะตอ้งทาํทะเบยีน

พสัดทุีไ่ดจ้ากโครงการชมุชน ตาม

ตวัอยา่งในคูม่อืการปฏบิตังิานดา้น

พสัดหุน้า 81 

ทะเบียนพสัดโุครงการชมุชน
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(11) บางโครงการชมุชนไมไ่ด้ทาํทะเบียนพสัดโุครงการชมุชน

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(12) การจดัเกบ็เอกสารของกองทนุไมเ่รียบร้อย

ผลกระทบ

     คน้หายาก และไดร้บัการทว้งตงิ 

จากผูต้รวจสอบ

สาเหตุ

     กรณีมกีารจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทกึ

บญัชไีมเ่รยีบรอ้ย อาจเกดิจากไมไ่ดท้าํใบสาํคญั

รบั – จา่ย – ทัว่ไป จงึเกบ็ไวบ้นโต๊ะหรอืใสก่ลอ่งไว้

ชัว่คราว 

     กรณีเอกสารโครงการชมุชน อาจเกดิจากไมไ่ด้

จดัแยกเป็นโครงการชมุชน เมือ่ไดร้บัเอกสาร

เกีย่วกบัโครงการชมุชนตา่งๆ เขา้มาจงึเกบ็รวบรวม

ไว ้ไมไ่ดจ้ดัแยกเขา้เกบ็เป็นโครงการๆ

     การแก้ไข ควรจดัทาํใหเ้รยีบรอ้ย ทัง้เอกสาร

การประกอบการบนัทกึบญัช ีและเอกสารโครงการ

ชมุชน

ปัจจบุนั อนาคต
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(12) การจดัเกบ็เอกสารของกองทนุไมเ่รียบร้อย

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

...................................................................................................
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(13) ใบเสรจ็รบัเงิน และใบสาํคญัรบัเงินของกองทนุไมส่มบรูณ์

1.  ระบุรายละเอยีดของรายการสนิคา้และบรกิารไมช่ดัเจน เชน่ ไมร่ะบุจาํนวน หรอืราคาต่อหน่วย 

     ทาํใหไ้มท่ราบวา่คา่สนิคา้หรอืบรกิารมคีวามเหมาะสมหรอืไม่

2.  ไมไ่ดร้ะบุวนัทีจ่า่ยเงนิ หรอืไมม่ลีายมอืชือ่ผูจ้า่ยเงนิ

3.  มกีารแกไ้ขจาํนวนเงนิ แต่ไมม่ผีูล้งชือ่กาํกบัการแกไ้ข

การแก้ไข

     ควรปฏบิตัใิหค้รบถว้น สมบรูณ์ 

โดยจะตอ้งระบุรายละเอยีดของการ

จา่ยเงนิใหช้ดัเจน รวมทัง้ตอ้งระบุวนัที่

จา่ยเงนิ และลายมอืชือ่ผูจ้า่ยเงนิ และ

ตอ้งมลีายมอืชือ่ผูแ้กไ้ขจาํนวนเงนิ

กาํกบัทุกครัง้

Not 
Completed
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(13) ใบเสรจ็รบัเงิน และใบสาํคญัรบัเงินของกองทนุไมส่มบรูณ์

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

...................................................................................................
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(14) กองทนุไมไ่ด้จดัทาํทะเบียนคมุครภุณัฑต์ํา่กว่าเกณฑ์

ผลกระทบ

     ขาดการควบคมุครภุณัฑท์ีม่รีาคา

ซือ้ตํ่ากวา่ 20,000.- บาท ทาํใหไ้ม่

ทราบถงึจาํนวนรายการของครภุณัฑ์

ดงักลา่วทีก่องทุนมอียู่

การแก้ไข

1.  สาํรวจครภุณัฑท์ีร่าคาตํ่ากวา่ 20,000.- บาท ทีก่องทุนไดบ้นัทกึ

บญัชเีป็นคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ มาจดัทาํทะเบยีนคมุครภุณัฑต์ํ่ากวา่เกณฑ ์

ตามตวัอยา่งในคูม่อืปฏบิตังิานดา้นพสัดุ

2.  ทุกสิน้ปีงบประมาณใหต้ัง้คณะกรรมการสอบพสัด ุเพือ่ทาํหน้าที่

ตรวจนบัครภุณัฑแ์ละครภุณัฑต์ํ่ากวา่เกณฑว์า่มจีาํนวนอยูค่รบตาม

ทะเบยีน หรอืชาํรดุ สญูหาย เพือ่รายงานใหป้ระธาน คพรฟ. ทราบ

ทะเบียนคมุครภุณัฑต์ํา่กว่าเกณฑ์



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 

36

(14) กองทนุไมไ่ด้จดัทาํทะเบียนคมุครภุณัฑต์ํา่กว่าเกณฑ์

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



3. ประเดน็ที่พบในการลงพืน้ที่สนับสนุนการจดัทาํบญัชีและงบการเงนิ ปี 2557 
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(15) ไมไ่ด้บนัทึกรายการรบั-จ่ายวสัดใุนทะเบียนคมุวสัดุ

ผลกระทบ

     ทาํใหย้อดคงเหลอืในทะเบยีนคมุ

วสัดไุมถ่กูตอ้ง และใชใ้นการตรวจสอบ

เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนวสัดคุงเหลอื

จรงิไมไ่ด ้

การแก้ไข

     ควรตรวจสอบรายการรบั-จา่ยวสัด ุ

ทีไ่มไ่ดบ้นัทกึในทะเบยีนคมุวสัด ุเพือ่

ทาํการบนัทกึใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น

รบั

จ่าย

                     ไมไ่ดบ้นัทกึ                                                 

                    รายการรบั-จ่ายวสัดุ
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(15) ไมไ่ด้บนัทึกรายการรบั-จ่ายวสัดใุนทะเบียนคมุวสัดุ

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

...................................................................................................
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(16) การจ่ายเชค็ของบางกองทนุ ไมป่ระทบัตรา “Account Payee Only” 

และขีดฆ่าคาํว่า “หรือผูถ้ือ” 

ผลกระทบ

     อาจมคีวามเสีย่งทีบุ่คคลอื่นจะนํา

เชค็ไปขึน้เงนิกบัธนาคารได้

การแก้ไข

     ใหป้ระทบัตรา “Account Payee 

Only” และขดีฆา่คาํวา่ “หรอืผูถ้อื”  ทุก

ครัง้

ไมไ่ดป้ระทบัตรา “Account Payee Only” 

ไมไ่ดข้ดีฆา่คาํวา่ “หรือผูถ้ือ” 
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(16) การจ่ายเชค็ของบางกองทนุ ไมป่ระทบัตรา “Account Payee Only” 

และขีดฆ่าคาํว่า “หรือผูถ้ือ” 

ความเหน็ของผูเ้ข้าสมัมนา :

ไมเ่หน็ด้วย

เหน็ด้วย และสามารถทาํได้

เหน็ด้วย แต่ไมส่ามารถทาํได้ เนื่องจาก............................................

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



4. แผนการปฏบิตัสิาํหรับการปิดงบการเงนิประจาํไตรมาส ของปีงบประมาณ 2558

ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
เดือน ม.ค.  เม.ย.  ก.ค.

W 1 W 2 W 3 W 4

       การจดัทาํวาระการประชมุไวล้ว่งหน้าเพือ่ใหม้กีารประชมุ คพรฟ. 

ภายในวนัที ่15 ของเดอืน ม.ค. เม.ย. ก.ค. เพือ่เสนองบการเงนิประจาํไตร

มาสให ้คพรฟ. ทราบกอ่นสง่ กกพ. 

       บนัทกึรายการรบั-จา่ยเงนิ ใหเ้ป็นปจัจุบนัและเสรจ็ภายในวนัที ่5 ของ

เดอืนถดัไป

       บนัทกึรายการปรบัปรงุ เชน่ คา่เสือ่มราคา รายไดเ้งนิจดัสรรคา้งรบั 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย เจา้หนี้การคา้ เจา้หนี้โครงการชมุชน ฯลฯ รวมทัง้จดัทาํงบ

การเงนิประจาํไตรมาส โดยมพีีเ่ลีย้งใหก้ารแนะนํา ชว่ยเหลอื และตรวจทาน

ความถกูตอ้ง ใหเ้สรจ็ภายในวนัที ่10 นบัจากวนัสิน้ไตรมาส

       จดัประชมุ คพรฟ. โดยมวีาระนําเสนอเพือ่รบัทราบงบการเงนิประจาํ    

ไตรมาส และสง่งบการเงนิให ้กกพ. ภายในวนัที ่15 นบัจากวนัสิน้ไตรมาส
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5. แผนการปฏบิตัสิาํหรับการปิดงบการเงนิประจาํปี ของปีงบประมาณ 2558

ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
เดือน ต.ค. เดือน พ.ย.

W 1 W 2 W 3 W 4 W 1 W 2 W 3 W 4

       บนัทกึรายการรบั-จา่ยเงนิ ใหเ้ป็นปจัจุบนั และเสรจ็ภายในวนัที ่5 

ต.ค. 2558

       บนัทกึรายการปรบัปรงุ เชน่ คา่เสือ่มราคา รายไดเ้งนิจดัสรรคา้งรบั 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั เจา้หนี้การคา้ เจา้หนี้โครงการ

ชมุชน ฯลฯ โดยมพีีเ่ลีย้งใหก้ารแนะนําชว่ยเหลอืและตรวจทานความ

ถกูตอ้ง ใหเ้สรจ็ภายในวนัที ่15 ต.ค. 2558

       จดัทาํงบการเงนิประจาํปี โดยมทีมีพีเ่ลีย้งใหก้ารแนะนํา ชว่ยเหลอื 

และตรวจทานความถกูตอ้ง ใหเ้สรจ็ภายในวนัที ่22 ต.ค. 2558

       ตดิต่อนดัเวลาผูส้อบบญัชไีวล้ว่งหน้า เพือ่ใหเ้ขา้ตรวจสอบงบ

การเงนิและเอกสารไดใ้นวนัทีค่าดวา่จะจดัทาํงบการเงนิเสรจ็ โดยใหเ้ขา้

ตรวจสอบภายในวนัที ่26 ต.ค. 2558 ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชคีวรใชเ้วลาในการ

ตรวจสอบและออกงบการเงนิสง่ใหก้องทนุประมาณ 15 วนั และไมเ่กนิ 14 

พ.ย. 2558 โดยควรตดิต่อผูส้อบบญัชภีายในวนัที ่16 ต.ค. 2558 
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5. แผนการปฏบิตัสิาํหรับการปิดงบการเงนิประจาํปี ของปีงบประมาณ 2558

ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
เดือน ต.ค. เดือน พ.ย.

W 1 W 2 W 3 W 4 W 1 W 2 W 3 W 4

       จดัเตรยีมวาระการประชมุไวล้ว่งหน้า เพือ่ใหม้กีารประชมุ คพรฟ. 

ภายในวนัทีค่าดวา่จะไดร้บังบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองแลว้ ซึง่ควรอยู่

ในชว่งสปัดาหท์ี ่3 ของเดอืน พ.ย. 2558 (วนัที ่16-20 พ.ย. 2558)

       จดัประชมุ คพรฟ. โดยมวีาระการนําเสนองบการเงนิประจาํปี 2558

       จดัสง่งบการเงนิที ่คพรฟ. รบัทราบแลว้ให ้กกพ. ภายในวนัที ่27 

พ.ย. 2558
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55

66

77

เพื่อให้แผนการปฏิบตัิงานจดัทาํบญัชีสาํเรจ็ลลุ่วงตามที่กาํหนดไว้ข้างต้น ในบางกรณีหรือบางกองทนุที่

เหน็ว่าการปฏิบตัิงานอาจติดขดัไม่เป็นไปตามแผน กองทนุโดยเจ้าหน้าที่ผูจ้ดัทาํบญัชีควรแจ้งให้ฝ่าย

บริหารกองทนุพฒันาไฟฟ้า (กฟ.) หรือทีมที่ปรึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ



ขอขอบคณุ


