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ทะเบียนทรัพยสิ์น กลุ่ม แม่แฝกใหม่ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 กาละมงัใหญ่มีหู 1 ใบ 180 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

2 เข่งพลาสติกมีหู  2 ใบ 220 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

3 ตะแกรงพลาสติก 2 ใบ 120 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

4 กรรไกรด า ดา้มน ้าเงิน 1 อนั 25 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

5 มีดสแตนเลสใหญ่ ดา้มด า 1 อนั 25 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

6 มีดสแตนเลสเลก็ ดา้มด า 1 อนั 20 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

7 เคร่ืองคิดเลข Casio MS712A 1 เคร่ือง 180 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

8 MAX no10 ตวัด า 1 อนั 55 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

9 เคร่ืองรัดปากถุง 1 อนั 1,100 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

10 เคร่ืองติดราคา 1 อนั 450 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

11 เคร่ืองชัง่ขนาด 20 กก. 1 เคร่ือง 900 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

12 เคร่ืองชัง่ขนาด 7 กก. 1 เคร่ือง 850 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือนมีนาคม  

     

     

     

การตรวจนบัทรัพยสิ์น 
คร้ังท่ี วนัท่ี ผลการตรวจนบั ผูต้รวจนบั ประธานกลุ่ม หมายเหตุ 
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แบบสอบถาม 
งานวจิยั เร่ือง การจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชีเพื่อพฒันาการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 

กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
 

กรุณากรอกข้อความ หรือ ใส่เคร่ืองหมาย ✓ใน  ของข้อความทีท่่านเลอืก 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. อาย…ุ…………..ปี  
2. เพศ      1. ชาย  2. หญิง 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบับัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน และเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. รายไดเ้ฉล่ีย............................ บาทต่อเดือน และไดม้าจากแหล่งใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
          1. จ  าหน่ายเห็ด          

         2. จ  าหน่ายผกัปลอดสารพิษ 

                  3. อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................... 

2. ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนท่ีจ าเป็น......................... บาทต่อเดือน และไดจ่้ายไปส าหรับรายการใดบา้ง 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
          1. ค่าอาหาร          

         2. ค่าน ้าค่าไฟ 

                  3. ค่าเล่าเรียนของบุตร 

                  4. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................... 

3. ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น......................... บาทต่อเดือน และไดจ่้ายไปส าหรับรายการใดบา้ง (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
          1. ค่าเหลา้          

         2. ค่าหวย 

                  3. อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................... 
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4. สถานะทางการเงินของท่าน 
 มี ไม่มี 

มาก ปานกลาง นอ้ย  
การเป็นหน้ี     
การมีเงินออม     

 
5. ปัจจุบนัท่านมีการบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนของท่าน หรือไม่ 

 1. บนัทึก      2. ไม่บนัทึก 
 
6. ปัจจุบนัท่านมีการบนัทึกบญัชีตน้ทุนของท่าน หรือไม่ 

 1. บนัทึก      2. ไม่บนัทึก 
 
7. ขอใหท้่านช่วยประเมินวา่ท่านมีการปฏิบติัตามแนวพระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัใด 
     โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องระดบัการประเมินท่ีท่านเลือก 

  
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัการประเมิน 
5 

(มากท่ีสุด) 
4 

(มาก) 
3 

(ปานกลาง) 
2 

(นอ้ย) 
1 

(นอ้ยท่ีสุด) 

ประโยชน์ของแนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

การใช ้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ด าเนินชีวติในปัจจุบนัของท่าน 

     

 
8. ขอใหท้่านยกตวัอยา่งการใชชี้วติตามแนวพระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

*** ขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม *** 
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รายช่ือคณะกรรมการ 
กลุ่ม แม่แฝกใหม่ 

 

1. นายพรหม  ใจเมคา     ท่ีปรึกษากลุ่ม 
2. นายประจกัษ ์ ใจตารักษ ์    ประธานกลุ่ม 
3. นางชนิดา  แสงอินทร์    เลขานุการ 
4. นางศศิธร  สมนึก     เหรัญญิก 
5. นายจินดา  ใจค า     ฝ่ายตลาด 
6. นางเหมยหลาง  แซ่หล่ี    ฝ่ายตลาด 
7. นางนวลศรี  ใจตารักษ ์    กรรมการ 
8. นางสุธรรม  ปัญญาวิลาศ    กรรมการ 
9. นางจนัทร์ตา  ลดัดาแยม้    กรรมการ 
10. นายฤทธ์ิ  เป็งพรหม    กรรมการ 
11. นางประณีต     กรรมการ 
12. นายสมศกัด์ิ     กรรมการ 
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สมุดเงินสดรับ-จ่าย 
ประจ าเดือน........................... 

วนัที ่ รายการ รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย (บาท) หมายเหตุ 

ซ้ือสินค้า ค่าใช้จ่าย 
อืน่ ๆ 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

สรุป เงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน........................... 
 เงินสดยกมา   ................................... บาท 
 เงินสดรับ   ขายสินคา้  ................................... บาท 

         เงินสดรับอ่ืน ๆ ................................... บาท 

 เงินสดจ่าย ซ้ือสินคา้  ................................... บาท 

         ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ................................... บาท 

 เงินสดยกไป   ................................... บาท 

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

................................... 
            ผู้จัดท า  

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

.................................... 
        ประธานกลุ่ม  
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สมุดบัญชีขาย 
ประจ าวนัที.่.......................... 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

 

หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



การบนัทึกบญัชีประจ าวนัท่ี….................................................. 

1. รายไดใ้นฟาร์ม มูลค่า  3. รายจ่ายในฟาร์ม มูลค่า 
 ดา้นพืช    1. ค่าปุ๋ ย  

 ขา้ว 1. ขา้ว    2.ฮอร์โมน/สารเร่ง  

 พืชไร่ 2. มนัฝร่ัง    3. สารฆ่าแมลงและปราบศตัรูพืช  

  3. ขา้วโพด    4. ค่าพนัธุ์พืช  

 พืชผกั 4. กระหล ่าดอก    5. ค่าพนัธุ์สตัว ์  

  5. กวางตุง้    6. ค่าแรงงาน  

 ไมผ้ล 6. ล าไย    7. ค่าจา้งเคร่ืองจกัร  

  7. มะม่วง    8. ค่าอาหารสตัว ์  

 อ่ืน ๆ 8......................    9. ค่าไฟฟ้า  

  9..........................    10. ค่าน ้ามนัการเกษตร (สูบน ้า,รถไถ)  

 ดา้นสตัว ์    11. ค่าอุปกรณ์การเกษตร / ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์  

  1. โคเน้ือ    13. ค่าสร้าง/ปรับปรุงฟาร์ม  

  2. นมโค    14. .....................................................  

  3. สุกร   รวม รายจ่ายในฟาร์มประจ าวนั  

  4. ไก่   รวม รายจ่ายในฟาร์มสะสม  

  5. ไข ่    
  6.......................   4. รายจ่ายนอกฟาร์ม มูลค่า 
  7..........................    1. ค่าอาหาร  

รวม รายไดใ้นฟาร์มประจ าวนั     1.1 ขา้ว  

รวม รายไดใ้นฟาร์มสะสม     1.2 ผกัต่าง ๆ  

     1.3 ผลไม ้  

2. รายไดน้อกฟาร์ม มูลค่า    1.4 เน้ือสตัว ์  

 1.  รับจา้งทัว่ไป     1.5 ไข่ไก่  

 2. เงินเดือน     1.6 เคร่ืองปรุงอาหาร  

 3. รายไดจ้ากการคา้ขาย     1.7 เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ   

 4. รับเงินกู/้ทุนการศึกษา     1.8 อาหารส าเร็จรูป (มาม่า ก๋วยเต๋ียว ฯลฯ)  

 5. ค่าเช่าท่ีดิน/ค่านายหนา้    2. ค่าเคร่ืองนุ่งห่ม  

 6. เส่ียงโชค    3. ค่าสุขภณัฑใ์นบา้น (สบู่แชมพ ูฯลฯ)  

 7..............    4. ค่าการศึกษา (ค่าเทอม ค่าขนม ฯลฯ)  

รวม รายไดน้อกฟาร์ม    5. ค่ารักษาพยาบาล  

รวม รายไดน้อกฟาร์มสะสม    6. ค่าน ้ามนัรถ / ค่าเดินทางเขา้เมือง/ต่างจงัหวดั  

      7. ค่าไฟฟ้า  

5. ผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภค มูลค่า   8. ค่าน ้าประปา  

   ดา้นพืช 1. ขา้ว    9. แก๊สหุงตม้  

 2. พืชไร่    10. บริจาคท าบุญ งานบวช งานแต่ง ฌาปนกิจ  

 3. พืชผกั    11. ค่าหุ้นออมทรัพย ์  

 4. ไมผ้ล    12. ค่าโทรศพัทบ์า้น/บตัรเติมเงิน  

 5.............................   รวมรายจ่ายนอกฟาร์ม-จ าเป็น  

 ดา้นสตัว ์ 1. ไก่ / เป็ด   รวมรายจ่ายนอกฟาร์ม-จ าเป็นสะสม  

 2. ไข่ไก่ / ไข่เป็ด    13. ค่าเหลา้  

 3. ปลา    14. ค่าบุหร่ี ยาสูบ   

 4. กบ    15. ค่าเส่ียงโชค  

 5.................................    16……………………………..  

รวมผลผลิตท่ีน ามาบริโภค   รวม รายจ่ายนอกฟาร์ม-ไม่จ  าเป็น  

รวมผลผลิตท่ีน ามาบริโภคสะสม   รวม รายจ่ายนอกฟาร์ม-ไม่จ  าเป็นสะสม  



 

สรุปผลการบนัทึกบญัชีประจ าเดือน….................................................. 
ท่ี รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
1 รายไดใ้นฟาร์ม  

2 รายไดน้อกฟาร์ม  

3 รายจ่ายในฟาร์ม  

4 รายจ่ายนอกฟาร์ม  

                 4.1 รายจ่ายนอกฟาร์ม-จ าเป็น  

                 4.2 รายจ่ายนอกฟาร์ม-ไม่จ าเป็น  

5 มูลค่าผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภค  
 

 

 

 

 

 

1. การวเิคราะห์ตวัเลขรายรับรายจ่ายประจ าเดือน 

  1.1 น่าพอใจ เพราะ........................................................................................................................... 
   1.2 ไม่น่าพอใจ เพราะ........................................................................................................................ 

2. ในเดือนน้ีมีความภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติัตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
     .................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................... 

 

 

☺ 
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สมุดบัญชีซ้ือ 
ประจ ำวนัที.่.......................... 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย 

รำคำ 
ต่อหน่วย 

จ ำนวนเงิน ผู้รับเงิน 
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สรุปผลการบนัทึกบญัชีประจ าเดือน….................................................. 
ท่ี รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
1 รายไดใ้นฟาร์ม  

2 รายไดน้อกฟาร์ม  

3 รายจ่ายในฟาร์ม  

4 รายจ่ายนอกฟาร์ม  

                 4.1 รายจ่ายนอกฟาร์ม-จ าเป็น  

                 4.2 รายจ่ายนอกฟาร์ม-ไม่จ าเป็น  

5 มูลค่าผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภค  
 

 

 

 

 

 

1. การวเิคราะห์ตวัเลขรายรับรายจ่ายประจ าเดือน 

1.1 น่าพอใจ เพราะ.................................................................................................... 
  1.2 ไม่น่าพอใจ เพราะ............................................................................................... 
2. ในเดือนน้ีมีความภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติัตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

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

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

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

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

 

 
 




