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Abstract 
 

The Montree Audit and Law Co. Ltd.hs business lines are auditing for companies, 
partnerships, cooperatives, etc., and include accounting services, tax services, business 
registration services and other related services. While attending the internship under cooperative 

program at the Montree Audit and Law Co. Ltd., the team was assigned to audit for recording 
payment and cash receipts in the daily cash balance report of  the savings cooperatives and  
related documents.  

 

This project was designed to improve knowledge understanding and the skills of auditing 
through studying rules and regulations of the savings cooperatives,  the procedures for daily 
payments, the procedures for daily cash receipts and related documents.  The result was that the 
team had gained knowledge and understanding of the procedures of auditing for recording 
payment and cash receipts in the daily cash balance report of  the savings cooperatives. Having 
confidence in future careers  and with the goal that this project will be beneficial to interested 
parties. 
 

Keywords: Savings cooperative, Auditing, Related documents.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เน่ืองจากการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 (มาตรา 53)
บัญญัติว่า   “ให้สหกรณ์มีผู ้ตรวจสอบกิจการ ซ่ึง ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แลว้ท ารายงานเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่”
ซ่ึงเท่ากับกฎหมายให้ความส าคญัและก าหนดให้ทุกสหกรณ์ต้องมีผูต้รวจสอบกิจการโดยนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้กรมบญัชีสหกรณ์ออกระเบียบหรือค าสั่งท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ตามมาตรา 16 (8) ดงันั้นการตรวจสอบบญัชีกิจการสหกรณ์บริษทัท่ีท าการ
ตรวจสอบนั้นต้องมีความรู้  ความสามารถ  และดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้
ปฏิบติังานอย่างถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์  เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในสหกรณ์ขาดความ
รอบคอบและความระมดัระวงัจะท าให้ผูต้รวจสอบกิจการอาจเขียนรายงานปัญหาท่ีท่ีเจา้หน้าท่ี
สหกรณ์ฝ่ายนั้นๆ ในท่ีประชุมของสหกรณ์ใหค้ณะกรรมการของสหกรณ์นั้นทราบ 
 ในการปฏิบติังานของคณะผูจ้ดัท ารายงาน การตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยด์้านเงิน
รับจ่าย  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเผยแพร่การปฏิบติังานจริง  เพื่อช่วยลดความผิดพลาดใน
การด าเนินงานดา้นเงินรับจ่าย ดงันั้นการตรวจสอบบญัชีกิจการสหกรณ์  บริษทัท่ีท าการตรวจสอบ
นั้นตอ้งมีความรู้  ความสามารถและดูแลควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานให้ปฏิบติังานอยา่งเป็น
ระบบ  ถูกตอ้งตามระเบียบ  การปฏิบติังานของพนกังานท่ีขาดความละเอียดรอบคอบ  และความ
ระมดัระวงัจะท าให้การตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ไม่ประสบความส าเร็จ  ส่งผลให้สหกรณ์เกิดความ
ไม่ไวว้างใจการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับเงินรับจ่าย เหตุน้ีเอง คณะผูจ้ดัท าจึงได้แนวคิดการ
ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์ดา้นเงินรับ-จ่ายควบคู่กบัการศึกษาขอ้มูลการตรวจสอบบญัชี
สหกรณ์ออมทรัพย ์อยา่งถ่ีถว้น เพื่อป้องกนัความผดิพลาดและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อความรู้ความเขา้ใจในการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยด์า้นเงินรับจ่าย  

1.2.2 เพื่อลดความผิดพลาดในการด าเนินงานในการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์
ดา้นเงินรับจ่าย            
 1.2.3 เพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานของพนกังานประจ าหน่วย 

1.2.4 เพื่อตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ใชต้รวจสอบเอกสารรายการรับจ่ายกบัรายงานสรุปการรับจ่าย  
 1.3.2 ใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบการรับเงิน และน าส่งเงิน 
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 1.3.3 ใชเ้ป็นหลกัฐานเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินทุกรายการ 
 1.3.4 ใชเ้ป็นรายงานสถานการณ์การใชจ่้ายงบประมาณของสหกรณ์ออมทรัพย ์
1.4 ประโยชน์ทีว่่ำจะได้รับ 
 1.4.1ช่วยใหส้ามารถรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีไดอ้ยา่งเพียงพอ และเหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์         
 1.4.2 เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการด าเนินงานดา้นเงินรับจ่าย 
 1.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบการเงินมากยิง่ข้ึน 

 1.4.4 เพื่อท าใหง้านบญัชีในสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นระบบมากข้ึน 
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บทที ่2 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการจดัท าโครงงานการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์ด้านรับ -จ่ายในคร้ังน้ี ผูจ้ ัดท าได้
ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีขั้นตอนการปฏิบติังานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการศึกษาดงัน้ี 
2.1 ความหมายของสหกรณ์( จุฬาทิพยภ์ทัธาวาท,2540 ) 
ความหมายของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย ์( thrift and credit cooperatives or savings and credit cooperatives)คือสถาบนั
การเงินแบบหน่ึงท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลซ่ึงมีอาชีพอย่างเดียวกนั  มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกั
การออมทรัพย ์และให้กูย้ืมเม่ือเกิดความจ าเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและไดรั้บจดทะเบียน
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ. 2511 
2.2 วตัถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย การด าเนินงานของสหกรณ์ต้องกระท า
ภายในขอบเขตขอวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ท่ีก าหนดไวใ้นข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์โดยทัว่ไปได้
ก าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ 8   ประการ 

1. ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพยโ์ดยการถือหุ้น 
2. รับเงินฝากจากสมาชิก 
3. ใหส้มาชิกกูเ้งินตามความจ าเป็นหรือมีประโยชน์ 
4. กูย้มืเงินเพื่อกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
5. ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
6.ร่วมมือกบัทางราชการสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืนเพื่อ

ส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ 
7. ส่งเสริมการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและช่วยตวัเองในหมู่สมาชิก 
8. กระท าการต่าง ๆตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ใหก้ระท าไดเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์

กล่าวขา้งตน้จากวตัถุประสงคท่ี์กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัมี 2 ประการ คือ 
 ประการแรกการส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์ โดยการถือหุน้และเงินรับฝาก  ซ่ึงถือวา่เป็น
วตัถุประสงคห์ลกัของสหกรณ์ออมทรัพย ์
 ประการทีส่องการจดัใหมี้เงินกูส้ าหรับสมาชิก  ซ่ึงส าคญัเป็นอนัดบัรองทั้งน้ีในการให้กูน้ั้นสหกรณ์
จะให้กูเ้ม่ือได้สอบสวนถ่ีถ้วนแล้วว่ามีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์จริงๆ  โดยในขอ้บงัคบัไดก้ าหนด
จ านวนขั้นสูงของเงินกูไ้วต้ามส่วนของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกหรือตามส่วนแบ่งเงินค่าหุ้นของสมาชิก
แต่ละคน 
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2.3 ประเภทของสหกรณ์ 
 1. สหกรณ์การเกษตร 

สหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่ ผูมี้อาชีพทางการเกษตร รวมกนัจดั ตั้งข้ึน และจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ กนั เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยก
ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน ความเป็นมา สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จดัตั้งข้ึนในปี 
พ.ศ. 2459 ช่ือว่า สหกรณ์วดัจนัทร์ ไม่จ  ากดัสินใช้ ในจงัหวดัพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ การเกษตร
ชนิดไม่จ  ากดั มีขนาดเล็กในระดบัหมู่บา้นตั้งข้ึนในหมู่เกษตรกรท่ีมี รายได้ต ่าและมีหน้ีสินมากมี
สมาชิกแรกตั้ง จ  านวน 16 คน ทุนด าเนินงาน จ านวน 3,080 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จ  านวน 
80 บาท และเป็นทุนจากการกูแ้บงก์สยามกมัมาจล (ธนาคารไทยพาณิชยใ์นปัจจุบนั) จ  านวน 3,000 
บาท 
วตัถุประสงค์ 

สหกรณ์การเกษตรด าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินธุรกิจ
ร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลกัคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม
ตามพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้ ง
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
ประโยชน์ทีส่มาชิกจะได้รับ 

ท าใหส้มาชิกมีปัจจยัการผลิตเพิ่มข้ึน จากการกูเ้งินสหกรณ์ในอตัราดอกเบ้ียต ่ามาประกอบ
อาชีพ ท าให้มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองหรือมีท่ีดินท ากินมากกวา่เดิม ทั้งในรับความรู้เก่ียวกบัการ
ใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต ตั้งแต่การใชพ้นัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์การใชปุ๋้ย การใชย้างปราบศตัรูพืชการเก็บ
รักษาผลผลิตอยา่งมีคุณภาพ ผลิตผล ท่ีไดจึ้งเป็นไปตามความตอ้งการของตลาด ส่งผลให้สหกรณ์
และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการอนามยั 
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สถาบนัการเงินแบบหน่ึงท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลซ่ึงมีอาชีพอย่างเดียวกนัหรือท่ีอาศยัอยู่ใน
ชุมชนเดียวกนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมทรัพย ์และให้กูย้ืมเม่ือเกิดความ
จ าเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและไดรั้บการจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ 
สามารถกูย้มืเงินไดเ้ม่ือเกิดความจ าเป็นตาม หลกัการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความ
เป็นมา สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งแรกในประเทศไทย จดัตั้งข้ึนในหมู่ขา้ราชการสหกรณ์และพนกังาน
ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2492 คือ สหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ 
จ ากดัสินใช้ และไดแ้พร่ หลายไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทัว่ประเทศ ส่วนสหกรณ์ ออม
ทรัพยใ์นชุมชนแห่งแรก คือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแม่มูล จ  ากดั จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 
2522 
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วตัถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย ์โดยการับฝากเงินและให้ผลตอบแทน ในรูป ของดอกเบ้ียอตัรา

เดียวกบัธนาคารพาณิชย ์และโดยการถือหุ้นหกั ณ ท่ีจ่าย เป็นรายเดือน แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้น
ทั้งหมด เม่ือส้ินปีทางบญัชีต้อง จ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมทั้ง ใหบ้ริการดา้นเงินกูแ้ก่สมาชิกตามความจ าเป็น 
ประโยชน์ทีส่มาชิกจะได้รับ 

เป็นแหล่งเงินฝากและเงินกูข้องสมาชิก ท าใหส้มาชิกรู้จกัเก็บออมเงิน และไม่ ตอ้งไปกูเ้งิน
นอกระบบ ท าใหส้ถาบนัครอบครัวมีความมัน่คงข้ึน  
3. สหกรณ์ประมง 

สหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่ชาวประมง เพื่อแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
ซ่ึงชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแกไ้ขให้ลุล่วงไปไดต้ามล าพงั บุคคลเหล่าน้ีจึงรวมกนัโดยยึด
หลกัการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความเป็นมา สหกรณ์ประมงแห่งแรกไดจ้ดัตั้งข้ึน
ในปี พ.ศ. 2492 ช่ือวา่สหกรณ์ประมงพิษณุโลกจ ากดั ในทอ้งท่ีล าคลองกระบงัโป่งนก อ าเภอพรหม
พิราม จงัหวดัพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ประมงประเภทน ้ าจืด มีสมาชิกแรกตั้ ง จ  านวน 54 คน
ด าเนินการจดัสรรท่ีท ากิน การจ าหน่าย การแปรรูป และขออนุญาตสัมปทานให้สมาชิกจบัสัตวน์ ้ า
ไดโ้ดยสะดวก 
วตัถุประสงค์ 

สหกรณ์ประสงด าเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเร่ืองการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสม และมีคุณภาพในการเพาะเล้ียง การเก็บรักษาและการแปรรูปสัตวน์ ้าแก่สมาชิก รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือทางดา้นธุรกิจการประมงคือ การจดัหาเงินทุนให้สมาชิกกูไ้ปลงทุนประกอบอาชีพ 
การจดัหาวสัดุการประมงมาจ าหน่ายการจดัจ าหน่ายสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ า การรับฝากเงิน
และสงเคราะห์สมาชิกเม่ือประสบภยัพิบติั 
ประโยชน์ทีส่มาชิกจะได้รับ 

ท าใหส้มาชิกมีแหล่งเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียต ่ามาลงทุนประกอบอาชีพ ซ้ือวสัดุอุปกรณ์และ
ส่ิงของจ าเป็นท่ีสหกรณ์น ามาจ าหน่ายในราคาท่ีเป็นธรรม เม่ือมีผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์สหกรณ์จะ
รวบรวมขายให้ในราคาท่ีสูงข้ึน บริการรับฝากเงินเพื่อความสะดวก ปลอดภยัให้แก่สมาชิก และ
สมาชิกจะไดรั้บการศึกษาอบรมเก่ียวกบัการประกอบอาชีพการประมง ตามหลกัวิชาการแผนใหม่
ให้สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปริมาณตรงกบัความตอ้งการของตลาด รวมถึงสิทธิ หน้าท่ี 
และความรับผดิชอบของทุกคนตามหลกัการและวธีิการสหกรณ์ 

4. สหกรณ์ร้านค้า 
สหกรณ์ท่ีมีผูบ้ริโภครวมกนัจดัตั้งข้ึนเพื่อจดัหาสินคา้ เคร่ืองอุปโภคบริโภคมาจ าหน่ายแก่

สมาชิกและบุคคลทัว่ไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านคา้ มีสภาพ
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เป็นนิติบุคคลซ่ึงสมาชิกผูถื้อหุน้ทุกคนเป็นเจา้ของ สมาชิกลงทุนร่วมกนัในสหกรณ์ดว้ยความสมคัร
ใจเพื่อแกไ้ขความเดือดร้อนในการซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตน
และหมู่คณะ ความเป็นมา สหกรณ์ร้านค้า  จัดตั้ ง ข้ึนโดยชาวชนบท อ า เภอเสนา จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ในปีพ.ศ.2480 และได้เลิกล้มไป ต่อมารัฐบาลได้ช่วยเหลือ มีนโยบายท่ีจะ
ช่วยเหลือดา้นการครองชีพให้กบัประชาชน โดยการส่งเสริม และสนบัสนุนให้มีการจดัตั้งสหกรณ์
ร้านคา้ข้ึน ทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาคทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ ซ่ึงสหกรณ์ร้านคา้ท่ีตั้งข้ึนใน
เมืองท่ีประชาชน หนาแน่นจะประสบความส าเร็จมากกวา่สหกรณ์ร้านคา้ท่ีตั้งในชนบท 
วตัถุประสงค์ 

สหกรณ์ร้านค้าจะจัดหาส่ิงของและบริการท่ีสมาชิกมีความต้องการมาจ าหน่าย ช่วย
จ าหน่ายผลิตผล ผลิตภณัฑข์องสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางดา้นสหกรณ์ และดา้นการคา้
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ปลุกจิตส านึกให้ สมาชิกรู้จกัประหยดั ช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั ร่วมมือและประสานงานกบัสหกรณ์และหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและนอกประเทศ ในอนัท่ีจะ
เก้ือกลูกนัและกนั 
ประโยชน์ทีส่มาชิกจะได้รับ 

ท าให้สมาชิกมีสถานท่ีซ้ือขายสินคา้จ าเป็นตามราคาตลาดในชุมชน ซ่ึง เป็นสินคา้ท่ีดีมี
คุณภาพ เท่ียงตรงในการชัง่ ตวง วดั ตามความตอ้งการของสมาขิก เม่ือส้ินปีสหกรณ์มีก าไรสุทธิ
ประจ าปี สมาชิกจะไดรั้บเงินปันผลตาม หุน้ และเงินเฉล่ียคืนตามส่วนท่ีไดท้  าธุรกิจกบัสหกรณ์ การ
ซ้ือขายดว้ยเงิน สดสินคา้จะมีราคาท่ีถูกกว่าเงินผ่อน ท าให้สมาชิกมีความรอบคอบในการจดัหา
สินคา้ราคาถูกมาจ าหน่ายเพื่อประโยชน์ ของสมาชิก 

5. สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหน่ึง ท่ีมีการด าเนินการจดัสรรท่ีดินท ากินให้ราษฎร การ

จดัสร้างปัจจยัพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้อยูอ่าศยัควบคู่ไปกบัการด าเนินการจดัหา
สินเช่ือ ปัจจยัการผลิตและส่ิงของท่ีจ าเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งกิจการ
ใหบ้ริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก 
ความเป็นมา 

ไดเ้ร่ิมด าเนินงานเป็นแห่งแรกท่ีอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เม่ือปี พ.ศ. 2478 โดย
ด าเนินการจดัซ้ือท่ีนาราชพสัดุ จากกระทรวงการคลงั เน้ือท่ี 4,109 ไร่เศษ มาจดัสรรให้สมาชิก 69 
ครอบครัวในรูปของสหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ไดจ้ดัตั้งนิคมสหกรณ์ในอ าเภอ
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือท่ี 7,913 ไร่ และไดจ้ดัสหกรณ์การเช่าท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ี
เส่ือมสภาพแลว้ ท่ีอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือปี พ.ศ. 2518 วตัถุประสงค ์เพื่อ
การจดันิคม คือ การจดัหาท่ีดินมาจดัสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร ตลอดจน
จดับริการดา้นสาธารณูปโภคแก่สมาชิก เพื่อการจดัสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรท่ีไดรั้บจดัสรร
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ท่ีดิน จดัตั้งข้ึนเป็นสหกรณ์ งานจดันิคม เป็นงานท่ีดินท ากินให้ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ มีขั้นตอน
ในการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. การจัดหาทีด่ิน 
1.1 สหกรณ์นิคม โดยอาศยัพระราชบญัญติัจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ขอรับท่ีดินรกร้างว่างเปล่าท่ีคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติจ าแนกเป็นท่ีจดัสรรเพื่อ
การเกษตร น ามาจดัสรรให้ราษฎรเข้าครอบครองท าประโยชน์ และส่งเสริมให้จดัตั้ งข้ึนเป็น
สหกรณ์ ซ่ึงเม่ือสมาชิกไดป้ฏิบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์แลว้ ก็จะไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นในท่ีสุด 
1.2 สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดิน โดยอาศยัประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 และนโยบายของรัฐบาลใน
เร่ืองการจดัหาท่ีดินให้ราษฎร กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจดัซ้ือท่ีดินขององค์การ หรือเอกชนน ามา
ปรับปรุงจดัสรรให้รวบรวมกนัจดัตั้งข้ึนเป็นสหกรณ์ซ่ึงเม่ือสมาชิกไดส่้งช าระเงินค่าเช่าซ้ือท่ีดิน
และปฏิบติัการอ่ืนครบถว้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์แลว้ ก็จะไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีไดรั้บจดัสรร
นั้นในท่ีสุด 
1.3 สหกรณ์การเช่าท่ีดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน าท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติท่ีเส่ือมโทรมแลว้ มา
จดัสรรให้ราษฎร และจดัตั้งข้ึนเป็นสหกรณ์ สมาชิกจะมีสิทธ์ิเขา้ครอบครองท ากินในท่ีดินท่ีไดรั้บ
จดัสรรนั้นโดยเสียค่าเช่าในอตัราต ่า และท่ีดินจะตกทอดทางมรดกไปยงัลูกหลานไดต้ลอดไป แต่
ห้ามมิให้โอนกรรมสิทธ์ิ สหกรณ์นิคมทั้ง 3 รูปน้ี คงมีเพียง 2 รูปแรกท่ีสมาชิกจะได้ท่ีดิน เป็น
กรรมสิทธ์ิของตนเอง ส่วนในรูปของสหกรณ์การเช่าท่ีดินนั้น สมาชิกจะไดเ้พียงสิทธิการให้ท่ีดิน
โดยการเช่า และสิทธิท่ีตกทอดทางมรดกตลอดไปเท่านั้น 
2. การวางผงัและปรับปรุงท่ีดิน เม่ือไดรั้บท่ีดินแปลงใดมาจดัสหกรณ์แล้วทางราชการจะส ารวจ
รายละเอียดสภาพภูมิประเทศ ชนิดและลกัษณะดิน ปริมาณน ้ าฝน จากนั้นจะวางแผนผงัการการใช้
ท่ีดิน วา่ควรด าเนินการสร้างบริการสาธารณูปโภคอยา่งไรบา้ง เช่น ถนน การชลประทาน โรงเรียน 
สถานีอนามยั ฯลฯ 
3. การรับสมคัร และคดัเลือกบุคคลเพื่อรับการจดัสรรท่ีดิน 
4. การอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในท่ีดิน 
5. การก าหนดเง่ือนไขการใช้ท่ีดิน และการได้กรรมสิทธ์ิท่ีดิน งานจดัสหกรณ์เม่ือจดัราษฎรเข้า
ครอบครองท าประโยชน์ในท่ีดิน ท่ีจดัหามาเรียบร้อยแลว้ ขั้นต่อไป คือ การรวบรวมราษฎรท่ีไดรั้บ
จดัสรรท่ีดินนั้นจดัตั้งเป็นสหกรณ์ข้ึน และขอจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
เพื่อให้เกษตรกรมีสถาบนัของตนเอง ท่ีจะเป็นส่ือกลางในการอ านวยบริการด้านต่างๆ ส่วนการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัสหกรณ์การเกษตร 
ประโยชน์ทีส่มาชิกจะได้รับ 
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ท าให้สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็นสถาบนัท่ีเป็นส่ือกลางในการขอรับบริการต่างๆ จาก
รัฐบาล และเป็นสถาบนัท่ีอ านวยความสะดวกในดา้นการจดัหาสินเช่ือ การรวมกนัซ้ือ รวมกนัขาย 
การนส่งเสริมการเกษตรและการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างให้เกิดระบบท่ีดีในการจดัหาการ
ผลิต และการตลาดโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก ในการประกอบอาชีพอย่างมัน่คงจนมีความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึน 

6. สหกรณ์บริการ 
สหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 10 คน ท่ีมี

อาชีพอยา่งเดียวกนั ไดรั้บ ความเดือดร้อนในเร่ืองเดียวกนัรวมตวักนัโดย ยึดหลกัการประหยดั การ
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อแก ้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความมัน่คง
ในอาชีพต่อไป 
ความเป็นมา 

สหกรณ์บริการแห่งแรกจดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2484 เป็นการรวมตวั กนัในกลุ่มผูมี้อาชีพท าร่ม 
ช่ือ สหกรณ์ผูท้  าร่มบ่อสร้าง จ ากดัสินใช ้อยูท่ี่ต  าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2496 ได้มีการจัดตั้ งสหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม จ ากัด อ าเภอ หนองแขม 
กรุงเทพมหานคร เป็นสหกรณ์ท่ีให้บริการดา้นสาธารณูปโภค และในปี พ.ศ. 2497 จดัตั้งสหกรณ์
มีดอรัญญิก จ ากดั ท่ีต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และมีสหกรณ์บริการ 
อีกหลายแบบตามมา เช่น สหกรณ์เคหสถาน สหกรณ์แท็กซ่ี สหกรณ์ หัตถกรรมผลิตภณัฑ์ไม ้
สหกรณ์บริการน ้าประปา สหกรณ์ผูจ้ดัหางาน แห่งประเทศไทย ฯลฯ วตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจ
ดา้นการบริการตามรูปแบบของสหกรณ์ ส่งเสริมสวสัดิการ แก่สมาชิกและครอบครัว ส่งเสริมการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนั และกนัในหมู่สมาชิก ร่วมมือกบัสหกรณ์อ่ืนและหน่วยงานอ่ืน
เพื่อความ กา้วหนา้ของกิจการสหกรณ์ 
ประโยชน์ทีส่มาชิกจะได้รับ 

สมาชิกมีสหกรณ์เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาฝีมือการผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานเป็นท่ีต้องการของตลาด มีแหล่งรวม ซ้ือรวม ขายผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ ประกอบอาชีพได้ถูกตอ้งตามกฎหมาย เม่ือส้ินปีทางบญัชีถ้า
สหกรณ์มี ก าไรสุทธิประจ าปี สมาชิกสหกรณ์จะไดรั้บเงินปันผลตามหุ้น และเงิน เฉล่ียคืนตามส่วน
ท่ีท าธุรกิจกบัสหกรณ์ 

7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
สหกรณ์อเนกประสงค ์ตั้งข้ึนโดยความสมคัรใจของสมาชิกท่ีอยูใ่นวงสัมพนัธ์เดียวกนั เช่น 

อาศยัในชุมชนเดียวกนั ประกอบอาชีพเดียวกนั หรือในสถานท่ีเดียวกนั หรือมีกิจกรรมร่วมกนัเพื่อ
การรู้จกัช่วยเหลือตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกประหยดัและออม เพื่อการรู้จกัช่วย
ตนเองเป็นเบ้ืองตน้และเป็นพื้นฐานในการสร้างความมัน่คงแก่ตนเองและครอบครัว 
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ความเป็นมา 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป็นอีกสหกรณ์ประเภทหน่ึงตามประกาศกฎกระทรวงก าหนด

ประเภทของสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2548 เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การรวมคน เพื่อท ากิจกรรมเร่ืองการออมและพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ในประเทศไทยได้เร่ิม
จดัตั้งกลุ่มข้ึนแห่งแรกเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2508 " กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแห่งศูนยก์ลางเทวา " และ
ได้แพร่ขยายการจดัตั้งสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเน่ียนทัว่ประเทศไทยข้ึนเป็นจ านวนมากภายใต้
ปรัชญาและอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ท่ีมุ่งจะพฒันาคนให้ช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัตามหลกัการและวธีิการสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ 
ประโยชน์ทีส่มาชิกจะได้รับ 
1.เป็นคนรู้จกัประหยดัและออม สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจดัตั้ งในชุมนุมของสมาชิก สมาชิกของ
สหกรณ์จึงมีท่ีสะสมเงินท่ีสะดวกและรวดเร็วไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินท่ีไกลๆ แมมี้
เงินจ านวนนอ้ยหรือมากก็ตาม สมาชิกก็สามารถท่ีจะสะสมได ้
2. ช่วยแกไ้ขปัญหาการเงิน เม่ือสมาชิกมีความเดือดร้อนหรือความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชจ่้ายเงินสมาชิก
มีสิทธิท่ีจะขอกูเ้งินจากสหกรณ์ไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นธรรม 
3. สร้างความมัน่คงแก่สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแต่ละแห่งจะจดัให้มีบริการใน
รูปแบบต่างๆแลว้แต่ความตอ้งการของสมาชิกและเงินทุนท่ีสหกรณ์มีอยู ่ซ่ึงมีส่วนสร้างความมัน่คง
ใหเ้กิดข้ึนแก่ครอบครัวและสมาชิก 
4.สามารถพฒันาชุมชนและสังคม กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนช่วยให้ประชาชนในชุมชน
เกิดการประหยดัและออม เพื่อสร้างกองทุนข้ึนในชุมชน เพื่อช่วยเหลือบ าบดัความทุกข์ร้อนท่ี
เกิดข้ึน เพื่อให้รู้จกัการแก้ไขและตดัสินใจช่วยเหลือกนัในชุมชนของตนเอง เป็นการฝึกผูน้ าใน
ชุมชน 
2.4 หลกัการสหกรณ์ 
 การรวมตวักนัแบบสหกรณ์  ผูเ้ขา้มารวมตวักนัตอ้งมีความเช่ือเป็นพื้นฐาน 2  ประการ คือ 

1.เม่ือมีปัญหาจะต้องแก้ไขด้วยตนเองก่อน โดยไม่รอคอยขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น  
เรียกวา่“ช่วยเหลือตนเอง” 

2.  บางปัญหาแมจ้ะพยายามแกไ้ขโดยช่วยตนเอง แลว้ก็ยงัแกไ้ขไม่ไดก้็ตอ้งรวมกนัท าหรือ
รวมกนัแก ้ เรียกวา่“ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั” 

การช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัของสหกรณ์ และน าไปสู่
ความส าเร็จของสมาชิก  และสหกรณ์ท่ีจะแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนไดจ้ริง คือ น าสังคม
ไปสู่การกินดี  อยูดี่  มีสันติสุข 

หลกัการสหกรณ์  คือ  (Cooperative  Principles)  แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฎิบติัเพื่อให้
คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม  มี  7  ประการ  คือ 
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1.  การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกวา้ง  (Voluntary  and  Open  Membership) 
2.  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย  (Democratic  Member  Control) 
3.  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  (Member Economic  Participation) 
4.  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ  (Autonomy  and  Independence) 
5.  การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ  (Education, Training and Information) 
6.  การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์  (Cooperation  among  Cooperatives) 
7.  การเอ้ืออาทรต่อชุมชน  (Concern  for  Community) 

การบริหารและการจดัการธุรกิจบางแห่งนิยมเลียนแบบวธีิการของสหกรณ์มาใชก้ล่าวคือเป็นการน า
หลกัการสหกรณ์มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินกิจการรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ของ
มวลสมาชิกและชุมชน  โดยไม่ละเลยหลกัการธุรกิจท่ีดี 
2.5  การก าหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน  หลกัส าคญัของการควบคุมภายใน
เก่ียวกบัการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คือ ไม่ตอ้งให้พนกังานคนหน่ึงคนใดควบคุมงานเร่ือง
หน่ึงเร่ืองใดตั้งแต่ตน้จนจบ  เพราะมิฉะนั้นแลว้อาจเกิดการทุจริตไดง่้าย  หรืออาจมีขอ้ผิดพลาดท่ีไม่
มีใครพบ  ดงันั้นจึงตอ้งแยกให้งานดา้นปฏิบติัการ  การดูแลรักษาสินทรัพย ์ การบญัชี  รวมทั้งการ
ตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากกนั  เพื่อให้มีการควบคุมกนัได ้ แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งให้มีการ
ประสานงานท่ีดีดว้ย 
 การแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ การแบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นการปฏิบติังานกนัการบญัชี  
กล่าวคือ  แผนกท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังานตอ้งไม่เป็นผูจ้ดัท าบญัชีและรายงานผลเพื่อแสดง
ผลงานของตนเอง  ตวัอย่างเช่น  ถา้มอบหมายให้พนกังานบญัชีประจ าหน่วยเป็นผูรั้บเงินช าระหน้ี
จากสมาชิกและท าหน้าท่ีบนัทึกบญัชีย่อยลูกหน้ีด้วยแล้วพนักงานอาจจะท าการทุจริตโดยการ
ยกัยอกเงินท่ีไดรั้บไปใชส่้วนตวัโดยไม่มีผูใ้ดตรวจพบในเวลานั้น 
 การศึกษาการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละส่วนงานและของบุคคลต่างๆใน
สหกรณ์   
ผูต้รวจสอบกิจการอาจศึกษาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 
 1.ข้อบังคับของสหกรณ์  ซ่ึงระบุอ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่และคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 2.ระเบียบของสหกรณ์  ไดแ้ก่  ระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงก าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการและในบางสหกรณ์อาจมีระเบียบว่าดว้ยพนกังาน
สหกรณ์ก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานไวอี้กดว้ย 
 3.รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ในบางสหกรณ์คณะกรรมการด าเนินการ
อาจก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของพนกังานไวใ้นการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
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 4.สอบถามฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการ  ในสหกรณ์ท่ีไม่ไดก้  าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของพนกังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  อาจสอบถามไดจ้ากผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการด าเนินการวา่
ไดก้ าหนดใหพ้นกังานคนใดรับผดิชอบปฏิบติังานใดบา้ง 
 เม่ือไดท้ราบถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการและพนกังานแต่ละคนแลว้จะตอ้ง
พิจารณาด้วยว่าหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสหกรณ์ก าหนดไวน้ั้นเป็นไปตามหลกัการควบคุม
ภายในท่ีดีหรือไม่  อยา่งไรก็ตามตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัของสหกรณ์ดว้ย  เช่น  สหกรณ์ไม่สามารถ
แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบตามหลกัการควบคุมภายในท่ีดีได ้ เพราะไม่สามารถจา้งพนกังาน
ได้ครบทุกต าแหน่งอาจจ าเป็นต้องให้พนักงานคนใดคนหน่ึงปฏิบติังานหลายด้าน  ซ่ึงขดักับ
หลกัการควบคุมภายในท่ีดี  แต่กรณีเช่นน้ีตอ้งพิจารณาดว้ยว่าสหกรณ์ได้ก าหนดวิธีการควบคุม
อยา่งอ่ืนเพื่อทดแทนขอ้บกพร่องน้ีหรือไม่ 
 การจดัระบบงาน  หมายถึง  ขั้นตอนของงานแต่ละงานซ่ึงก าหนดทางเดินของงานตั้งแต่
จุดเร่ิมตน้จนกระทัง่ถึงจุดสุดทา้ย โดยบอกให้ทราบถึงผูป้ฏิบติัและวิธีการปฏิบติัการศึกษาการจดั
ระบบงานโดยสอบถามการปฏิบติังานจริงจากผูป้ฏิบติัและควรศึกษาเป็นระบบ  ดงัน้ี 

1.  การรับ - จ่ายคืนค่าหุน้ 
 2.  การจ่ายเงินกูแ้ก่สมาชิก 
  2.1  การจ่ายเงินกูส้ามญั 
  2.2  การจ่ายเงินกูพ้ิเศษ 
  2.3  การจ่ายเงินกูฉุ้กเฉิน 
 3.  การรับช าระหน้ีจากสมาชิก 
  3.1  การรับช าระหน้ีระหวา่งเดือน 
  3.2  การรับช าระหน้ีประจ าเดือน 
 4.  การรับฝาก – จ่ายคืนเงินรับฝาก 
 5.  การจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ 
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2.6  แนวการตรวจสอบรายรับ 
การตรวจสอบการบันทกึบัญชี 
 1.  ตรวจสอบว่าการรับเงินรายไดด้อกเบ้ียรับมีหลกัฐานการรับถูกตอ้งและไดบ้นัทึกบญัชี
ดอกเบ้ียรับในสมุดสรุปประจ าวนัครบถว้น 
 2.  ตรวจสอบรายการปรับปรุงรายไดค้า้งรับ 
 3.  ตรวจสอบหลกัฐานการรับเงินรายไดอ่ื้นๆและการบนัทึกรายการในสมุดสรุปประจ าวนั 
 4.  ตรวจสอบการผา่นรายการรายไดจ้ากสมุดสรุปประจ าวนัไปสมุดรวมบญัชีทัว่ไป 
ตรวจสอบการปฏิบัติการ 

1.ตรวจสอบการจดัเก็บรายได้ดอกเบ้ียรับว่าได้ปฏิบติัถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัและ
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของคณะกรรมการ 

2.  ตรวจสอบการรับเงินรายไดอ่ื้นๆวา่ไดบ้นัทึกบญัชีเป็นประจ าวนั 
3.  ทดสอบการค านวณดอกเบ้ียรับในแผน่บญัชียอ่ยลูกหน้ี 

ตรวจสอบการบริหาร 
 1.  ตรวจสอบแผนงานหรือประมาณการรายไดท่ี้คณะกรรมการก าหนด 
 2.  เปรียบเทียบรายไดต่้างๆท่ีไดรั้บจริงกบัแผนงานและประมาณการรายไดท่ี้ก าหนดไว ้
2.7  แนวการตรวจสอบรายจ่าย 
ตรวจสอบการบันทกึบัญชี 
 1.  ตรวจสอบการบนัทึกรายการค่าใชจ่้ายในสมุดสรุปประจ าวนั และความถูกตอ้งสมบูรณ์
ของหลกัฐานการจ่าย 
 2.  ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 3.  ตรวจการผา่นรายการค่าใชจ่้ายจากสมุดสรุปประจ าวนัไปสมุดรวมบญัชีทัว่ไป 
ตรวจสอบการปฏิบัติการ 
 1.  ตรวจสอบวา่ค่าใช้จ่ายต่างๆไดจ่้ายไปเพื่อประโยชน์ในกิจการของสหกรณ์ถูกตอ้งตาม
มติของคณะกรรมการและเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ีก าหนดไว ้
 2.  ตรวจสอบวา่ค่าใชจ่้ายต่างๆไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ 
ตรวจสอบการบริหาร 
 1.  ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีคณะกรรมการไดก้ าหนดไว ้
 2.  เปรียบเทียบรายจ่ายจริงกบัประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2.8  เทคนิคการตรวจสอบ 
 เทคนิคการตรวจสอบเป็นการรวบรวมหลกัฐานและขอ้เทจ็จริงในการปฏิบติังานของผูส้อบ
บญัชี  เพื่อสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวจดัท ารายงานการตรวจสอบ  เพื่อท่ีจะสามารถจดัท าขอ้แนะน า
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป 
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1.  การตรวจดู 
 2.  การตรวจนบัทรัพยสิ์น 
 3.  การสังเกต 
 4.  การยนืยนัยอด 
 5.  การตรวจสอบใบส าคญั 
 6.  การค านวณ 
 7.  การตรวจสอบการผา่นรายการ 
 8.  การหารายการผดิปกติ 
 9.  การสอบถาม 
 10. การตรวจสอบบญัชียอ่ยต่างๆ 
 11. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
 12. การสังเกตสภาพและลกัษณะการปฏิบติังาน 
 13. การวเิคราะห์เปรียบเทียบ 
 รายละเอียดของเทคนิคในการตรวจสอบแต่ละกรณีจะไดศึ้กษาเป็นหวัขอ้ๆไป 
1. การตรวจดู 
 เป็นการตรวจดูเอกสารหลกัฐาน  เช่น  รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทัสัญญา
เช่าท่ีท าการ  ใบเสร็จรับเงิน  ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆของกิจการ  การดูหลกัฐานและเอกสารต่างๆจะ
ท าใหผู้ส้อบบญัชีไดรู้้รายละเอียดของทรัพยสิ์น  ภาระหน้ีสินของกิจการ  ตลอดจนไดท้ราบรายการ
บญัชีหรือยอดคงเหลือในแต่ละบญัชีควบคู่กบัการดูความน่าเช่ือถือของเอกสารดงักล่าว 
2. การตรวจนับทรัพย์สิน 
 การตรวจนบัถือเป็นการตรวจสอบดว้ยสายตา เพื่อให้ทราบว่าทรัพยสิ์นส่ิงท่ีตอ้งการมีอยู่
จริงโดยการตรวจดูใหเ้ห็นดว้ยตา  มีการตรวจนบัปริมาณ  และเป็นการพิสูจน์คุณภาพของทรัพยสิ์น
นั้นๆไปในตวัอีกด้วย   การตรวจนับดงักล่าวน้ีจะใช้ได้เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่าง  เช่น  เงินสด  
สินคา้  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  หรือใชก้บัทรัพยสิ์นท่ีมีหลกัฐานแสดงสภาพของ
ทรัพยสิ์นนั้น  เช่น  ใบหุ้น  ใบหุ้นกู ้ ตัว๋เงินรับ  เทคนิคการตรวจนับยงัท าให้ทราบว่ากิจการเป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นจริง  การตรวจนบัจึงเป็นการพิสูจน์วา่ส่ิงท่ีตอ้งการตรวจสอบนั้น
มีอยูจ่ริง  และยงัท าใหผู้ส้อบบญัชี  ผูต้รวจสอบกิจการ 
 1.ไดเ้ห็นส่ิงท่ีตรวจสอบนั้นดว้ยตาตนเอง  เช่น  ใบหุน้ 
 2.ไดต้รวจนบัเชิงปริมาณ  เช่น  รถยนต ์
 3.ไดต้รวจคุณภาพหรือสภาพของส่ิงของ  เช่น  อาคาร  ท่ีดิน  อุปกรณ์  เคร่ืองจกัร 
 เทคนิคการตรวจนบัจึงนบัว่าเป็นประโยชน์ในดา้นการควบคุมภายในเป็นอย่างดีสามารถ
ปฏิบติัไดง่้าย  เป็นผลใหมี้หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือไดต้ามมาดว้ย 
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3.  การสังเกต 
 ในระหวา่งการตรวจสอบผูส้อบบญัชีมีโอกาสท่ีจะท าการสังเกตเก่ียวกบัสภาพและลกัษณะ
การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆไปพร้อมกนัเพื่อจะดูรายการอ่ืนท่ีเช่ือมโยงหรือ
สัมพนัธ์กนั   

กล่าวคือในขณะท่ีผูส้อบบญัชีสังเกตการตรวจนับสินค้า  ก็อาจจะสังเกตเห็นว่าสินค้า
คงเหลือส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีลา้สมยั  หรือสินคา้ระเภทใดช ารุด  เพื่อมองไปถึงประสิทธิภาพของ
พนกังาน  หรือเจา้หนา้ท่ีโดยส่วนรวมได ้  

หรือระหวา่งตรวจนบัเงินสด  ผูส้อบบญัชีอาจจะสังเกตวา่มีการละเลยในเร่ืองการใชร้ะบบ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัการเก็บรักษาเงินสดหยอ่นยานหรือไม่  รหสัหอ้งมัน่คงมีผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
รู้หลายคน  ยอ่มมองไปถึงการควบคุมดา้นเงินสดมีนอ้ยซ่ึงอาจจะเกิดการทุจริตในเร่ืองเงินสดในมือ
ไดง่้าย  เป็นตน้   

เทคนิคการสังเกตน้ีน่าจะเป็นเร่ืองทัว่ๆไปท่ีผูส้อบบญัชีสามารถน าไปใชก้บัการตรวจสอบ
ได้ทุกกรณี  ซ่ึงผูส้อบบญัชีจึงไม่ควรมองขา้มเทคนิคดงักล่าวแต่ตอ้งบนัทึกความน่าสงสัยไวใ้น
กระดาษท าการเสมอ   

การสังเกตจึงเป็นการสังเกตด้วยตาช่วยให้ผู ้สอบบัญชีทราบความเหมาะสมในการ
ปฏิบติังานวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือนโยบายของกิจการมากนอ้ยเพียงใด  การใชเ้ทคนิคน้ีจะตอ้ง
มีใชว้จิารณาญาณและประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีประกอบดว้ย   

ผลของการสังเกตเป็นขอ้มูลท่ีพบจากการปฏิบติังานในช่วงระยะเวลาสั้นๆจึงตอ้งคน้หา
หลกัฐานประกอบอีกจ านวนไม่น้อย  แต่ในทางปฏิบติัผูส้อบบญัชีจะมีญาณท่ีเหนือกวา่คนทัว่ไปท่ี
จะคน้หาหรือสังเกตความผดิปกติไดม้ากกวา่คนอ่ืน 
4.  การยนืยนัยอด 
 การยนืยนัยอดเป็นการไดรั้บหลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบุคคลภายนอกกิจการท่ีท า
การตรวจสอบ  ซ่ึงบุคคลนั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและทราบเร่ืองนั้นเป็นอย่างดีในฐานะ
ต่างๆท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 เทคนิคการยืนยนัยอดใชใ้นการตรวจสอบรายการซ่ึงไม่สามารถตรวจนบัได ้ เช่น  ลูกหน้ี  
เจา้หน้ี  ยอดเงินฝากธนาคาร  สินคา้ซ่ึงเก็บรักษาไวใ้นคลงัสินคา้  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้า  
กรรมสิทธ์ิของทรัพยสิ์นท่ีฝากขาย  หรือรับฝากขาย เป็นตน้ 
 การใช้การยืนยนัยอดในลกัษณะต่างๆท่ีแตกต่างกนัไปน้ีผูส้อบบญัชีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้ง
ควบคุมการยืนยนัยอดอยา่งใกลชิ้ด  เร่ิมจากการจดัท าหนงัสือยืนยนัยอด  การใส่ซองจดหมาย การ
น าส่งไปรษณีย ์ การรับจดหมายตอบรับ  เพราะหากไม่ไดท้  าการควบคุมท่ีดี  ค  าตอบท่ีไดรั้บกลบัมา
จากการยนืยนัยอดก็จะเป็นหลกัฐานท่ีไม่มีค่า 
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 การยนืยนัยอดจึงเป็นเทคนิคท่ีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงทราบหลกัฐาน
ต่างๆและใหย้นืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยตรงไปยงัผูส้อบบญัชีและการยืนยนัน้ีจะเป็นหลกัฐานท่ี
เช่ือถือไดม้ากท่ีสุด 
 การยนืยนัยอดลูกหน้ีและยนืยอดเจา้หน้ี  สามารถกระท าได ้2 วธีิ  คือ 
 1.การสอบทานโดยตรง โดยผูส้อบบญัชีสอบถามโดยตรงไปยงัลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีทาง
โทรศพัทห์รือไปพบเป็นการส่วนตวั 
 2. การสอบทานโดยขอค ายนืยนัทางไปรษณีย ์ แบ่งเป็น 
  1.  แบบใหต้อบกลบัทุกกรณีไม่วา่จะถูกตอ้งหรือทกัทว้งก็ตาม 
  2. แบบตอบกลบัเม่ือมีการทกัทว้ง  ถา้ถูกตอ้งก็ไม่ตอ้งตอบกลบัส่วนจะใชว้ิธีการ
ใดแล้วแต่ความสะดวกในการด าเนินการของผูส้อบบญัชีตลอดจนค่าใช้จ่ายในการยืนยนัยอด
ดงักล่าว 
 วิธีจดัท าหนังสือยืนยนัยอดทางไปรษณียต์อ้งให้เกิดความรัดกุมดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  ใน
กรณีการยนืยนัยอดลูกหน้ี  ควรพิจารณาดงัน้ี 

1.  ผูจ้ดัการสหกรณ์เป็นผูท้  าหนังสือยืนยนัยอดไปยงัลูกหน้ี  เพื่อขอยืนยนัยอดให้ผูส้อบ
บญัชี  ดงันั้นจะตอ้งให้ผูส้อบบญัชีหรือผูช่้วยผูส้อบบญัชีตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนท่ีจะส่งออก
ไปยงัลูกคา้ 

2.หนา้ซองท่ีส่งออกไปตอ้งตีตรายางช่ือท่ีอยูข่องผูส้อบบญัชี  เม่ือไม่ถึงผูรั้บจะไดตี้กลบัไป
ยงัผูส้อบบญัชี  เพื่อสามารถตรวจสอบต่อไปวา่ลูกหน้ีนั้นมีตวัตนจริงหรือไม่ต่อไป 

3.ต้องแนบซองติดแสตมป์ประทบัตรายางช่ือท่ีอยู่ของผูส้อบบญัชี  เพื่อสะดวกในการ
ส่งคืนไปยงัผูส้อบบญัชีเพื่อสามารถรับแบบยนืยนัยอดไดโ้ดยตรง 

ภายหลงัท่ีไดรั้บค าตอบยืนยนัยอดกลบัมาแลว้  ผูส้อบบญัชีจะตอ้งประเมินผลการยืนยนั
ยอดลูกหน้ีและติดตามผลเฉพาะรายท่ีมีการทกัท้วงหรือปฏิเสธหน้ีเพื่อหาขอ้เท็จจริงต่อไป  ซ่ึง
เทคนิคดงักล่าวจะมีผลนอ้ยเพราะขาดความร่วมมือจากลูกหน้ีหรือเจา้หน้ี  การตอบรับส่วนใหญ่จึง
กลบัมานอ้ยกวา่ท่ีควรท าใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งเสียเวลาในการสุ่มตวัอยา่งอ่ืนประกอบไปอีกคร้ัง 
5.  การตรวจสอบใบส าคัญ 
 การตรวจสอบใบส าคญั  หมายถึง  การตรวจสอบเอกสารใบส าคญัประกอบการบนัทึก
รายการบญัชี  เช่น  ใบก ากบัสินคา้  เช็คธนาคาร  ใบเสร็จรับเงิน  ใบส าคญัจ่าย  กรมธรรมป์ระกนัภยั  
ใบหุน้ทุน  สัญญาต่างๆ  การรับประกนั ใบขอซ้ือ  ใบรับรอง  เป็นตน้ 
 เทคนิคการตรวจสอบใบส าคญัจะใชโ้ดยการเปรียบเทียบเอกสารใบส าคญัดงักล่าวกบัการ
บนัทึกรายการในสมุดบญัชี  ซ่ึงจะท าใหผู้ส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามสามารถในการพิจารณา 
 1.ความเหมาะสมของรายการคา้ 
 2.  ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี 
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 การตรวจสอบเอกสารใบส าคญัน้ี  เช่น  การตรวจสอบรายการซ้ือสินคา้ของเดือนหน่ึงเดือน
ใดตลอดทั้งเดือนในสมุดรายวนัซ้ือ  โดยเปรียบเทียบกบัใบก ากบัสินคา้ของผูข้ายรวมทั้งรายการขาย
สินคา้ยอ่มมีหลกัฐานในใบส่งของประกอบกนัไปดว้ย 
 ขอ้พึงระวงัในการตรวจเอกสารใบส าคญั คือ 
 1.  เอกสารใบส าคญัท่ีตรวจสอบนั้นเป็นของจริง ไม่ใช่ท าปลอมแปลงข้ึน 
 2.ตอ้งเป็นรายจ่ายของกิจการ  ไม่ใช่รายจ่ายส่วนตวัของผูบ้ริหารแต่มาเบิกเงินกิจการ 
 3.  มีการอนุมติัเอกสารใบส าคญัจากผูมี้อ านาจ 
 4.ไดมี้การบนัทึกบญัชีโดยถูกตอ้ง  ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นหรือเงินลงทุน  หรือค่าใชจ่้าย 
 5.  กิจการไดรั้บส่ิงของหรือบริการนั้นอยา่งถูกตอ้งทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพและมีส่ง
มอบก่อนก าหนดเวลาในสัญญา 
6.  การค านวณ 
 การค านวณเป็นเทคนิคการสอบบัญชีท่ีน ามาใช้มากท่ีสุด  เพราะเป็นการพิสูจน์ความ
ถูกตอ้งของตวัเลขและใชก้บัการบวกหายอดคงเหลือในสมุดรายการขั้นตน้  รวมไปถึงการค านวณ
ยอดคงเหลือในสมุดแยกประเภททัว่ไปและบญัชีแยกประเภทรายยอ่ย 
 การค านวณสามารถใช้ไดห้ลายกรณีดว้ยกนั  เช่น  การค านวณและรวมยอดรายการสินคา้
คงเหลือ  การค านวณค่าเส่ือมราคา  การค านวณการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  การค านวณโบนัส
เจา้หนา้ท่ี  การค านวณตดับญัชีค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  การค านวณตดับญัชีรอตดัจ่าย  เป็นตน้ 
 การค านวณเป็นส่ิงท่ีท าไดง่้ายและสมบูรณ์ในตวัของมนัเอง  เน่ืองจากผูว้อบบญัชีท าการ
ค านวณตวัเลขดว้ยตนเองไดแ้ละสามารถตรวจสอบกบัความถูกตอ้งในการบนัทึกรายการในสมุด
บญัชี  ซ่ึงตวัเลขท่ีค านวณไดมี้ความน่าเช่ือถือมากกว่า  แต่มิไดห้มายความวา่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
ค านวณจะเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเสมอไป 
 
7.  การตรวจสอบการผ่านรายการ 
 การตรวจสอบผา่นรายการมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการบนัทึกบญัชี  โดย
การตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุดรายวนัขั้นตน้ไปยงัสมุดแยกประเภททัว่ไปและ/หรือแยก
ประเภทลูกหน้ี  แยกประเภทเจา้หน้ี 
 รวมไปถึงรายการจดัท างบทดลอง  ผูส้อบบญัชีจ าเป็นตอ้งตรวจสอบการผ่านรายการโดย
ใช้ตวัเลขท่ีค านวณได้  รวมไปถึงการตรวจสอบหลกัฐานจากเอกสารอ่ืนๆประกอบการอนุมติั
รายการตามอ านาจของผูบ้ริหาร 
 การตรวจสอบการผ่านรายการเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นในการ
ผา่นรายการจากสมุดรายวนัขั้นตน้ไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภท  รวมไปถึงการจดัท างบทดลองของ
กิจการในแต่ละเดือน 
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 เทคนิคดงักล่าวในปัจจุบนัมีใชน้อ้ย  เน่ืองจากกิจการหรือหกรณ์ออมทรัพยส่์วนใหญ่ไดน้ า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลทางบญัชี  การตรวจสอบระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์จึง
มีความจ าเป็นในการทดสอบเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
8.  การหารายการผดิปกติ 
 การตรวจสอบหารายการผิดปกติ  หมายถึง  การตรวจสอบเพื่อคน้หารายการผิดปกติใน
บญัชีแยกประเภท  สมุดรายการขั้นตน้และสมุดบญัชีอ่ืนๆท่ีผูส้อบบญัชีสามารถใช้เทคนิคน้ีใช้ใน
กรณีท่ีเกิดความสงสัยวา่จะมีขอ้ผดิพลาดหรือมีการทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลท่ีไดรั้บจากการใชเ้ทคนิคการหารายการผิดปกติ  จ  าเป็นตอ้งใชป้ระสบการณ์ของผูส้อบ
บญัชีท่ีสะสมมานานอาศยัความช านาญและการรอบรู้  ซ่ึงจะได้รับประโยชน์อย่างมาก  การ
ตรวจสอบตอ้งมีหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือไดต้ามมาดว้ย 
 การใชเ้ทคนิคหารายการผดิปกติ  จะท าใหป้ระหยดัเวลา  และอาจคน้พบขอ้เทจ็จริงอ่ืนๆท่ีมี
ประโยชน์แต่การใช้เทคนิคดงักล่าวไม่ใช่หลกัฐานในตวัของมนัเอง  เป็นเพียงการช้ีให้ทราบถึง
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคน้หาหลกัฐานอ่ืนๆ  ประกอบเพื่อน าไปสู่เอกสารหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือต่อไป 
ตวัอยา่งการหารายการผดิปกติ 
 1.  การจ่ายเงินเดือนพนกังาน ตอ้งมี 12 รายการตลอดปี หากเกินกว่าน้ีถือว่าเป็นรายการ
ผดิปกติตอ้งตรวจสอบเพิ่มเติม 
 2.การจ่ายค่าเช่าท่ีท าการจะตอ้งมี  12  รายการตลอดปี  หากปีใดมีรายการมากกว่าหรือต ่า
กวา่  12  รายการตอ้งถือวา่ผดิปกติ  ตอ้งตรวจสอบรายละเอียดมากข้ึน 
 3.  รายการทรัพยสิ์นและค่าใชจ่้ายจะอยูด่า้นเดบิต หรือบญัชีหน้ีสิน ทุนและรายไดจ้ะมียอด
ดุลทางดา้นเครดิต  หากมีรายการผดิปกติตอ้งตรวจหาสาเหตุ 
 4. การโอนรายการต่างๆท่ีเป็นตวัเลขจ านวน ควรจะตอ้งตรวจกบัรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการด าเนินการหรือรายงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 5.รายการเงินจ านวนมากๆ  ท่ีมีการโอนในวนัส้ินปีหรือการปรับปรุงรายการในวนัส้ินสุด
อยา่งผดิปกติ  ตอ้งตรวจสอบเพิ่มเติม 
 อยา่ลืมวา่  การหารายการผิดปกติไม่ใช่หลกัฐาน  แต่เป็นการช้ีให้เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
หาหลกัฐานดว้ยการใชเ้ทคนิคอ่ืนๆมาประกอบในการตรวจสอบ 
9.  การสอบถาม 
 เทคนิคการสอบถามมกัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการตรวจสอบ หรือใช้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมกบัทุก
เทคนิคในการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง  การสอบถามจากคนๆเดียวยอ่มไม่สามารถน ามาอา้งอิงได ้ 
แต่ถา้ถามหลายคนตอบมาในลกัษณะเดียวกนัยอ่มเป็นหลกัฐานไดร้ะดบัหน่ึง  แต่ยงัเช่ือถือไม่ไดจึ้ง
ตอ้งคน้หาเอกสารและหลกัฐานเพิ่มเติม 
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 การสอบถามเป็นเทคนิคท่ีผูส้อบบญัชีใช้มากท่ีสุด  ยิ่งในระหว่างการตรวจสอบสหกรณ์
ดว้ยแลว้  ตอ้งใชเ้กือบตลอดเวลา  ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีมนุษยส์ัมพนัธ์สามารถประสานงาน
กบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ค าตอบท่ีได้รับอาจจะเป็นค าตอบด้วยวาจา  แต่ในทางบญัชีจะต้องมีหลักฐานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  ซ่ึงบางคร้ังไม่สะดวกท่ีจะให้คู่สนทนาจะท าหลกัฐานดงักล่าวให้ผูส้อบบญัชีจะตอ้ง
จดบนัทึกไวเ้อง ความเช่ือถืออาจลดนอ้ยลง 
 เทคนิคการสอบถามน้ีเป็นขอ้มูลท่ีส าคญั  จึงตอ้งใชค้วบคู่กบัเทคนิคอ่ืนๆ ค าตอบท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรยอ่มเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบดีกวา่ค าตอบท่ีเป็นเพียงวาจา 
 ดงันั้นการสอบถามท่ีเป็นขอ้มูลท่ีส าคญั  ผูส้อบบญัชีจะตอ้งท าเป็นหนงัสือถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง
และให้ตอบเป็นหนังสือเช่นกนั เพื่อใช้เป็นหลกัฐานรายงานการตรวจสอบ  เช่น  รายการท่ีเกิด
ภายหลงัออกงบการเงินและมีสาระส าคญัต่องบการเงิน หรือภาระหน้ีสินหลงัจากท่ีออกงบการเงิน
ไปแลว้  รวมถึงรายงานผลการแพค้ดีท่ีกิจการตอ้งช าระหน้ีเป็นจ านวนมากดว้ย เป็นตน้ 
10.  การตรวจสอบบัญชีย่อยต่างๆ 
 การตรวจสอบบญัชีย่อยต่างๆ  เป็นเทคนิคการตรวจสอบเพื่อคน้หาขอ้ผิดพลาดในการ
บนัทึกรายการทางบญัชียอ่ยซ่ึงตามปกติตอ้งยอดรวมตรงกบับญัชีคุมนัน่เอง 
 การตรวจสอบบญัชียอ่ยอาจจะไม่พบรายการขอ้ผิดพลาดท่ีเป็นสาระส าคญั  แต่มีผลในการ
สนบัสนุนหรือใชป้ระกอบกบัพฤติการณ์ท่ีน่าสงสัยของผูบ้ริหาร  หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีอาจเกิดการทุจริต
ในดา้นอ่ืนๆได ้
11.  การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของข้อมูล 
 การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  หมายถึง  การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง  ซ่ึงจะช้ีให้เห็นถึงความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการในสมุด
รายวนัขั้นตน้หรือการผา่นรายการไปยงัสมุดแยกประเภทของบญัชีเหล่านั้นได ้
 ส่ิงส าคญัในการใช้เทคนิคการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลคือการพิสูจน์ยอดของ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เช่น  ลูกหน้ีกบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  หรือ  ทรัพยสิ์นถาวรกบัค่าเส่ือมราคา
สะสม  ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจะท าให้ทราบขอ้บกพร่องใช้เป็นแนวทางในการคน้หาขอ้ผิดพลาด
อ่ืนๆท่ีจะตามมา 
12.  การสังเกตสภาพและลกัษณะการปฏิบัติงาน 
 การสังเกตสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การสังเกตดูทั่วๆไปของการ
ปฏิบติังานของพนกังาน  วา่พนกังานมีความเสียสละ  ทุ่มเท  สามคัคีกนัหรือไม่เป็นการพิสูจน์หรือ
ประเมินการควบคุมภายใน  เพื่อสรุปจุดท่ีจะตอ้งเนน้ในการตรวจสอบ 
 ลกัษณะงานท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างดี  พนกัานมีความเอ้ืออาทรต่อกนัสังคมโดยทัว่ไป
แคบ ก็จะท าใหค้วามสนใจในเร่ืองการขดัแยง้ หรือการทุจริตในองคก์รลดลงไปตามดว้ย  ยิ่งมีระบบ
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การควบคุมภายในด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยแลว้  จะเกิดระบบความน่าเช่ือถือในหลกัฐานและ
เอกสารอ่ืนๆตามมา 
13.  การวเิคราะห์และเปรียบเทยีบ 
 การวเิคราะห์และเปรียบเทียบ หมายถึง  การศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์รวมทั้ง
ความเปล่ียนแปลงของขอ้มูลต่างๆ  วา่เป็นไปตามท่ีควรหรือไม่  ซ่ึงจะตอ้งใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืน
เพิ่มเติม  เพื่อเกิดความน่าเช่ือถือ  
ผูส้อบบญัชีสามารถน าเอาเทคนิคการวเิคราะห์และเปรียบเทียบมาใชไ้ดห้ลายกรณี  เช่น 

1.  การเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินในปีปัจจุบนักบัปีก่อนๆ 
2.  การเปรียบเทียบผลก าไรกบัแผนหรือเป้าก าหนดท่ีวางไวแ้ต่ตน้ปี 
3.  การเปรียบเทียบงบการเงินปีปัจจุบนักบัปีก่อน 
4.การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัสหกรณ์อ่ืนท่ีมีทุน  ลกัษณะ  ขนาดใกล้เคียงกนั  

เพื่อวดัประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
5.การเปรียบเทียบความสูญเสีย  ความเสียหาย  เน่ืองจากอุบัติในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน  ปีปัจจุบนักบัปีก่อน 
6  การเปรียบเทียบตน้ในการด าเนินการ  หรือตน้ทุนต่อหน่วยของสินคา้ท่ีผลิตของปี

ปัจจุบนักบัปีก่อน 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบของผูส้อบบัญชี  จะท าให้มองเห็นภาพในอนาคตของกิจการ

ความสามารถของพนกังานและผูบ้ริหาร  เพื่อประเมินสภาพโดยทัว่ไปสามารถหาจุดเด่น  จุดดอ้ย
ของกิจการ  อนัจะท าใหส้ามารถก าหนดจุดส าคญัในการตรวจสอบ 

เทคนิคการตรวจสอบท่ีกล่าวมาข้างต้น  จะเป็นเพียงแนวทางให้ผูส้อบบญัชี  ได้เลือก
วิธีการใดวิธีการหน่ึง  หรือหลายวิธีในการตรวจสอบบญัชี  โดยเป้าหมายคือการให้ไดข้อ้มูลและ
หลกัฐานท่ีถูกตอ้ง  สมบูรณ์  เพียงพอ  เช่ือถือได ้
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั 

ทีต่ั้ง   240/95-96  ซอยจรัญสนิทวงศ ์28/7 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบา้นช่างหล่อ 
 เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งมนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั 

1.2 ลกัษณะการประกอบการ 
เป็นหน่อยงานเอกชนซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การสอบบญัชี ภาษีอากร 

และการจดทะเบียนธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง 
1.3 ประวตัิความเป็นมา 

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด ได้เร่ิมก่อตั้ งเม่ือปี พ.ศ.2525 ใช้ช่ือว่า 
ส านกังาน มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย และต่อมาไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือท่ี 10 มกราคม 
พ.ศ.2556 เป็นกิจการประเภทนิติบุคคล ตามมาตรา11 แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 
ของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชนูปถมัป์ ส านกังานสอบบญัชี 
 



21 
 

3.3รูปแบบการจัดองค์การ
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพท่ี 1-1 แสดงรูปแบบการจดัองคก์ร 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่ง ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
 ลกัษณะงาน ตรวจสอบบญัชี 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 พนักงานทีป่รึกษานางเบญญาภา สินประสงค ์                      
 ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ / ผูช่้วยสอบบญัชี 

ดร.มนตรี ช่วยชูกรรมการผูจ้ดัการ/ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต(CPA) 

 

           นายชูศกัด์ิ ช่วยชู                                                              

รองกรรมการผูจ้ดัการ/ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต(CPA) 

 

นางเบญญาภา สินประสงคผ์ูจ้ดัการฝ่าย

ตรวจสอบ / ผูช่้วยสอบบญัชี 

 

นายพงศค์ณิต คุณมัพรานนท ์                

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต(CPA) 

 

 
นางสาวฉนัทพิชญา  คลายานนท์   

ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี 

นางสาวนิรดา  ชยัช่วง                                  

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

 
นางสาวนริศรา   สุขประเสริฐ ์                      

ฝ่ายธุรการ 

 

นางสาวนิตยา    สายชลคงสุข  

เลขานุการ 

 

นางสาวบุษกร พฒัลกัษณ์                        

ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 

นางสาวจีรนนัท ์ จนัทร์สด                                  

ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 
นางสาวฐิติรัตน์  ดีพุม่                                    

ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 เขา้ปฏิบติังานท่ี บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 30 พ.ค.59 ถึงวนัท่ี 
2 ก.ย 59 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
1. วเิคราะห์ปัญหาและคิด
หวัขอ้โครงงาน 
2.วางแผนและศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัหวัขอ้โครงงาน 
3. จดัพิมพเ์อกสาร 
4. ปฏิบติัโครงงาน 
5. สรุปผล 
6. น าเสนอผลงาน 

     

 
ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 ด้าน Hardware 

 กลอ้งถ่ายรูปและถ่ายวดีีโอ 
 เคร่ืองคิดเลข 
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บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
4.1 สมุดเงินสดรับ 
1.การลงรายการในสมุดเงินสดรับสมุดเงินสดรับมีไวส้ าหรับลงรายการเงินสดรับประจ าวนัของ
สหกรณ์ 
2.  รายการรับเงินสดของสหกรณ์ออมทรัพย ์ส่วนมากไดแ้ก่ 

2.1 เงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
2.2 เงินค่าหุน้รายเดือนและเงินซ้ือหุน้เพิ่ม 
2.3เงินงวดช าระหน้ีทั้งตน้และดอกเบ้ียเงินกูท้ ั้ง  3  ประเภท 

1.  ประเภทเงินกูฉุ้กเฉิน 
2.  ประเภทเงินกูส้ามญั 
3.  ประเภทเงินกูพ้ิเศษ 

2.4 เงินช าระหน้ีก่อนก าหนดและดอกเบ้ียของเงินกู ้ 3  ประเภท 
2.5 เบิกหรือถอนเงินสดจากธนาคาร 
2.6  รับเงินฝากจากสมาชิก 

1.  ประเภทเงินฝากออมทรัพย ์
2.  ประเภทเงินฝากประจ า 

2.7  เงินกูย้มืจากภายนอก 
3.  วธีิการลงรายการต่างๆในสมุดเงินสดรับ  มีวธีิการปฏิบติัดงัต่อไปน้ีคือ 

3.1 น าส าเนาใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์และเอกสารหลกัฐานการรับเงินท่ีสหกรณ์ 
ไดรั้บให้น ามาท า“สลิปเจา้หน้ี” ดว้ยการท างบหน้ารายการรับเงินรวมยอดประจ าวนัตาม

แบบฟอร์ม  โดยเจา้หนา้ท่ีการเงินจะเป็นผูจ้ดัท าและผูจ้ดัการสหกรณ์จะเป็นผูต้รวจ 
3.2 ก่อนเวลา 15.00 น.  ของวนัหน่ึงๆเจ้าหน้าท่ีการเงินจะน าเงินหน้าสลิปเจ้าหน้ีมาลง

รายการใน  “สมุดเงินสดรับ”  ตามแบบฟอร์ม 
3.3การปิดรายการประจ าวนัในสมุดเงินสดรับ  ให้น ายอดรวมเงินสดจ่ายจากสมุดเงินสด

จ่าย  (ถา้มี)  มาหักออกจากยอดรวมเงินสดรับไดป้รากฏเป็น  “ยอดเงินสดคงเหลือยกไป”  ในสมุด
เงินสดรับส าหรับวนันั้นๆ 

3.4ถา้ยอดเงินสดคงเหลือยกไปวนัหน่ึงวนัใดมีจ านวนเงินสดในมือมากกวา่จ านวนท่ีจะเก็บ
รักษาไวไ้ดต้ามท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยว์่าดว้ยการรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงิน 
ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งรีบด าเนินการน าเงินส่วนท่ีเกินจ านวนดงักล่าวฝากเขา้บญัชีธนาคารท่ีสหกรณ์
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ออมทรัพย์เปิดบญัชีเงินฝากไว ้ก่อนเวลา 15.30 น.  โดยธนาคารจะออก  “ใบส่งเงินเงินฝากเข้า
ธนาคาร”ใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานส าหรับลงสมุดบญัชีจ่ายเงินของสหกรณ์ 

3.5ในกรณีมีเหตุจ าเป็นตอ้งถือเงินสดไวใ้นมือเกินกวา่ท่ีระเบียบก าหนดหรือไม่อาจน าส่ง
เขา้ธนาคารได้ทนัเวลาในวนันั้น ผูจ้ดัการสหกรณ์จะตอ้งบนัทึกรายงานตามแบบฟอร์มเสนอให้
ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายลงนามรับทราบภายในวนันั้น 

3.6 น ายอดเงินสดคงเหลือประจ าวนัยกไปเป็นยอดคงเหลือยกมาในวนัถดัไปโดยเจา้หนา้ท่ี
การเงินจะตอ้งลงนามรับรองก ากบัยอดเงินสดคงเหลือประจ าวนั แลว้เสนอใหผู้จ้ดัการหรือประธาน
กรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายลงนามรับทราบดว้ยทุกวนั
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สลปิเจ้าหนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบท่ี 4-1 สลิปเจา้หน้ี 
 

สมุดเงินสดรับ 

 

รูปแบบท่ี 4-2 สมุดเงินสดรับ

เดือน พ.ศ. วนัท่ี รายการ จ านวนเงิน 

    

    

    

สหกรณ์ออมทรัพย…์……………………จ ากดั 

วนัท่ี…….เดือน…….พ.ศ…… 

เจา้หน้ี………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

รวมบาท………………………………………………… 

ผูท้  า……………………………………ผูต้รวจ……………………………….. 

 

1 

2 

3 

4 5 
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บนัทึกรายงานขอถือเงินสดในมือเกินจ านวนท่ีก าหนด 
วนัท่ี………เดือน………………………พ.ศ………….. 
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย ์

ดว้ยขา้พเจา้ไม่อาจน าเงินสดรับประจ าวนัท่ี………..เดือน………พ.ศ………ซ่ึงมียอดเงิน
ส ดคง เห ลื อห ลังจ ากหั ก ร ายก าร จ่ ายยอดออก จาก รายก าร รับ ออก แล้ ว เป็ น จ าน วน
เงิน…………………บาท  เขา้ฝากในธนาคารตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด
เน่ืองจาก…………………………………………… 
 ฉะนั้น  จึงจ าเป็นตอ้งถือเงินสดในมือไวเ้กินจ านวนท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์  และ
จะไดน้ าเงินสดจ านวนดงักล่าวฝากเขา้ธนาคารในวนัท่ี…….เดือน…….พ.ศ……น้ีเป็นตน้ไป 
 เรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  (ลงช่ือ)……………………………………….ผูจ้ดัการ 
   (…………………………………….) 
  (ลงช่ือ)……………………………………….ประธานกรรมการ 
   (…………………………………….) 
  วนัท่ี………..เดือน………………….พ.ศ………… 
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4.2  สมุดเงินสดจ่าย 
 1.การลงรายการในสมุดเงินสดจ่าย  สมุดเงินสดจ่ายมีไวส้ าหรับการใชล้งรายการเงินสดจ่าย
ประจ าวนัของสหกรณ์ 
 2.รายการเงินสดจ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย ์ มกัจะมีรายการจ่ายดงัต่อไปน้ี 
  2.1  เงินใหส้มาชิกก็ทั้ง  3  ประเภท 
  2.2  เงินฝากธนาคาร 
  2.3  เงินค่าใชจ่้ายทัว่ไป 
  2.4  เงินค่าเบ้ียเล้ียงและพาหนะ 
  2.5  เงินคา้เบ้ียประชุม 
  2.6  เงินค่าจา้งเงินเดือน 
  2.7  เงินค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์
  2.8  เงินค่าของใชส้ านกังาน 
  2.9  เงินค่าครุภณัฑ์ 
  2.10 เงินค่าหุน้จ่ายคืน 
  2.11 เงินดอกเบ้ียจ่าย 
  2.12 เงินปันผลตามหุน้ 
  2.13 เงินเฉล่ียคืน 
  2.14 เงินค่ารับรอง 

3.  การลงรายการในสมุดเงินสดจ่าย มีวธีิการปฏิบติัดงัต่อไปน้ีคือ 
3.1 น าหลกัฐานการจ่ายเงินหรือ “ใบส าคญัจ่ายเงิน” ตามแบบฟอร์มมาท า“สลิปลูก

หน้ี” และท างบหนา้รายการจ่ายเงินโดยรวมยอดจ่ายเงินประจ าวนั  ตามแบบฟอร์ม  โดย
เจา้หนา้ท่ีการเงินจะเป็นผูจ้ดัท า และผูจ้ดัการเป็นผูต้รวจ 

3.2  ก่อนเวลา  15.00 น.  ของแต่ละวนัให้เจา้หน้ีท่ีการเงินน างบหนา้สลิปลูกหน้ีมา
ลงรายการใน  “สมุดเงินสดจ่าย”  ตามแบบฟอร์ม  เสร็จแลว้ให้รวมยอดรายการเงินสดจ่าย
ประจ าวนัให้ปรากฏโดยลงนามรับรองรายการและเสนอให้ผูจ้ดัการลงช่ือรับรอง  เพื่อจะ
ไดน้ าไปหกัในสมุดเงินสดรับประจ าวนั 
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ใบส าคัญจ่ายเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สหกรณ์ออมทรัพย…์………………………………………….จ  ากดั 

ใบส าคญัจ่ายเงิน 

วนัท่ี………….……….…………………… 

ขา้พเจา้……...…………………….สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……….……………… 

ต าแหน่งหรือต าบลท่ีอยู…่………………………………………………………… 

ไดรั้บเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย…์………………………จ ากดั ดงัรายการต่อไปน้ี 

ค่าหุน้/เงินสะสมรายเดือนจ่ายคืนของ……………………….............. 

 …………………………………..ดอกเบ้ีย/จ่าย/คา้งจ่าย/เงินฝากประจ า 

บญัชีเลขท่ี……………………..บาท…………รวม……………….…………… 

ค าช้ีแจง……………………………………………………………………………... 

……………………………ผูรั้บเงิน 

 

 

 

1 

2 

3 4 

11 

5 

6 

9 

10 
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รูปแบบท่ี 4-3 ใบส าคญัจ่าย 
 

สมุดเงินสดจ่าย 
 

 

 

 

 

 

รูปแบบท่ี 4-4 สมุดเงินสดจ่าย 

สหกรณ์ออมทรัพย…์………………………………………จ ากดั 

วนัท่ี…….เดือน…….พ.ศ……. 

ลูกหน้ี………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………

……………………………...……………………………………………………………. 

รวม………………………………………บาท…………………………………………… 

ผูท้  า………………………………………ผูต้รวจ………….…………………………….. 

 

1 

2 

3 

4 5 

เดือน พ.ศ. วนัท่ี   รายการ    จ  านวนเงิน       จ  านวนเงิน 

…………………………………………………………………………………………………

…………………….....…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………… 
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บสร 

 

สลิปเครดิต 

ลช

ช 

บสร 

แผนภาพทางเดินเอกสารท่ี 4-1 การรับเงิน (ช าระหน้ีเงินกู ้และ/ หรือค่าหุน้) กรณีช าระหวา่งเดือน 

 
                         เม่ือสมาชิกน าเงินมาช าระ  
 
 
 

 
 
 

เอกสารทางการบญัชี 
บสร ใบเสร็จรับเงิน 

 

เปรียบเทียบทุกส้ินเดือน 

พนกังานประจ าหน่วยตรวจสอบ

กบับญัชียอ่ยลูกหน้ี / ทะเบียนหุน้ 
สมาชิก

กก 

บญัชียอ่ย

ลูกหน้ีเงิน

ใหส้มาชิก

กู ้

ทะเบียน

หุน้ 

สมุดเงิน

สดรับ 

สมุดรวม

บญัชีทัว่ไป 

เดบิต  เงินสด 

เครดิต ลูกหน้ีเงินใหกู้ ้               

(ตามประเภท)

ดอกเบ้ียรับจาก

เงินใหกู้แ้ละ/หรือ     

ทุนเรือนหุน้ 

บสร 

พนกังานการเงินลงช่ือรับ 
บสร 

สมุดสรุป

ประจ าวนั 

เปรียบเทียบทุกส้ินวนั 
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ค าอธิบาย การรับเงิน(ช าระหน้ีหน้ีและ/หรือค่าหุน้)  
1.กรณีช าระระหว่างเดือน เม่ือสมาชิกน าเงินมาช าระหน้ี พนักงานประจ าหน่วยจะท าการ

ตรวจสอบบญัชียอ่ยลูกหน้ีหรือทะเบียนหุน้แลว้แต่กรณี จากนั้นจงัจดัท าใบเสร็จรับเงินข้ึนเพื่อส่งให้
พนักงานการเงินรับเงินตามใบเสร็จรับเงินนั้น พนักงานการเงินจะลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน
พร้อมกบัเงินสดจากสมาชิกไป ส่วนส าเนา2 จะส่งต่อไปยงัพนกังานบญัชี โดยก่อนส่งให้พนกังาน
บญัชีนั้นจะบนทึกรายการรับเงินตามประเภทลงในสุมดเงินสดรับ 

2.พนกังานบญัชีเม่ือไดรั้บส าเนาใบเสร็จรับเงินก็จะน ามาจดัท าสลิปเครดิตข้ึนตามรายการ
ในใบเสร็จรับเงินเก็บเขา้แฟ้มถาวรเรียงตามวนัท่ี แลว้บนัทึกรายการลงในสมุดสรุปประจ าวนัผา่น
รายการไปสมุดรวมบัญชีทั่วไป ส่วนใบเสร็จ 2 นั้ น จะส่งกลับไปให้พนักงานประจ าหน่วยใน
ลกัษณะติดอยูก่บัเล่มเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานบนัทึกรายการในทะเบียนหุน้และบญัชีลูกหน้ีเงินใหกู้ ้

3.ในทุกส้ินวนัจะท าการเปรียบเทียบรายการในสมุดเงินสดรับกบัสมุดสรุปประจ าวนั และ
ในทุกส้ินเดือนจะท าการเปรียบเทียบรายการในทะเบียนหุ้นกบัสมุดรวมบญัชีทัว่ไปและบญัชียอ่ย
ลูกหน้ีเงินใหกู้ก้บัสมุดรวมทัว่ไป ถา้มีขอ้แตกต่างใหรี้บคน้หาและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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เดบิต เงินสด      

   เครดิต เงินรับฝาก(ตามประเภท)                                                     

แผนภาพทางเดินเอกสารท่ี 4-2 การรับฝากเงิน 

 สมาชิกส่งเงินรับฝากพร้อม                                 

สมุดคู่เงินฝากและใบส่งเงินฝาก 

ใบส่งเงินฝาก 

สมุดคู่

ฝาก 

สมุดคู่

ฝาก 

ใบส่งเงินฝาก 

ใบสง่เงินฝาก 

ใบสง่เงินฝาก 

สมุดสรุป

ประจ า 

 

สมุด 

เงินสดรับ 

สมุดรวม บญัชี

ทัว่ไป 

บญัชียอ่ย   เงิน

รับฝาก 

เปรียบเทียบทุกส้ินวนั 

ส่งคืนใหส้สมาชิก 

พนกังานการเงินลงช่ือรับเงิน 
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ค าอธิบาย การรับฝากเงิน  
1.การรับฝากเงิน เม่ือสมาชิกตอ้งการฝากเงินกบัสหกรณ์ สมาชิกตอ้งเขียนใบส่งเงินฝาก

พร้อมทั้งสมุดคู่ฝากส่งให้พนกังานยอ่ยเงินรับฝาก พนกังานบญัชียอ่ยจะบนัทึกรายการฝากเงินของ
สมาชิกในบญัชีย่อยเงินรับฝากและสมุดคู่ฝาก แล้วจีงส่งใบฝากเงินและสมุดคู่ฝากให้พนักงาน
การเงิน พนกังานการเงินจะรับเงินสดจากสมาชิกตามจ านวนท่ีบนัทึกในสมุดคู่ฝากและใบส่งเงิน
ฝากรวมทั้งลงลายมือช่ือรับเงินในสมุดคู่ฝากและใบส่งเงินฝาก จากนั้นจึงคืนสมุดคู่ฝากให้สมาชิก 
ส่วนใบส่งเงินฝากนั้นจะใชเ้ป็นหลกัฐานบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ และจะรวบรวมใบส่งเงิน
ฝากส่งใหพ้นกังานบญัชีตอนส้ินวนัท าการ 

2.พนักงานบญัชีเม่ือได้รับใบส่งเงินฝากก็จะน ามาจดัท าสลิปเครดิต ซ่ึงเป็นการสรุปยอด
ฝากเงินทั้งวนั แลว้บนัทึกรายการลงในสมุดประจ าวนั ผา่นรายการไปสมุดรวมบญัชีทัว่ไป ส่วนใบ
ส่งเงินฝากและสลิปเครดิตจะน ามาแนบติดกนัแลว้เก็บใส่แฟ้มถาวรเรียงตามล าดบัวนัท่ี เพื่อใชเ้ป็น
หลกัฐานในการบนัทึกบญัชี 

3.ส าหรับสมุดสรุปประจ าวนัและสมุดเงินสดรับ จะน ามาเปรียบเทียบกนัในทุกส้ินวนัท า
การถ้ามีขอ้แตกต่างจะต้องรีบคน้หาให้พบภายในวนันั้น ส่วนบญัชีย่อยเงินรับฝากและบญัชีคุม
ยอดเงินฝากรับฝากจะตอ้งท าการเปรียบเทียบในทุกๆส้ินเดือน ถา้มีขอ้แตกต่างจะตอ้งรีบคน้หาและ
แกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยเร็ว 
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เดบิต  ทุนเรือนหุน้  

เครดิต   เงินสด 

แผนภาพทางเดินเอกสารท่ี 4-3 การจ่ายคืนค่าหุ้น 
คณะกรรมการด าเนินการ พนกังานประจ าหน่วย พนกังานการเงิน พนกังานบญัชี 

 

เอกสารทางการบญัชี 
บสจง ใบส าคญัจ่ายเงิน 

สมาชิกยืน่ความจ านงขอลาออก 

ใบลาออก 
ใบลาออก 

ใบลาออก 

บสจง 

ใบลาออก 

บสจง 
ใบลาออก 

บสจง 

บสจง 

สมุดสรุป

ประจ าวนั 

สมุดเงิน

สดจ่าย 

ทะเบียน

หุน้ 

สมุดรวม

บญัชีทัว่ไป 

สมาชิกลงช่ือรับเงิน 

สมาชิกขอรับเงินค่าหุน้ 

เปรียบเทียบทุกส้ินเดือน 

เปรียบเทียบทกุสิน้

วนั 
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ค าอธิบาย การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น 
การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น  เม่ือสมาชิกยื่นความจ านงขอลาออก โดยเขียนใบลาออกยื่นให้พนกัง

งานประจ าหน่วย  พนกังานประจ าหน่วยจะตรวจสอบภาระหน้ีสินและการค ้าประกนั  พร้อมสรุป
ภาระหน้ีสินและการค ้าประกนัแลว้น าเสนอคณะกรรมการ  คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมติัพร้อม
ลงลายมือช่ือก ากบัถา้สมาชิกไม่มีภาระหน้ีสินและการค ้าระกนั  แลว้ส่งกลบัไปยงัพนกังานประจ า
หน่วย  พนกังงานประจ าหน่วยจะเก็บใบลาออกเขา้แฟ้มชัว่คราวเรียงตามล าดบัวนัท่ีเพื่อรอสมาชิก
มาขอรับเงิน  เม่ือสมาชิกมาขอรับเงิน  พนกังงานประจ าหน่วยจะจดัท าใบส าคญัจ่ายเงินแนบติดกบั
ใบลาออกส่งให้พนกังานการเงิน  พนกังานการเงินจะจ่ายเงินตามใบส าคญัจ่ายให้กบัสมาชิกพร้อม
ให้สมาชิกลงลายมือช่ือในใบส าคญัจ่ายและบนัทึกรายการลงในสมุดเงินสดจ่าย  แลว้ส่งใบส าคญั
จ่ายให้พนกังานบญัชี  ส่วนใบลาออกส่งกลบัไปยงัพนกังานประจ าหน่วยเพื่อเก็บเขา้แฟ้มถาวรเรียง
ตามล าดับวนัท่ี  เพื่อใช้เป็นหลักฐานบนัทึกรายการลงในทะเบียนหุ้น  พนักงานบญัชีเม่ือได้รับ
ใบส าคญัจ่ายก็จะน ามาจดัท าสลิปเดบิตแนบติดกนั  เก็บใส่แฟ้มถาวรเรียงตามล าดบัวนัท่ีใช้เป็น
หลกัฐานบนัทึกรายการลงในสมุดสรุปประจ าวนั  และผา่นรายการไปสมุดรวมบญัชีทัว่ไป  ในทุก
ส้ินวนัจะท าการเปรียบเทียบสมุดเงินสดจ่ายกบัสมุดสรุปประจ าวนั  และในทุกส้ินเดือนจะท าการ
เปรียบเทียบทะเบียนหุน้กบัสมุดรวมบญัชีทัว่ไป  ถา้มีขอ้แตกต่างใหรี้บคน้หาและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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เปรียบเทียบทกุสิน้วนั 
เดบิต  ลูกหน้ีเงินใหกู้ฉุ้กเฉิน 

เครดิต   เงินสด 

หนงัสอืกู้  

แผนภาพทางเดินเอกสารท่ี 4-4การจ่ายเงินฉุกเฉิน 

ผูจ้ดัการ/ประธานกรรมการ พนกังานประจ าหน่วย พนกังานการเงิน พนกังานบญัชี 

เอกสารทางการบญัชี 
บสจง ใบส าคญัจ่ายเงิน 

 

หนงัสอืกู้  

หนงัสอืกู้  

หนงัสอืกู้  

บสจง 
บสจง 

สมุดสรุป

ประจ าวนั 

สมุดเงิน

สดจ่าย 

บญัชียอ่ยลูกหน้ี

เงินใหส้มาชิกกู ้

สมาชิกลงช่ือรับเงินกู ้

เปรียบเทียบทุกส้ินเดือน 

ทะเบียนหนงัสอืกู้

เงินเพื่อเหตฉุกุเฉิน 

สมาชิกยืน่ความจ านงขอลาออก 

หนงัสอืกู้  

หนงัสอืกู้  

บสจง 

สลปิเดบิต 

สมุดรวม

บญัชีทัว่ไป 
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ค าอธิบาย การจ่ายเงินกูฉุ้กเฉิน 
1.เม่ือสมาชิกยื่นจ านงขอกูเ้งินต่อพนกังานประจ าหน่วยก็จะเขียนหนงัสือกูส่้งให้พนกังาน

พนกังานจะตรวจสอบเครดิตแลว้ส่งต่อให้ผูจ้ดัการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือช่ืออนุมติั แลว้
ส่งกลับมายงัพนักงานประจ าหน่วย   พนักงานประจ าหน่วยจะจดัท าใบส าคัญจ่ายแนบติดกับ
หนังสือกู้แล้วส่งต่อไปยงัพนักงานการเงิน  พนักงาน-การเงินจะจ่ายเงินตามหนังสือกู้พร้อมให้
สมาชิกลงลายมือช่ือในหนงัสือกูแ้ลว้บนัทึกรายการในสมุดเงินสดจ่าย จากนั้นจึงส่งหนงัสือกูแ้ละ
ใบส าคญัจ่ายใหพ้นกังานบญัชี  พนกังานบญัชีจะบนัทึกรายการลงในทะเบียนหนงัสือกูเ้งินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน แลว้จดัท าสลิปเดบิตข้ึนแนบติดกบัใบส าคญัจ่ายเก็บเขา้แฟ้มถาวรเรียงตามล าดบัวนัท่ี เพื่อ
ใช้เป็นหลกัฐานบนัทึกรายการลงในสมุดสรุปประจ าวนัและผ่านรายการไปสมุดรวมบญัชีทัว่ไป 
ส่วนหนงัสือกูจ้ะส่งกลบัไปให้พนกังานประจ าหน่วยเพื่อเก็บเขา้แฟ้มถาวรเพื่อเรียงตามล าดบัวนัท่ี
และใชเ้ป็นหลกัฐานบนัทึกรายการลงในบญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินใหส้มาชิกกู ้

2.ในทุกวนัส้ินงวดจะท าการเปรียบเทียบสรุปประจ าวนักบัสมุดเงินสดจ่าย และในทุกส้ิน
เดือนจะท าการเปรียบเทียบสมุดรวมบญัชีทัว่ไปกบับญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินใหส้มาชิกกู ้ถา้มีขอ้แตกต่าง
ใหรี้บคน้หาแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
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เปรียบเทียบทุกส้ินเดือน 

เดบิต  ลูกหน้ีเงินใหกู้ ้(ตามประเภท) 

เครดิตเงินสด 

เปรียบเทียบทกุสิน้วนั 

สมาชิกลงช่ือรับเงิน 

อนมุตั ิ

แผนการทางเดินเอกสารท่ี4-5การจ่ายเงินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ 

คณะกรรมการ พนกังานประจ าหน่วย พนกังานการเงิน พนกังานบญัชี 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

เอกสารทางการบญัชี 
บสจง ใบส าคญัจ่ายเงิน 

สมุดรวม

บญัชีทัว่ไป 

สมดสรุป

ประจ าวนั 

หนงัสอืค า้ประกนั 
 

หนงัสอืกู้  
ค าขอกู้  

หนงัสอืค า้ประกนั 

 
หนงัสอืกู้  
ค าขอกู้  

หนงัสอืค า้ประกนั 

 

หนงัสอืกู้  
ค าขอกู้  

บสจง 

หนงัสอืค า้ประกนั 

หนงัสอืกู้  

ค าขอกู้  
บญัชียอ่ย   

ลกูหนีเ้งินให้

สมาชิกกู้ 

หนงัสอืกู้  
หนงัสอืค า้ประกนั 

หนงัสอืกู้  
ค าขอกู้  

บสจง 

หนงัสอืค า้ประกนั 
หนงัสอืกู้  

ค าขอกู้  
บสจง 

 

ทะเบียนหนงัสือกูส้ามญัและ

ค ้าประกนั/เงินกูพ้ิเศษ 

สมุดเงิน

สดจ่าย 

สมาชิกยืน่ความ

จ านงขอกูเ้งิน 

สมาชิ

ก 
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ค าอธิบาย การจ่ายเงินกูแ้ละเงินพิเศษ  
1.การจ่ายเงินกู้และเงินพิเศษ สมาชิกจะยื่นแสดงความจ านงขอกู้เงินกบัพนักงานประจ า

หน่วยพร้อมกบัค ้าประกนั หนงัสือกูเ้งิน 1.2 และค าขอกูเ้งิน พนกังานประจ าหน่วยจะรวบรวมส่งให้
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั เม่ือคณะกรรมการอนุมติัแลว้จะส่งกลบัมายงัพนักงานประจ า
หน่วยทั้งชุด พนกังานประจ าหน่วยจะท าใบส าคญัจ่ายแนบติดกบัค าขอกู ้หนงัสือกู ้และหนงัสือค ้า
ประกนั แลว้ส่งให้พนกังานการเงิน พนกังานการเงินจะจ่ายเงินใหส้มาชิกตามหนงัสือกูพ้ร้อมให้ลง
ลายมือช่ือในหนงัสือกูแ้ละใบส าคญัจ่ายแลว้มอบหนงัสือกู ้2 ให้สมาชิก แลว้บนัทึกรายการลงใน
สมุดเงินสดจ่าย แลว้จึงส่งใบส าคญัจ่าย ค าขอกูห้นงัสือกู ้1 และหนงัสือค ้าประกนัให้พนกังานบญัชี 
พนกังานบญัชีจะบนัทึกรายการลงในหนงัสือทะเบียนหนงัสือกูส้ามญัและค ้าประกนั/ เงินกูพ้ิเศษ 
แลว้ส่งค าขอกู้ หนังสือกู้ 1 และหนังสือค ้ าประกนัให้พนักงานประจ าหน่วยแล้วจดัท าสลิปเดบิต
แนบติดกบัใบส าคญัจ่ายเก็บเขา้แฟ้มถาวรเรียงตามล าดบัวนัท่ีเพื่อใช้บนัทึกรายการลงในสมุดสรุป
ประจ าวนั ผา่นรายการไปสมุดรวมบญัชีทัว่ไป 

2.พนกังานประจ าหน่วยเม่ือรับค าขอกู ้หนงัสือกู ้หนงัสือค ้าปะกนั ก็จะน ามาเก็บเขา้แฟ้ม
ถาวรเรียงตามล าดบัวนัท่ีเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานรายการลงในบญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินใหส้มาชิกกู ้

3.ในทุกส้ินวนัจะท าการเปรียบเทียบสมุดสรุปประจ าวนักบัสมุดเงินสดจ่าย และในทุกส้ิน
เดือนจะเปรียบเทียบสมุดรวมบญัชีทัว่ไปกบับญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินให้สมาชิกกู ้ถา้มีขอ้แตกต่างให้รับ
คน้หาและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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บทที5่ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 ปัญหาและอุปสรรคจากการปฎบิัติงาน 
 5.1.1 ความไม่ครบถว้นของเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี ไดแ้ก่ เอกสารใบส าคญัรับ –               
 จ่าย ท่ีมีลายมือช่ือไม่ครบถว้นในเอกสาร      

5.1.2 เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยเกิดการล่าชา้ในการส่งเอกสารใหผู้ต้รวจสอบ 
 5.1.3 การค านวณตวัเลขท่ีผิดพลาด ไดแ้ก่ ตวัเลขท่ีระบุในเอกสารเม่ือบนัทึกการค านวณ
 ยอดเงินแลว้ไม่ตรงกบัท่ีบนัทึกในสมุดบญัชี 
5.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

เม่ือพบปัญหาหรืออุปสรรคจากการปฏิบติังานจะตอ้งรายงานใหพ้นกังานท่ีปรึกษาทราบ
ดว้ยวาจาแลว้จึงรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุรายการผดิปกติท่ีตรวจสอบพบ 

5.2.1 เม่ือตรวจพบความไม่ครบถว้นของเอกสารตอ้งรายงานพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อให้ 
 พนกังานท่ีปรึกษาแจง้ไปยงัสหกรณ์ให้มีลายมือช่ือใหค้รบถว้น 
 5.2.2 ถา้ตรวจสอบพบวา่เอกสารท่ีมีไม่ถูกตอ้งจะเขียนรายงานขอ้ผดิพลาดในใบรายงาน
 ของส านกังานเพื่อแจง้พนกังานท่ีปรึกษาน าไปแกไ้ขหรือแจง้สหกรณ์ใหป้รับปรุง
 เอกสารใหถู้กตอ้ง 
5.2.3 กรณีท่ีค านวณตวัเลขผดิพลาดตอ้งเขียนรายงานขอ้ผิดพลาดพร้อมทั้งค  านวณยอดเงิน ท่ี
ถูกตอ้งแจง้ในใบรายงานเพื่อรายงานใหพ้นกังานท่ีปรึกษารับทราบถึงขอ้ผดิพลาด 
5.3 สรุปผลและข้อเสนอแนะของโครงงาน 
 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานในบริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมายจ ากดั ใน
ต าแหน่งผูช่้วยผูต้รวจสอบ ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี 
5.3.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ 

ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
1. ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าโครงงานมีความพร้อมและมีความเขา้ใจลกัษณะของระบบบญัชีสหกรณ์ 

สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการเขา้ร่วมสหกิจศึกษาไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงในการ
ท างาน 

2. ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขสถานะการณ์เฉพาะหนา้และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
3. ไดเ้รียนรู้การท างานแต่ละกระบวนการนั้นตอ้งค านึงถึงขอ้เทจ็จริงเสมอ 
4. ไดน้ าความรู้จากการปฏิบติังานจริงมาใชก้บัโครงงาน 
5. ไดฝึ้กความรอบคอบ ความอดทน การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและความรับผดิชอบในการ

ท างาน 
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ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
1. ไดแ้บ่งเบาภาระหนา้ท่ีการท างานของพนกังาน ช่วยลดเวลาในการท างาน เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานไดม้ากข้ึน 
2. ไดรั้บความรู้นอกเหนือจากการเรียนท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการท างานในอนาคตได ้
5.3.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 

เน่ืองจากในระหวา่งในการจ าท าโครงงานน้ีมีระยะเวลาจ ากดัท าใหเ้กิดอุปสรรคในการ
คน้ควา้เอกสารเพื่อการรวบรวมขอ้มูลประกอบการท าโครงการจากการปฏิบติังานจริง
ได้รับประสบการณ์ท างานท่ีหลากหลายและแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปใช้ในการท างานในอนาคตได ้ซ้ึงพอ
สรุปประเด็นอุปสรรคไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของการท าโครงงาน เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์
ในการท าโครงงาน จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ 

2. ปัญหาความล่าชา้ของการท ารายงาน เน่ืองจากบางคร้ังมีความผดิพลาดของเอกสารหรือ
เอกสารไม่ครบถว้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานไม่ต่อเน่ือง 

5.3.3 ข้อเสนอแนะของโครงงาน  
จากปัญหาเบ้ืองตน้ในการท างานและจดัท าโครงการ ควรวางแผนการจดัเก็บและรวบรวม

ขอ้มูลใหดี้เสียก่อนจะไดท้นัตามก าหนดเวลา ดงัเช่น 
1. ควรน าสมุดมาจดบนัทึกขอ้ปฏิบติังานในการตรวจบญัชีรับ-จ่ายของละสหกรณ์ 
2. ควรปรับความเขา้ใจและซกัถามกบัพนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่างๆ เพื่อลด

ความผดิพลาดในการท างาน 
5.4 สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.4.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
ประโยชน์ต่อตนเอง 
1. สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. รู้จกัตนเองมากข้ึนวา่มีความชอบงานบญัชีดา้นใด 
3. น าความรู้จากในหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัการท างาน 
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ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
1. ช่วยประหยดัเวลาในการท างาน 
2. ช่วยลดภาระงานของพนกังานประจ า 
3. ช่วยประหยดัภาษีแก่สถานประกอบการ 
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
1.สร้างความสัมพนัธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่งมหาวทิยาลยัและสถานประอบการใน
การพฒันาคุณภาพบณัฑิตในสาขาวชิาชีพคณะบญัชี 
5.4.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.4.2.1 การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานจึงเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน แต่เม่ือ
 ไดรั้บค าปรึกษาจากพนกังานพี่เล้ียง ก็สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วมากข้ึน
5.4.2.2 ปัญหาดา้นการปรับตวัและส่ือสารกบัพนกังานในองคก์รอาจมีการส่ือสารขอ้มูลไม่
 ตรงกนัท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน 
5.4.3 ข้อเสนอแนะ        
 5.4.3.1 ควรศึกษาขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียดก่อนการเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ังเพื่อลด
  ความผดิพลาด       
 5.4.3.2  ควรปรับความเขา้ใจและซกัถามกบัพนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่างๆ 
  เพื่อลดความผิดพลาดในการท างาน
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