คู่มือการบริหารจัดการงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร
โดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคา
ในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรจะสามารถลดระยะเวลาใน
การทางานให้น้อยลง และสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีและสร้างความเชื่อมั่นใน
ความโปร่งใสให้แก่ผู้ใช้งบการเงินของสหกรณ์ แต่ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชีจะมีความแตกต่าง
จากการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ดังนั้นการจัดระบบการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ ให้ เป็น ไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่ว ไป ต้องมีการกาหนดผู้ รับผิ ดชอบแต่ล ะ
ระบบงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้ ผู้สอบบัญชี
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอต่อการแสดงความเห็นต่องบ
การเงิน ช่ว ยให้ งบการเงิน ที่เผยแพร่เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ ใช้และช่ว ยให้ ฝ่ายบริห ารมีข้อมูล ในการ
ติดตามควบคุมการดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้สหกรณ์มีการบริหารงานที่โปร่งใส ลดข้อบกพร่องจากการ
ดาเนินงาน ดังนั้นในการบริหารจัดการงานสอบบัญชีของสหกรณ์ดังกล่าว ได้แยกเป็น 2 ระยะด้วยกัน
ดังนี้
1. การบริหารจัดการก่อนการตรวจสอบบัญชี
ในการพิจารณามอบหมายงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลงานที่
มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สอบบัญชีและผู้ใช้งบการเงิน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแยก
เป็นแต่ละประเด็น ดังนี้
1,1 การบริหารจัดการคน สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องให้ความสาคัญในเรื่อง
ของคนในทุกระดับเป็นอันดับแรก มีการจัดประชุมสานักงานทุกเดือน เพื่อร่วมคิดร่วมทางานทุกด้าน ทั้ง
ในด้านการงาน การเงิน และการสร้างขวัญและกาลังใจ ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานฯ ทุกระดับจะต้องมี
การจัดทาแผนการปฏิบัติงานของตนเอง มีการกาหนดตัวชี้วัดสาหรับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีทั้งข้าราชการ
และพนักงานราชการ รวมทั้งจัดให้มีการสอนงานโดยผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในที่ประชุมทุกเดือน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึ่ งผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบแต่ละเรื่องจะเป็นผู้นาเสนอ ดังนั้น บุคลากรของสานักงานฯทุกคนได้เรียนรู้และ
รับทราบไปพร้อมๆ กัน มีการพัฒนาความรู้ในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรแก่บุคลากรของ
สานักงานฯ โดยให้แต่ละคนเลือกสหกรณ์ที่เห็นว่ามีความพร้อมในการเป็นต้นแบบในสายสอบบัญชีของ
ตนเองเข้ า รั บ การพั ฒ นาไปพร้ อ มๆ กั น โดยมุ่ ง สู่ เ ป้ า หมายเดี ย วกั น คื อ ให้ ไ ด้ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกด้าน นอกจากนั้นยังได้ให้ความสาคัญในเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้สอบ
บัญชีทางานได้สะดวกและรวดเร็ว ภายในสานักงานสายสอบบัญชีทุกสายควรมีโน๊ตบุคประจาสายสอบ
บัญชี สายสอบละ 1 เครื่อง ในการออกปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสรุปงานสอบบัญชีควบคู่
กันไปในขณะทาการตรวจสอบ ส่วนภายนอกสานักงาน ที่เป็นงานบูรณาการกับส่วนงานอื่น ควรมีการ
ประสานงานกันโดยใกล้ชิด โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี ได้แก่ สานักงานสหกรณ์
จังหวัด ซึ่งมีพนักงานราชการที่รับผิดชอบในการกากับดูแลสอนแนะนาบุคลากรของสถาบันเกษตรกรที่
ไม่มีพนักงานบัญชี ให้สามารถจัดทางบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ โดยมีการจัดการประชุมเพื่อ
ประสานแผนการทางานและกาหนดตัวชี้วัดร่วมกันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ผลงานที่ได้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์เดียวกัน ในด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้รับตรวจ สาหรับ หากสหกรณ์มีการจัดตั้งชมรม
สหกรณ์ภ ายในจั ง หวัด ส านั ก งานฯ ควรใช้ เ วที นี้ เ ป็น การประสานงานในทุ ก เรื่ อ ง โดยผู้ ส อบบั ญ ชี
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จั ดเตรี ย มเรื่ อ งที่ต้ องการทราบและต้ องการให้ ท ราบไว้ นาเสนอต่ อที่ป ระชุ ม ส่ ว นกลุ่ มเกษตรกรได้
ประสานงานควรผ่านทางสหกรณ์จังหวัด ในการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ประสิทธิผลที่ได้รับ
กลั บ คืน มา เป็ น ความพึงพอใจทั้งของสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรที่มีต่อส านักงาน และหน่ว ยงานที่
บูรณาการ อันที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้อย่างดี
สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีทั้งที่เป็นสหกรณ์ที่มีทั้งสาขาหรือจุดบริการและไม่มี
สาขาหรือจุดบริการ และทั้งที่เป็นสหกรณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนทั้งในการดาเนินธุรกิจ ในระดับมาก
หรือน้อย ในการมอบหมายงานให้ผู้สอบบัญชี ควรคานึงถึงความรู้ความสามารถทั้งในเรื่องการสอบบัญชี
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของสหกรณ์ การใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร (FAS)
และการใช้โปรแกรมตรวจสอบเชิงลึก (CATs และ ACL) สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรมอบหมายให้
ผู้สอบบัญชีทุกคนเป็น IT Provider สาหรับสหกรณ์ที่มีความยากในการตรวจสอบ ควรมอบหมายให้
ผู้ ส อบบั ญชีที่มี ความช านาญและเชี่ยวชาญในการใช้โ ปรแกรมระบบบัญชี ทุกระบบ ท างานร่ว มกั บ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ของสานักงาน รวมทั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้และเข้าใจในการใช้
โปรแกรม CATs และ ACL สามารถแปรผลนามาใช้ในการสอบบัญชีได้ ตั้งแต่การประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ ยง นาผลที่ได้มาจัดทาแผนการสอบบัญชีโ ดยรวมและการ
กาหนดแนวการสอบบัญชี เพื่อมุ่งเน้นในประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
โดยเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเพียงพอต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ในที่สุด
1.2 การบริหารจัดการงาน สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกแห่ง มอบหมายงาน
ให้ แก่ ผู้ ส อบบั ญ ชีป ฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์ของการควบคุมคุ ณภาพงานสอบบัญชี (CAQC)และควรให้
ความสาคัญในการกาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทาให้ มั่นใจได้ว่าผลสาเร็จของงานจะ
เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ ซึ่งในการบริหารจัดการงานของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พอสรุปได้
ดังนี้
1.2.1 กาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทาให้มั่นใจได้ว่างานสอบ
บัญชีได้ตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพกฎระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมายและเพียงพอให้ให้ผู้สอบ
บัญชีออกรายงานที่มีความเหมาะสมตามสถานการณ์นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานส่ งเสริมความ
สม่าเสมอของคุณภาพงานสอบบัญชีการกากั บดูแลความรับผิดชอบและการตรวจทานความรับผิดชอบ
โดยการมอบหมายให้มีการตรวจทานนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยผู้ที่มีประสบการณ์มากที่สุด
ในแต่ละด้าน เช่น การสอบทานงานสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีในสานักงานที่มีประสบการณ์มากกว่า การ
สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานในแต่ละเดือน หรือการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่แจ้ง
ให้สถาบันเกษตรกรแก้ไข เป็นต้น
1.2.2 กาหนดการป้องกันที่จะช่ว ยลดข้อจากัดจากความคุ้นเคยกับ ผู้ รับตรวจใน
ระดับที่สามารถรับได้เมื่อใช้บุคลากรคนเดียวกันในระยะเวลานานเช่นข้อกาหนดสาหรับการตรวจสอบ
งบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและพนักงานที่รับผิดชอบในการ
สอบทานในระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อกาหนดจรรยาบรรณสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กาหนด
เป็นนโยบายไว้ว่าผู้สอบบัญชีจะรับงานสอบบัญชีของสถาบันเกษตรกรได้ติดต่อกันไม่เกิน 3 ปี ส่วนการ
สอบทานงานเปลี่ยนแปลงผู้สอบทานงานในทุก 3 ปีเช่นเดียวกัน
1.2.3 กาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทาให้ มั่นใจได้ว่าส านักงานมี
บุคลากรที่มีความรู้ที่เพียงพอและสามารถที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพกฎระเบียบ
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และข้อบังคับตามกฎหมายและออกรายงานที่มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ การมอบหมายความ
รับผิดชอบในแต่ละงานสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดให้ต้องพิจารณากาหนด
บทบาทความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี ไว้ชัดเจนและมีการสื่อสารไปยังผู้สอบ
บัญชีนอกจากนี้ผู้สอบบัญชีต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีว่ามีความสามารถและมีศักยภาพ
ที่จะทางานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาหนดที่ทางการและกฎหมายกาหนดและ
ออกรายงานการสอบบัญชีเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสานักงานฯ ควรเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร
โดยจัดให้มีการสอนงานในลักษณะพี่สอนน้องในที่ประชุมประจาเดือนของสานักงานเป็นประจาทุกเดือน
รวมทั้งจัดให้มีการอบรมสอนแนะความรู้ในระบบ IT ทั้งการใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร และการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการใช้โปรแกรมตรวจสอบเชิงลึกและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และเตือนภัย
สหกรณ์ CFSAWssและ SEVA ให้แก่ผู้สอบบัญชีทุกคน และกาหนดให้ผู้ สอบบัญชีจัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพกับสหกรณ์ในความรับผิดชอบเป็นประจาทุกปี อย่างสม่าเสมอ
1.2.4 กาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทาให้มั่นใจได้ว่ามีการปรึกษาใน
ประเด็นที่ยากหรือมีข้อโต้แย้งมี ช่องทาง เอกสาร คู่มือในการปฏิบัติงานเพียงพอที่จะทาให้บุคลากรของ
สานั กงานศึกษาได้และต้องบัน ทึกลักษณะขอบเขตและข้อสรุปไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งมีการ
ปฏิบัติตามข้อสรุปดังกล่าวเช่น ในกรณีที่สหกรณ์มีปัญหาทางการเงินการบัญชี มีการทุจริต ได้มีการ
ปรึกษาหารือกันทั้งกับหัวหน้าสานักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาการแก้ไขปัญหาให้ลุ ล่วงโดย
คานึงถึงประโยชน์ ของสมาชิกและของสหกรณ์ ทาให้ ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขก่อนที่จะมีการ
สรุปผลการตรวจสอบโดยไม่ต้องทิ้งไว้ให้เป็นข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการติดตาม
1.2.5 กาหนดให้มีการตรวจทานคุณภาพงานสอบบัญชีที่มีการใช้ดุลยพินิจและจัดให้
มีการสอบทานคุณภาพงานสอบบั ญ ชีรวมทั้ง กาหนดกฎเกณฑ์ใ นการจัดให้ มีก ารสอบทานคุ ณภาพ
งานสอบบัญชีสาหรับ การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินนอกจากนั้นยังได้ กาหนดให้มีการสอบทาน
คุณภาพงานสอบบัญชีเสร็จสิ้นก่อนการออกรายงานการสอบบัญชี มีการพิจารณาและประเมินผลระบบ
การควบคุมคุณภาพอย่างสม่าเสมอรวมถึงมีก ารสุ่มตรวจทานเป็นระยะโดยตรวจอย่างน้อยหนึ่งงานต่อ
หนึ่งผู้สอบบัญชี และโดยที่ CAQC กาหนดให้หัวหน้าสานักงานฯ สอบทานงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ทุกชิ้นงาน ดังนั้น แม้ว่าจะมีการมอบหมายให้มีผู้สอบทานแล้ว หัวหน้าสานักงานฯ ยังต้องสุ่มตรวจสอบ
เพื่อควบคุมคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีเองด้วย พร้อมทั้งแจ้ง ให้ผู้สอบบัญชีและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อ ง
ทราบเกี่ยวกับจุดอ่อนที่พบจากการควบคุมคุณภาพและแนะนาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมข้อแนะนาวิธีการ
แก้ไขข้อบกพร่องที่เหมาะสมประกอบด้วย
■การใช้วิธีการแก้ไขที่เหมาะสมกับผู้สอบบัญชีและบุคคลากร
■การสื่อสารสิ่งที่พบไปยังผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพ
■เปลี่ยนนโยบายและขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ
ในการแจ้งผลที่ได้จากกระบวนการควบคุมคุณภาพนั้น จะมีการแจ้งทุกเดือนในการประชุมสานักงาน
เพื่อให้ สานักงานฯ และบุคลากรมีการแก้ไขที่เหมาะสมอย่างทันทีตามที่ระบุไว้ในบทบาทและความ
รับผิดชอบของแต่ละคน
สาหรับการบริหารจัดการงานก่อนการตรวจสอบของสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบ
วงจร ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรจากัด นั้น การตรวจสอบ
บัญชีจึงใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบเชิงลึก (CATS) ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ กล่าวคือ ตามมาตรฐานการ
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สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปฉบับที่ 400 กาหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนการ
สอบบัญชีโดยรวมและกาหนดแนวการสอบบัญชี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี ดังนั้น ควรกาหนดให้ ผู้ส อบบัญชีใช้ CATS ในการทดสอบข้อมูลที่ได้จากการบันทึกบัญชีใน
โปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์ทุกระบบ มาพิจารณาผลที่ได้จากการใช้ CATS เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ตัดสินใจในการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนและแนวการสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการสอบบั ญ ชี ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ท าความเข้ า ใจกั บ ผู้ ช่ ว ยผู้ สอบบั ญ ชี ถึ ง
ความสาคัญของการสอบบัญชีที่ เป็นกระบวนการของการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นอย่างสมเหตุสมผลต่อความถูกต้องตามควรของ
งบการเงินการตรวจสอบโดยจาแนกเป็น 3 ประเภทคือ (1) การตรวจสอบงบการเงิน (2) การตรวจสอบ
การดาเนินงานและ (3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งหลักการพื้นฐานที่สาคัญในการ
ตรวจสอบงบการเงินได้แก่ (1) จรรยาบรรณหรือมรรยาทของผู้สอบบัญชี (2) มาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปและ (3) การใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสามารถให้ความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินอย่างมีเหตุผลโดยใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
และคานึงถึงสถานการณ์แวดล้อมที่มีผลต่องบการเงิน 2 เรื่องคือ (1) การทุจริตและข้อผิดพลาดและ
(2) กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบและมติต่างๆ ของสหกรณ์ที่ตรวจสอบ
สาหรับการตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ ระเบียบ คาแนะนาต่างๆ
นั้น กาหนดให้ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญ ชี ศึกษาข้อมูลของสหกรณ์ก่อนการเข้าตรวจสอบ ตั้งแต่
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ การศึกษาการบริหารจัดการของสหกรณ์ในการดาเนินธุรกิจที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งศึกษาโครงสร้างการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรของ
สหกรณ์ เพื่อเป็น ข้อมูล ประกอบในการประเมินความเสี่ ยง การวางแผนและแนวการสอบบัญชีให้
ครบถ้วน เชื่อถือได้ ต่อไป
กล่าวโดยสรุปแล้ว การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีและ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จะต้องใช้ทั้ง ความรู้ (Khowledge) ประสบการณ์ (Experience) และ ทักษะ (Skill)
ในการวางแผนงานสอบบัญชี เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าต้อง
เข้าใจ ต้องมีเกณฑ์ ต้องรู้ความเสี่ยง ต้องลดความเสี่ยง และต้องออกแบบแผน เพื่อให้ได้มาซึ่งงบการเงิน
ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพ
2. การบริหารจัดการงานสอบบัญชี
การบริ ห ารจั ด การงานสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ ซึ่ ง ใช้ โ ปรแกรมระบบบั ญ ชี ค รบวงจร ใน
ระบบปฏิบัติการบันทึกบัญชีของทุกธุรกิจ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการควบคุมภายในเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ใ นการบั น ทึก บั ญ ชี จึ ง เน้ น ไปที่ก ารปฏิ บัติ ตามหลั ก เกณฑ์ที่ กาหนดไว้ใ นระเบี ย บนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย “มาตรฐานขั้นต่าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสาหรับ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลพ.ศ. 2553”จากการ
ที่ส หกรณ์บ ริ ห ารจั ดการด้านการเงิน การบัญชีโ ดยใช้โ ปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ดังนั้น
ผู้จัดทาผลงานจึงนาเสนอแนวทางในการบริหารจัดการงานสอบบัญชีสาหรับสหกรณ์ที่มีสาขาและจุด
บริการและใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ซึ่งมีการกาหนดผังในการทางานในทุกระบบให้ผู้ปฏิบัติงาน
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ไว้ชัดเจน และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กาหนดตามมาตรฐานที่กาหนดในระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย“มาตรฐานขั้นต่าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสาหรับ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลพ.ศ. 2553”
การบริหารจัดการงานสอบบัญชี เป็นการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงินการบัญชี
การปฏิบัติการ และการบริหารงานของสหกรณ์ดังนี้
1. การตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ว่าแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหรือไม่ โดยทาการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจาก
เอกสารประกอบการบั น ทึกบั ญชี รวมทั้งข้อมูล ต่าง ๆ ทางการเงินและการบั ญชีว่ามีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือได้เพียงใด
2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
เป็ น การตรวจสอบใน
ลักษณะการสอบทานและประเมิน ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานว่าสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ กฎหมาย ตลอดจนมติของที่ประชุมและข้อกาหนดต่างๆ หรือไม่เพียงใด ทั้ งนี้ รวมถึงการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนในรายละเอียดที่กาหนดไว้ด้วย
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
กาหนดโครงสร้างการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การกาหนด
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ การกาหนดวิธีการควบคุมงาน ซึ่งรวมทั้งการกาหนดระเบียบ
ปฏิ บั ติ ง านและการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ นงานในด้ า นต่ า งๆ ว่ า สหกรณ์ ไ ด้ จั ด ให้ มี ขึ้ น อย่ า ง
เหมาะสมและเป็นผลดีต่อระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์หรือไม่เพียงใด
ขั้นตอนในการให้บริ หารงานสอบบัญชี ในการวางแผนการปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อ
กาหนดวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีวางแผนงานสอบบัญชีภายใต้หลักเกณฑ์ที่ผู้สอบ
บัญชีจ ะต้องเข้าใจ ต้ องมีเกณฑ์ ต้องรู้ความเสี่ ยง ต้องลดความเสี่ยงและต้องออกแบบแผน อธิบาย
รายละเอียดพอสังเขปได้ ดังนี้
(1) ต้องเข้าใจ หมายถึง การรู้ลูกค้า ในด้านการจัดโครงสร้างของสหกรณ์ การ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและกาหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบั ติ
เข้าใจลักษณะธุรกิจของสหกรณ์ ต้องประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน รู้จุดแข็ง จุดอ่อนของ
สหกรณ์
(2) ต้องมีเกณฑ์ หมายถึง การกาหนดความมีสาระสาคัญอย่างเหมาะสม พิจารณา
จากผลกระทบที่มีต่อข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ที่อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดและการทุจริต
(3) ต้องรู้ความเสี่ยง หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พิจารณา
จากรายการที่แสดงไว้ในงบการเงินของสหกรณ์
(4) ต้องลดความเสี่ยง หมายถึง การวางแผนการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยง โดย
การประเมินความเสี่ยงในการควบคุมทั่วไปและการความคุมระบบ
(5) ต้องออกแบบแผน หมายถึง การกาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบ ตั้งแต่การกาหนดผู้ปฏิบัติงาน กาหนดหัวข้อเรื่องที่จะตรวจสอบ กาหนดวิธีการตรวจสอบ
และกาหนดช่วงเวลาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
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4. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย มาตรฐานขั้นต่าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสาหรับสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้ คือ
(1) จัดให้มีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง
หมายถึงสหกรณ์จะต้องกาหนดระเบียบของสหกรณ์ขึ้นถือใช้ โดยมีการกาหนดเป็นนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ได้ถือปฏิบัติ
(2) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่เพียงพอแก่การป้องกันมิให้
บุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สาคัญ และจัดให้มีระบบป้องกันความ
เสียหายจากสภาวะแวดล้อมหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ให้แก่อุปกรณ์ที่สาคัญด้วย
(3) จั ดให้ มี ร ะบบการรัก ษาความปลอดภัยของข้อมู ล ในระบบคอมพิว เตอร์และ
ระบบเครื อข่ ายที่ เพีย งพอแก่ก ารป้ องกั นมิใ ห้ บุค คลที่ ไม่มี อานาจหน้าที่ เกี่ย วข้อ งได้ เข้า ถึง ล่ ว งรู้ใ ช้
ประโยชน์ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือระบบดังกล่าวได้
(4) จัดให้ มีมาตรการควบคุมการพัฒ นาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เพียงพอเพื่อให้
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ มีการประมวลผลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
รวมทั้งต้องมีการสื่อสารหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
(5) จัดให้ มีและควบคุมดูแลเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานส าหรับระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 เอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
5.1.1 เอกสารด้านฐานข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นเอกสารแสดง
รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญทางบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถ
เข้าใจถึงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่และใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไข
ปัญหาได้โดยเอกสารด้านฐานข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต้องมี คือ โครงสร้างฐานข้อมูล
(Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) หรือตารางแสดงรายละเอียดของข้อมูล
ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
5.1.2 คู่มือการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
ทางานของผู้ใช้งานในการบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและออกรายงานได้อย่างถูกต้อง
5.2 การควบคุมดูแลเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีสถานที่เก็บ
และปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
(6) จะต้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถนา
ข้อมูลออกจากฐานข้อมูลในรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้
(7) จัดให้มีการสารองข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถรองรับการ
ประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ตลอดจนจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูล
ชุดสารองให้มีความปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีการป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลชุดสารองมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
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(8) ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ บ ริ ก ารงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศจากผู้ ใ ห้ บ ริ การซึ่ ง เป็ น
บุ คคลภายนอกต้องจั ดให้ มีห ลั กเกณฑ์ในการคัดเลื อกและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ ให้ บริการ
รวมทั้งต้องควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการ
สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้
(9) จัดให้มีการตรวจสอบคอมพิวเตอร์โดยหน่วยงานภายในของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเองหรือโดยผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นได้
สรุ ป ขั้น ตอนที่ ส หกรณ์ ค วรปฏิ บัติ ใ ห้ เป็ น ไปตามมาตรฐานขั้ นต่ าในการควบคุ ม
ภายในและการรักษาความปลอดภัยสาหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล เน้นไปใน
เรื่ อ งของการควบคุ ม ภารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล กล่ า วคื อ สหกรณ์ ต้ อ งมี ข้ อ ก าหนดการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล มี ก าร
กาหนดการใช้งานตามภารกิจ มีการควบคุมภารเข้าถึงเครือข่าย มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
มีการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศ มีระบบสารองและแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
และมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
3. การสอบทานขั้นต้น
การสอบทานขั้นต้น เป็นการทดสอบระบบการควบคุมภายในตามที่สหกรณ์กาหนดตามผล
ที่ได้จากการศึกษามาตรฐานขั้นต่าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสาหรับสหกรณ์ที่ใช้
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล มาประกอบกับผลที่ได้จากการทาความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจที่
ตรวจสอบของสหกรณ์จากขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในแต่ละโปรแกรม
ระบบบัญชี ว่ามีโครงสร้างการควบคุมภายในเป็นอย่างไรในแต่ละขั้นตอน เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
โครงสร้างการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงด้านการควบคุม โดยคานึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการนานโยบายสู่การปฏิบัติดังนี้
1. ความชัดเจนในนโยบายเพื่อป้องกันความเข้าใจในนโยบายที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันของ
ทุกคนในองค์กรโดยการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 จั ด ให้ มี ก ารสื่ อ สารในหลายช่ องทางอาจมีก ารประชุ มชี้ แ จงท าความเข้า ใจใน
นโยบาย โดยกล่าวถึง วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายและผลผลิตผลลัพธ์ ที่นโยบายต้องการ
ผู้สอบบัญชีควรสอบทานวิธีการสื่อสารทาความเข้าใจในนโยบาย การจัดทาเอกสารที่เกี่ยวกับวิธีการ
สื่อสารทาความเข้าใจในนโยบายเช่นรายงานการประชุม ,บทความ/การประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ ,บอร์ด
การประชาสัมพันธ์เป็นต้น
1.2 จัดให้มีวิธีการประเมินผลการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์เพื่อวัดทัศนคติต่อนโยบาย
และการรับรู้ความเข้าใจยอมรับในนโยบายความร่วมมือและการตอบสนองของผู้ปฏิบัติ ผู้สอบบัญชีควร
สอบทานกระบวนการประเมินผลการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ และเอกสารการประเมินผลการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์เช่นรายงานการประชุม,รายงานผลการประเมินการสื่อสารประชาสัมพันธ์
2. ความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายและง่ายต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานไม่
ตรงกันหรือไม่บรรลุเป้าหมาย โดยการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายโดยอาจมีการประชุม
ระดมสมองในการวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นโยบายแต่ละข้อและกาหนดกลวิธีในการ
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ดาเนินงาน /แผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายผู้สอบบัญชีควรตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่หน่วยงานกาหนดไว้ถึงกลวิธีดาเนินงาน/แผนงานสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายและ
สัมภาษณ์/สอบถาม/สังเกตการณ์การนาขั้นตอนไปปฏิบัติเกิดผลตามที่คาดหวังเพียงใด
2.2 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกลวิธีดาเนินงานหรือแผนงานไว้อย่างชัดเจนและ
มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายผู้สอบบัญชีควรตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้ง /การมอบหมาย
หน้ าที่ผู้ รั บ ผิ ดชอบในแต่ล ะแผนงานเพื่อให้ เกิดการขับเคลื่ อนนโยบายโดยพิจารณาอานาจหน้าที่ที่
เหมาะสม
3. การมอบหมายอานาจหน้าที่อ ย่างเหมาะสมในการขั บเคลื่ อ นนโยบายเพื่อ ให้ มีการ
แบ่งแยกความรับผิดชอบและไม่ให้เกิดการก้าวก่ายงานกันรวมทั้งการละการไม่ปฏิบัติในส่วนงานที่สาคัญ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายโดยการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 มีการกาหนดขอบเขตการรักษาความมั่นคงปลอดภัยครอบคลุมทั้ง 3 ระดับได้แก่
ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงานทั่วไปในองค์กรตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้ง/
3.2 มีการกาหนดความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัย-ตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้ง/การมอบหมายหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยโดยพิจารณาอานาจหน้าที่ที่เหมาะสม
4. การให้ความสาคัญของผู้บริหารสหกรณ์และความสามารถในการบริหารเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันเนื่องจากไม่มีการสนับสนุน
จากผู้บ ริหาร โดยการพิจารณาในเรื่องการจัด ให้มีกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริหารของสหกรณ์ให้
ความสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ผู้สอบบัญชีควรตรวจสอบเอกสาร แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้
ความสาคัญและสนับสนุนส่งเสริมและติดตามผลการดาเนินงานและเปิดเผยด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย และสัมภาษณ์ผู้บริหารโดยผู้บริหารสามารถตอบกรอบทิศทางของนโยบายและประโยชน์แห่ง
นโยบายได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการวางวิสัยทั ศน์ในการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
5. ความชัดเจนในการจัดระบบการควบคุม-กากับติดตามประเมินผลการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติและการทบทวนแนวทางปฏิบัติ /นโยบายเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจนและทราบปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อควบคุมการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายของ
นโยบาย ผู้สอบบัญชีควรสอบทานว่าสหกรณ์ มีการติดตามอย่างสม่าเสมอและผลการประเมินที่สะท้อน
กลับอย่างตรงกับความเป็นจริงเพื่อการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่ถูกต้องและจาเป็นต้องมีอย่าง
สม่าเสมอเพื่อประเมินแนวโน้มของความสาเร็จและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงที รวมทั้งควร
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผลการนานโยบายสู่การปฏิบัติหรือผลการดาเนินงานตาม
แนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายที่หน่วยงานกาหนดและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตลอดจนการ
รายงานผลการด าเนิ น งานดั ง กล่ า ว ท าการสอบทานและสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการติ ด ตาม
ประเมินผลการนานโยบายสู่ การปฏิบัติหรือผลการดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายที่
หน่วยงานกาหนดและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตลอดจนการรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว
รวมถึงประเมิน ความเพียงพอและความเหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากรและการสนับสนุนอื่นๆใน
กระบวนการนานโยบายสู่การปฏิบัติ และสอบทานกระบวนการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและ
ตรวจสอบเอกสารการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย

9

การสอบทานขั้นต้นผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสหกรณ์
หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการนาเข้าข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล โดยการประเมินตามแบบ
ประเมินการปฏิบัติ ที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าในการควบคุม
ภายในและการรั ก ษาความปลอดภั ย ส าหรั บ สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรที่ใ ช้ โ ปรแกรมระบบบั ญ ชี
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลพ.ศ. 2553 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กาหนดแบบประเมินไว้ในลักษณะ
การ Checklist มีข้อคาถามที่ระบุปัจจัยต่างๆ ที่สหกรณ์ต้องกาหนดการควบคุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ชัดเจน และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
สหกรณ์ต้องกาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าในการควบคุมภายในและการรักษา
ความปลอดภัยสาหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ข้อมูลให้ครบทุกด้าน
4. การสอบทานขั้นสุดท้าย
การสอบทานขั้นสุดท้าย เป็นการนาผลที่ได้จากการสอบทานขั้นต้น ได้แก่ การสรุปผลจาก
การสัมภาษณ์ตามแบบประเมิน ตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าในการควบคุมภายใน
และการรักษาความปลอดภัยสาหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใ ช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมูล เพื่อนาประสิทธิผลที่ได้จากประเมินการควบคุมภายในนามาประเมินความเสี่ยงด้าน
การควบคุมโดยละเอียด และทดสอบการควบคุม
การจั ด การและการควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประกอบธุรกิจของสหกรณ์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักดังนี้
1. Access Risk : เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมระบบงาน
เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นความเสี่ยงในกรณีที่
บุ คคลที่ มีอ านาจหน้ า ที่ไ ม่ส ามารถเข้า ถึง ข้อ มูล และระบบคอมพิว เตอร์ ในส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกั บงานที่
รับผิดชอบซึ่งหากสหกรณ์มิได้มีวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้าน access risk ที่รอบคอบและ
รัดกุมเพีย งพอแล้ว อาจทาให้ บุ คคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องได้ล่ ว งรู้ข้อมูล และอาจนาข้อมูล ไป
แสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบอี ก ทั้ ง ข้ อ มู ล และการท างานของระบบคอมพิ ว เตอร์ ก็ อ าจถู ก แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงได้ส่วนกรณีบุคคลที่มีอานาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้นั้นอาจทาให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ความเสี่ยงด้าน access risk อาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการกาหนดสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบหรือเกินความจาเป็นในการใช้
งานการมิได้มีการกาหนดรหัสผ่าน (password)ในการเข้าสู่ระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างรัดกุมเพียงพอ
การมิได้จากัดและควบคุมให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นต้น
2. Integrity Risk : เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจเกิดจากการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่ไ ม่มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องหรือมีการบันทึกข้อมูลการประมวลผลและการแสดงผลที่ผิดพลาดโดยอาจมีสาเหตุมาจากการ
ทีส่ หกรณ์มิได้มีการควบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอ (access risk) ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลรวมทั้งการทางาของระบบ
คอมพิวเตอร์อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบได้หรือมีสาเหตุมาจากการมิได้มีระบบการควบคุมและ
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ตรวจสอบอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลการประมวลผลและการแสดงผลมีความ
ถูกต้องครบถ้วน
นอกจากนี้ ก ารบริ ห ารจั ด การและการควบคุ ม เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการแก้ ไ ขหรื อ
เปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอก็อาจส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์มีการ
ประมวลผลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้
3. Availability Risk : เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้ อมูลหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องหรือในเวลาที่ต้องการซึ่งอาจทาให้การปฏิบัติงานหรือการดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์หยุดชะงักได้โดยความเสี่ยงนี้อาจเกิดจากการมิได้ควบคุมดูแลการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
และป้ องกัน ความเสีย หายอย่ างเพีย งพอและยังรวมไปถึงการมิได้มีการสารองข้อมูล และระบบงาน
คอมพิวเตอร์และจัดให้มีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้หากสหกรณ์มิได้มีการควบคุมเกี่ยวกับ
การเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอแล้ว
4. Infrastructure Risk เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ สหกรณ์มิได้จัดให้มีการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะท้อนระบบควบคุมภายในที่ดีรวมทั้งมิได้จัดให้ มีระบบคอมพิวเตอร์
และบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจโดยความเสี่ยงนี้อาจเกิดจาก
การแบ่งแยกอานาจหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมซึ่งทาให้ขาดระบบการสอบยันและการตรวจสอบการปฏิบัติ งาน
ที่เพียงพอรวมถึงการมิได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
security policy) ซึ่งทาให้ไม่มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆหรือเกิดจากการไม่มีแผนงานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมงานสาคัญทุกด้านและมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานนอกจากนี้ก็อาจเกิดจากการมิได้จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแก่
การสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและการมิได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
เพื่อให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
นอกจากความเสี่ยง 4 ประเภทหลักตามที่กล่าวข้างต้นยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่
ผู้บริหารของสหกรณ์มิได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและทันเวลาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทาง
ธุรกิจดังนั้นผู้สอบบัญชีต้องให้ สหกรณ์พิจารณาว่าข้อมูลใดบ้างที่จาเป็นแก่การตัดสินใจรวมทั้งจัดให้ มี
ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้พร้อมเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนิ น ธุร กิจ ของสหกรณ์ เองทั้งนี้ ในการประเมินความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีจะต้องประเมินเฉพาะความเสี่ยง 4 ประเภทหลักตามที่กล่าวข้างต้น
2.2 เครื่องมือในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดซื้อโปรแกรมช่วยตรวจสอบ (Audit Command Language
:ACL) นามาพัฒนาเพิ่มเติมเป็นโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (Cooperative Audit Through
System:CATs ) สาหรับให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบธุรกิจของสหกรณ์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบทั้ง
การทดสอบข้อมูลเบื้องต้นและทดสอบข้อมูลขั้นสุดท้ายการทดสอบขั้นต้นผู้สอบบัญชีใช้ทดสอบระบบ
การควบคุม โดยการทดสอบการควบคุมเพื่อให้ได้ข้อมูลในการการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสาหรับสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ส าหรับการทดสอบขั้น
สุดท้าย เป็นการทดสอบภายในระบบ เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการ
ประมวลผลจากระบบ สาหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการดาเนินงาน ที่ มีรายการ
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จานวนมาก ทาให้ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดทาแผนการสอบบัญชี และแนวการตรวจสอบบัญชีได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้
1. Accuracy เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์
2. Validity เพื่อตรวจสอบหารายการผิดปกติรายการที่ไม่รับการอนุมัติหรือพิสูจน์ยืนยัน
ยอดรายการว่ามีอยู่จริง
3. Completeness เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
4. Cut–off เพื่อตรวจสอบการตัดยอดข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงตามงวดการตรวจสอบ
5. Timeliness เพื่อตรวจสอบความทันเวลาของข้อมูล
ในขั้นตอนของการใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติ 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย
1. การขอข้อมูลสารอง
2. การนาเข้าข้อมูล
3. ปฏิบัติการตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกโดยการใช้ Standard Script/ACL
4. สรุปผลการตรวจสอบ
1. การขอข้อมูลสารอง (BackupFile)
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการนาเข้า ข้อมูลที่จะนาเข้าสู่ระบบการตรวจสอบนั้นจะต้องเป็น
ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรูปแบบของการจัดเก็บที่เป็นไปตามโครงสร้างข้อมูล
ของโปรแกรมระบบสิ น ค้า ระบบสมาชิกและหุ้ น ระบบเงิน ให้ กู้ ระบบเงินฝากและระบบบัญ ชีแยก
ประเภท ข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกบันทึกอยู่ในโปรแกรมแต่ล ะระบบของสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
สาหรับผู้สอบบัญชีนั้นการได้ มาของข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้ผู้สอบบัญชีจัดทาหนังสือขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอบบัญชีก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีและให้
สหกรณ์ จั ด ท าหนั ง สื อ รั บ รองข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นวั น ที่ ส่ ง ข้ อ มู ล ชุ ด ส ารอง ที่ บ รรจุ ล งในสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลสารองที่ได้ต้องเป็นข้อมูล ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ตรวจสอบ
ในการนี้ผู้สอบบัญชีควรทา ดังนี้
1.1 หนังสือขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอบบัญชีเป็นหนังสือที่ผู้สอบบัญชีแจ้งให้
สหกรณ์ทราบว่าตนเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งมาตรฐานการสอบบัญชีได้กาหนดให้
ต้องทาการตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอบ
บัญชีปรากฏในภาคผนวก
1.2 หนั งสื อรั บ รองข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ เนื่องจากข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ เป็นข้อมูล ที่
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและไร้ร่องรอยดังนั้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีมั่นใจว่าข้อมูลที่สหกรณ์ส่งมอบเป็นข้อมูลที่
สหกรณ์ใช้งานอยู่จริงและเป็นข้อมูลของวันที่ที่ระบุตามหนังสือขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอบบัญชี
จึงจาเป็นที่ผู้สอบบัญชีจะต้องให้เจ้าของข้อมูลรับรองข้อมูลที่ส่งมอบดังตัวอย่างหนังสือรับรองข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ดังที่แสดงต่อไปนี้
2. การนาเข้าข้อมูล(Download Data)
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การนาข้อมูลระบบตรวจสอบเชิงลึก (CATs) เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากสหกรณ์เพื่อทา
การตรวจสอบทั้ง 5 ระบบงาน ได้แก่ ระบบสมาชิกและหุ้น, ระบบเงินให้กู้, ระบบสินค้า, ระบบเงินรับฝาก
และระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อทดสอบระบบการควบคุมและระบบการประมวลผลของโปรแกรม
ผู้สอบบัญชีต้องดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ตามคู่มือการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิง
ลึก สาหรับสหกรณ์ภาคเกษตร เพื่อใช้โปรแกรมในการตรวจสอบบัญชีแต่ละระบบต่อไป
การนาเข้าข้อมูล เข้าสู่โปรแกรม ACLเป็นการนาข้อมูลที่ได้รับจากสหกรณ์ ใช้ได้ทั้งกับ
สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่ไม่ใช่โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกับสหกรณ์ที่
ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการนาเข้าข้อมูลที่
พบข้อผิดพลาดหรือข้อสังเกตจากการที่ใช้ CATS ทดสอบการควบคุมและทดสอบระบบของโปรแกรม
ระบบบัญชีครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เท่านั้น สิ่งที่ควรระมัดระวังสาหรับผู้สอบบัญชี
ในการนาเข้าข้อมูลคือการนาข้อมูลจากระบบงานตรวจสอบเข้าสู่โปรแกรม ACL ในรูปแบบที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน ก่อนที่จะใช้คาสั่งต่าง ๆ ในการตรวจสอบ โดยนาข้อมูลเข้าในรูปแบบ Text Files เข้าสู่
โปรแกรม ACL โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการใช้โปรแกรม CATS และ ACL ในการตรวจสอบบัญชี
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. ปฏิบัติการตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกโดยการใช้ Standard Script /CATs
หลังจากนาข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบบัญชี แต่ละ
ระบบงาน โดยใช้คาสั่งมาตรฐาน(Standard Script) ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อสรุปผล
การตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขที่สหกรณ์กาหนด จาก
การตรวจสอบโดยใช้ Standard Scriptจะมีชุดคาสั่งของโปรแกรม CATs ประกอบด้วยเมนูการ
ทางานในแต่ละระบบที่แสดงไว้ในภาคผนวก ดังนี้
3.1 ตรวจสอบระบบสมาชิ ก และหุ้น เมนู ก ารทางานประกอบด้ว ยการตรวจสอบ
สมาชิกปกติ 13 เมนู การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของหุ้น 11 เมนู และการตรวจสอบสมาชิกลาออก 6
เมนู
3.2 ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ เมนูการทางานประกอบด้วยการตรวจสอบการให้และ
อนุมัติเงินกู1้ 1 เมนู และการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ 20 เมนู
3.3 ตรวจสอบระบบเงินรับฝากสาหรับสหกรณ์การเกษตร Version 2เมนูการ
ทางาน ประกอบด้วยการตรวจสอบระบบเงินรับฝาก 12 เมนู
3.4 ตรวจสอบระบบสินค้า เมนูการทางานประกอบด้วยการตรวจสอบระบบการซื้อ
สินค้า 4 เมนูการตรวจสอบระบบเจ้าหนี้การค้า 15 เมนูการตรวจสอบระบบการจาหน่ายสินค้า 8 เมนู
การตรวจสอบระบบลูกหนี้การค้า 13 เมนูและการตรวจสอบระบบสินค้าคงคลัง 4 เมนู
3.5 ตรวจสอบระบบบัญชีแยกประเภท Version 2เมนูการทางานประกอบด้วยการ
ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 8 เมนู และการตรวจสอบการออกงบการเงิน 5 เมนู
ทั้งนี้ กระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ CATS และ
ACL ให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติให้เป็นไปตามคู ่มือการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก สาหรับ
สหกรณ์ภาคเกษตร และคู่มือการใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ ACL ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. สรุปผลการตรวจสอบ
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เมื่อผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติการใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบระบบงาน เสร็จเรียบร้อยแล้วให้
ผู้สอบบัญชีสรุปผลการตรวจสอบจากการใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบโดยจัดทากระดาษทาการสรุปผล
การใช้โปรแกรม CATs ช่วยตรวจสอบเพื่อนาผลที่ได้ไปวางแผนการตรวจสอบเพิ่มเติม
อย่ างไรก็ต าม การใช้ค อมพิว เตอร์ มาช่ว ยในการตรวจสอบนั้ นถื อว่ าเป็น เพี ยงแค่
เครื่องมือประกอบการตรวจสอบเท่านั้น มิได้นามาใช้เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานยังคงต้อง
ดาเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่จาเป็นและสรุปผลการตรวจสอบต่อไป
นอกจากนั้น ในปี 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สร้างนวัตกรรมในการช่วยให้การ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีได้ง่าย และลดเวลาในการปฏิบัติงานภายใต้การทางานน้อยแต่ได้ผล
มาก กล่าวคือ ได้มีการจัดระบบงานสอบบัญชีจากการที่สหกรณ์ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบงวงจรโดย
แต่ละระบบจะต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เพื่อป้องกันการนาข้อมูลเข้า
ซ้าซ้อน โดยมีระบบบัญชีแยกประเภทเป็นศูนย์รวมด้วย ลักษณะเช่นนี้จึงเอื้อให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชี
และดูงบการเงินได้ทุกวัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สร้างนวัตกรรมให้บริการตั้งแต่สมาชิก ผู้บริหาร
สหกรณ์ตลอดจนถึงผู้สอบบัญชี โดยพัฒนาระบบขึ้นใหม่ 4 ระบบที่เรียกว่า Smart 4 M ประกอบด้วย
Smart Me , Smart Member , Smart Manage และ Smart Monitor ทั้งนี้ จะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์
ในข้อมูลและแนวทางปฏิบัติแตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงทั้ง 4 M นี้เข้าด้วยกันจะส่ งผลให้การ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทาได้รวดเร็ว และการสื่อสารได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ
Smart Me เป็นApplication ที่สร้างความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ ในการส่งเสริมให้มี
การบันทึกบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพของตัวสมาชิกเอง เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน
และทราบสถานะทางการเงินของตนเอง เป็นการควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบของความพอเพียง
เพื่อการวางแผนการใช้จ่ายและแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลดีต่อสหกรณ์ในเรื่องของ
การมีวินัยทางการเงินของสมาชิก เกิดการออมจากการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น เมื่อมีเงินเหลือจากการใช้
จ่าย นาไปชาระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ อาจจะสามารถมีเงินเก็บออมไว้กับสหกรณ์ได้อีกด้วย เป็นการสร้าง
ความมั่น คงในคุณ ภาพชีวิ ตให้ แก่ส มาชิ กสหกรณ์ ส่ ง ผลให้ ส หกรณ์ มีความยั่ งยื นในการดารงอยู่ จาก
ความสามารถและความซื่อสัตย์ของสมาชิก
Smart Member เป็นApplication ที่ทาให้สมาชิกรู้ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ในการกากับดูแลสหกรณ์
ลดการเกิดทุจริ ต โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จาเป็นต้องเดินทางไปยังสหกรณ์ สมาชิก
สามารถตรวจสอบได้ในหน้าจอโทรศัพท์ของตนเองได้ที่บ้าน ซึ่งการใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร
และเชื่อมโยงกันทุกระบบ จะสามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านระบบ Internet
Smart Manage เป็น Application ที่ทาให้กรรมการรู้ โดยคณะกรรมการสหกรณ์
สามารถติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ ผ่านทางหน้าจอ เพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวทาง
การเงิน ผลการดาเนิ น งานและมีข้อมูล สนับสนุน การตัดสิ นใจ โดยคณะกรรมการสหกรณ์ส ามารถ
ตรวจสอบได้โดยไม่จาเป็นต้องเดินทางไปยังสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์สามารถตรวจสอบได้ใน
หน้าจอโทรศัพท์ของตนเองได้ที่บ้าน ซึ่งการใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรและเชื่อมโยงกันทุกระบบ
จะสามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านระบบ Internet
Smart Monitor เป็น Application ที่ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ผู้เกี่ยวข้องหมายถึง ผู้สอบ
บัญชี ผู้กากับดูแล และผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและ
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ความผิดปกติทางการเงิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ และสามารถเฝ้าระวัง และ
เตือนภัยทางการเงินให้แก่สหกรณ์ได้
ในนวัตกรรม 4 M ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทาขึ้น สามารถนาไปติดตั้งให้กับ
สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ซึ่งข้อมูลได้เชื่อมโยงกันทุกระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่ต้องการใช้บริการข้อมูล สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้แบบ Real Timeดังนั้น ในการให้บริการ
โปรแกรมระบบบั ญชี ของผู้ ส อบบั ญ ชี จึ งต้ องท าความเข้าใจและจู งใจให้ ผู้ ใช้โ ปรแกรมตระหนั ก ถึ ง
ประโยชน์ของการเชื่อมโยงข้อมูลของโปรแกรมดังกล่าวด้วย
สรุปแล้วในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่นาโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี ประกอบด้วย ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสมาชิก
แลหุ้น ระบบเงินให้กู้ ระบบเงินรับฝาก และระบบสินค้าคงคลัง การทางานของโปรแกรมสามารถปฏิบัติ
ได้ในระบบเครือข่าย Online (LAN) ทุกระบบ และยังสามารถเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ที่มีทั้งสาขาและ
จุดบริการที่มีการปฏิบัติงานในระบบบัญชีครบวงจรที่มีลักษณะหลายเครือข่าย ได้รับการเชื่อมโยงการ
ทางานโดยใช้เครือข่าย Intranet (LAN) ให้ข้อมูลอยู่ภายใต้ฐานเดียวกัน ทาให้คณะกรรมการและ
ผู้จัดการมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถบริหารงานบนฐานข้อมูลของตนเอง สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง
ด้วยกลไกควบคุมดาเนินงานที่โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรม เพราะการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทาให้
ฐานข้อมูลของสหกรณ์จากที่มีหลายแห่ง ถูกนามารวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
ในการบริ หารจั ดการงานตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี ครบวงจรตาม
ขั้นตอน อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทั้งโปรแกรมช่วยตรวจสอบ ACL
และโปรแกรมช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชิงลึก (CATS) ส่งผลให้ระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีในการ
กากับดูแลและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ใช้ “เวลาลดลง” วิธีการทางานเพื่อการตรวจสอบได้
มีเปลี่ยนแปลงไปตามการทางานของสหกรณ์เน้นการวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ นและการป้องกัน
ความเสียหายของสหกรณ์ ด้วยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เน้นการมีอยู่จริงของสินทรัพย์
ใช้โปรแกรม Audit Command Language ( ACL) และระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชิงลึก (CATs)
ช่วยในการประเมินความเสี่ยง ทดสอบการควบคุมระบบ ตรวจสอบเนื้อหาสาระและการเลือกตัวอย่าง อันจะ
ทาให้งานสอบบัญชีสหกรณ์ “ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ”

คู่มือการสอนงานการตรวจสอบบัญชีสถาบันเกษตรกรแก่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
โดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคา
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลสาคัญในการช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฏหมายสหกรณ์และตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ภายใต้
สถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีถูกแบ่งเวลาไปปฏิบัติงานในภารกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และเป็น
ภารกิจภายใต้ความรับผิดชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังนั้น การกาหนดแนวทางการสอนงานการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแก่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีใช้เป็น แนวทางการ
สอนงานแก่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ได้ทราบขั้นตอน วิธีการ ในการตรวจสอบบัญชีโดยลาดับ ซึ่งผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ทาการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีให้เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของสหกรณ์ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด และตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งกาหนดขั้นตอนของกระบวน
งานสอบบัญชี ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ ที่ทาการตรวจสอบบัญชี เพื่อสารวจเบื้องต้นเป็น
ขั้นตอนแรกของการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ที่ตรวจสอบ เช่น ลักษณะการดาเนินงาน วิธี
ปฏิบัติงาน นโยบาย เป้าหมายกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสหกรณ์ ทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบได้อีกทางหนึ่ง การศึกษาข้อมูลทั่วไปในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ คาแนะนาของ
นายทะเบียนสหกรณ์และส่วนราชการต่างๆ และข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมของสหกรณ์ รวมทั้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อทราบ
ข้อกาหนด วิธีปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ การสั่งการให้แก้ไข รวมทั้งลักษณะการดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์แต่ละประเภทเป็นไปแบบอเนกประสงค์ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
ธุรกิจรวบรวมผลิตผล เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ทาการรวบรวมผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ธุรกิจการ
ให้บริการและส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจแปรรูปและการผลิตสินค้า ให้กับสมาชิกและผู้มิใช่สมาชิก
2. การวางแผนงานสอบบัญชี ประกอบด้วย ประเมินความเสี่ยงและสรุปผลการ
ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี การจัดทาแผนการสอบบัญชีโดยรวม และจัดทาแนวการสอบบัญชี
การกาหนดขั้นตอนของการวางแผนงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะทาให้
การแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เหมาะสม เมื่องบการเงินขัดต่อข้อเท็ จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ซึ่ง
อาจเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไม่พบความไม่ถูกต้องของรายการและข้อมูลที่มีสาระสาคัญ
บางรายการที่มีผลโดยรวมต่องบการเงิน หรือการแสดงความเห็นต่องบการเงินผิดพลาดอันเนื่องมาจากมี
ข้อจากัดของการตรวจสอบ แล้วนาผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงมากาหนดแผนการตรวจสอบบัญชี
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โดยรวมและกาหนดแนวการตรวจสอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบ ที่เหมาะสมรัดกุม ให้ผู้สอบบัญชี
มั่นใจได้ว่าการแสดงความเห็นต่องบการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี
เพื่อให้ ได้ข้อสรุ ป ผลจากการตรวจสอบ ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีตามที่กาหนดไว้ในแนวการสอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบที่ระบุในแนวการสอบบัญชี มีดังนี้
1) การทดสอบการควบคุม เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
2) การตรวจสอบเนื้อหาสาระ เป็นการทดสอบเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ทาให้
ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ซึ่งมี 2 ประเภท คือ การ
ทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี เป็นการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยครอบคลุมทั้งด้าน การ
ตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของสหกรณ์ว่าแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหรือไม่ โดยทาการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ทางการเงินและการบั ญชีว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้เพียงใด ด้าน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็ น การตรวจสอบในลั ก ษณะการสอบ
ทานและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่าสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
ตลอดจนมติของที่ประชุมและข้อกาหนดต่างๆ หรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนใน
รายละเอียดที่กาหนดไว้ด้วย และด้านการตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เป็นการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการกาหนดโครงสร้างการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การกาหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ การกาหนดวิธีการควบคุมงาน ซึ่งรวมทั้งการ
กาหนดระเบียบปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ว่าสหกรณ์ได้จัดให้มี
ขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นผลดีต่อระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์หรือไม่เพียงใด
การสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงินการบัญชี
การปฏิบัติการ และการบริหารงานของสหกรณ์ ดังนี้
1. การตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ว่าแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหรือไม่ โดยทาการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจาก
เอกสารประกอบการบั น ทึกบั ญชี รวมทั้งข้อมูล ต่าง ๆ ทางการเงินและการบัญชีว่ามีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือได้เพียงใด
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2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็นการตรวจสอบในลักษณะ
การสอบทานและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่าสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมาย ตลอดจนมติของที่ประชุมและข้อกาหนดต่างๆ หรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในรายละเอียดที่กาหนดไว้ด้วย
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
กาหนดโครงสร้างการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การกาหนด
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ การกาหนดวิธีการควบคุมงาน ซึ่งรวมทั้งการกาหนดระเบียบ
ปฏิ บั ติ ง านและการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ นงานในด้ า นต่ า งๆ ว่ า สหกรณ์ ไ ด้ จั ด ให้ มี ขึ้ น อย่ า ง
เหมาะสมและเป็นผลดีต่อระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์หรือไม่เพียงใดการปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชี แบ่ งเป็น 2 ช่ว งระยะเวลา คือ การสอบบัญชีระหว่างปี เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปี ซึ่งในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเข้ าตรวจสอบตามความเหมาะสม แต่สาหรับ
กรณีที่สหกรณ์มีระดับความยุ่งยากมาก และระดับความยุ่งยากมากที่สุด ให้ผู้สอบบัญชีเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีระหว่างปี อย่างน้อย 1 ครั้ง และการสอบบัญชีประจาปี เป็นการสอบบัญชีประจาปี
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งเมื่อผู้สอบบัญชีได้รับงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
จากสหกรณ์แล้วให้ผู้สอบบัญชีดาเนินการ
1. การสอบบัญชีระหว่างปี เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ซึ่งในดุลย
พินิจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเข้าตรวจสอบตามความเหมาะสม แต่สาหรับกรณีที่สหกรณ์มีระดับ
ความยุ่งยากมาก และระดับความยุ่งยากมากที่สุด ให้ผู้สอบบัญชีเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยดาเนินการดังนี้
(1) ผู้สอบบัญชีชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เพื่อมอบหมายงานให้
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีที่กาหนด
(2) กรณีที่ตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ไม่มีระบบการควบคุมภายในด้านใด หรือ
ไม่ได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด หรือพบข้อผิดพลาด/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
หรือมีเหตุการณ์ที่ทาให้ต้องปรับแผนการสอบบัญชี หรือเห็นสมควรขยายขอบเขตการตรวจสอบ ให้
ผู้สอบบัญชีดาเนินการ ดังนี้
(3) หากการปรับแผนหรือการขยายขอบเขตการตรวจสอบ เป็นเรื่องที่กาหนดไว้
ในแผนการสอบบัญชีโดยรวม ให้ผู้สอบบัญชีระบุเพิ่มเติมไว้ในแนวการสอบบัญชี รวมทั้งเหตุผลของการ
ปรับนั้นไว้ในช่องหมายเหตุ โดยไม่ต้องแก้ไขแผนการสอบบัญชีโดยรวม
(4) หากเป็นเรื่องที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการสอบบัญชี โดยรวม ให้ผู้สอบบัญชี
ประเมินความเสี่ยงในระดับยอดคงเหลือของบัญชีและประเภทรายการเพิ่มเติมในแผนการสอบบัญชี
โดยรวม เพื่อประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุม และกาหนดแนวการสอบบัญชี
เพิ่มเติมด้วย
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ทั้งนี้ ให้ ผู้ ส อบบัญชีรายงานข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีที่ตรวจพบให้
คณะกรรมการดาเนิน การสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้ว ย การ
รายงานและสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับทางการเงินการบัญชี พ.ศ. 2547 ที่กาหนดไว้
2. การสอบบัญชีประจาปี เป็นการสอบบัญชีประจาปี เพื่อแสดงความเห็ นต่องบ
การเงิน ซึ่งเมื่อผู้สอบบัญชีได้รับงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบจากสหกรณ์แล้ว ให้ผู้สอบบัญชี
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความพร้อมในเบื้องต้นของสหกรณ์ก่อนว่ามีความพร้อมรับการ
ตรวจสอบจริงหรือไม่ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของรายการในงบการเงินและรายละเอีย ดประกอบ
งบการเงินว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ เมื่อผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
- กรณีส หกรณ์มีค วามพร้อมรั บการตรวจสอบจริง ให้ ผู้ ส อบบัญชี จัดท า
หนังสือแจ้งกาหนดการเข้าตรวจสอบ หรือใช้วิธีอื่นตามสมควร เพื่อให้สหกรณ์ทราบถึงกาหนดการเข้า
ตรวจสอบ
- กรณี ส หกรณ์ ไม่ มี ความพร้อ มรั บ การตรวจสอบ ให้ ผู้ ส อบบัญ ชี จัด ท า
หนังสือแจ้งให้สหกรณ์แก้ไข หรือจัดทางบการเงินและรายละเอียดประกอบงบให้ถูกต้อง ภายใน 5 วัน
นับจากวันที่ได้รับงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบจากสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ทราบและแก้ไข
หรือจัดทาให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป
(2) ผู้สอบบัญชีชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เพื่อมอบหมายงานให้
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีที่กาหนดไว้
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีประจาปี ซึ่งมีข้อพิจารณาในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชี ดังนี้
(1) กรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีเหตุการณ์ที่ทาให้ต้องปรับแผนการสอบบัญชี หรือ
เห็นสมควรขยายขอบเขตการตรวจสอบ ให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติเช่นเดียวกับการสอบบัญชีระหว่างปี
(2) การจัดทากระดาษทาการ กระดาษทาการ หมายถึง เอกสารที่จัดทาโดย
ผู้สอบบัญชีและเพื่อผู้สอบบัญชี หรือเอกสารที่ผู้สอบบัญชีได้รับและเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี กระดาษทาการอาจอยู่ในรูปข้อมูลบนกระดาษ แผ่นฟิล์ม สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อ
อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยผู้สอบบัญชีในการวางแผนและปฏิบัติงานสอบบัญชี การควบคุมดูแลและสอบทาน
งานสอบบัญชี และบันทึกหลักฐานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อประกอบการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจึงควรบันทึกเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสาคัญไว้ในกระดาษทาการให้มีความ
สมบูรณ์และมีรายละเอียดเพียงพอที่จะทาความเข้าใจในการสอบบัญชีโดยรวม ได้แก่ เรื่องการวางแผน
งานตรวจสอบ ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลจากการตรวจสอบ และ
ข้อสรุปจากหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบ กระดาษทาการจะรวมถึงเหตุผลของผู้สอบบัญชีในเรื่อง
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สาคัญต่าง ๆ ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้วิจ ารณญาณในการพิจารณารวมทั้งข้อสรุปของผู้ ส อบบัญชีในเรื่อง
ดังกล่าว
(3) ให้จัดทากระดาษทาการเฉพาะเรื่องที่ตรวจสอบตามที่กาหนดไว้ในแนวการ
สอบบัญชี โดยสรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทากระดาษทาการ
ประกอบที่จาเป็นตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
(4) กระดาษทาการที่บันทึกข้อมูลโดยสรุป ให้แนบรายละเอียดประกอบข้อมูล
ดังกล่าวด้วย
(5) กรณีที่ ส หกรณ์ จัด ท าข้ อมู ล หรื อรายละเอี ยดประกอบข้ อ มูล ซึ่ ง มีเ นื้อ หา
เช่นเดียวกับกระดาษทาการในเรื่องนั้น ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบความถูกต้องและทาสาเนาข้อมูลนั้นใช้
เป็นกระดาษทาการของผู้สอบบัญชีได้
(6) กระดาษทาการแต่ละแบบ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม แต่
ข้อมูลของแต่ละรายการในกระดาษทาการนั้นจะต้องมีความครบถ้วนในสาระสาคัญ
(7) กระดาษทาการประกอบหรือเอกสารที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสาคัญต้อง
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ให้ผู้สอบบัญชีรวบรวมเก็บไว้ในเล่มกระดาษทาการด้วย
ทั้ ง นี้ ควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล แฟ้ ม กระดาษท าการถาวรให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ทุ ก ปี เช่ น
นโยบายการบัญชี ระเบียบปฏิบัติงาน โครงสร้างการจัดองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น
กรณี ที่ ต รวจพบข้ อ บกพร่ อ งทางการเงิ น การบั ญ ชี ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ร ายงาน
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย การรายงานและสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับทางการเงินการบัญชี พ.ศ.
2547 ที่กาหนดไว้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี กระบวนงานสอบบัญชีได้กาหนดวิธีการตรวจสอบ
ต่าง ๆ ไว้ในแนวการสอบบัญชี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) วิธีการทดสอบการควบคุม เป็นการทดสอบเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบว่าระบบดังกล่าวมีการ
กาหนดไว้อย่างเหมาะสมที่จะป้องกัน หรือตรวจพบ หรือแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญหรือไม่ และให้ทราบว่ามีการปฏิ บัติตามระบบที่ได้กาหนดไว้โดยสม่าเสมอตลอดระยะเวลา
บัญชีที่ตรวจสอบหรือไม่ ได้แก่
1. การตรวจเอกสารประกอบรายการหรื อ เหตุ ก ารณ์ อื่ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
หลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุมภายในได้มีการปฏิบัติตามระบบอย่างเหมาะสม
2. การสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
3. การสังเกตการณ์เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
4. การปฏิบัติซ้าเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
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(2) วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ เป็นการทดสอบเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่อาจทาให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน และพิสูจน์
ความถูกต้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ได้ให้คารับรองไว้เกี่ยวกับงบการเงิน ได้แก่
1. การตรวจสมุดบัญ ชีและเอกสารประกอบรายการบัญชี เพื่อ หาหลั กฐาน
สนับสนุนความถูกต้อง ความครบถ้วนและเกิดขึ้นจริงของรายการที่บันทึกในบัญชี
2. การสังเกตการณ์ เป็นการดูขั้นตอนหรือวิธีการที่สหกรณ์ใช้ปฏิบั ติเพื่อให้ได้
หลักฐานเกี่ยวกับความมีอยู่จริง
3. การสอบถาม เป็นการหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีทราบมา
ก่อนหรือข้อมูลใหม่จากบุคคลที่มีความรู้ทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์
4. การขอคายืนยัน เป็นการหาข้อมูลจากบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันข้อมูลที่
ปรากฏอยู่ในบัญชี ซึ่งเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ
5. การคานวณซ้า เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขจานวนเงินในเชิง
คานวณในเอกสารเบื้องต้นและสมุดบัญชี และทดสอบการคานวณโดยอิสระของผู้สอบบัญชี
6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์อัตราส่วน
และแนวโน้มที่สาคัญ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ
วิธีการตรวจสอบมีหลายวิธี และแต่ละวิธีก็มีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีควรจะต้องอธิบายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่
ต้องการจากการใช้วิธีการตรวจสอบในแต่ละกรณี วิธีการตรวจสอบถือได้ว่าเป็นส่วนสาคัญในการวาง
แนวการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจึงจาเป็นต้องระบุไว้ในแนวการสอบบัญชี ถึงวิธีการตรวจสอบที่เลือกมา
ใช้ทุกวิธีโดยชัดเจน ตามตัวอย่างวิธีการตรวจสอบ ดังนี้
ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี
เรื่องที่ตรวจสอบ
เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
การบริหารงานทั่วไป
การแบ่งงาน
การจัดโครงสร้างองค์กร
- การกาหนดนโยบาย ชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับ มีการ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างที่กาหนด การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีการกาหนดสายการปฏิบัตงิ านและการบังคับบัญชา
- มีการควบคุมการดาเนินงานตามสายการปฏิบัติงาน
- ไม่ให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกขั้นตอน
- แยกงานด้านปฏิบัติการ ด้านบัญชี ด้านดูแลรักษาทรัพย์สินจากกัน
- กาหนดหน้าที่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
แต่ละตาแหน่ง และมีการสับเปลี่ยนหน้าที่เป็นครั้งคราว
ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี (ต่อ)
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เรื่องที่ตรวจสอบ
การบริหารงานทั่วไป การ
จัดโครงสร้างองค์กร (ต่อ)

การกาหนดระเบียบและ
ข้อกาหนดต่างๆ ทาง
การเงิน

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
- ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ กาหนดขึ้นถือใช้ครบถ้วน เหมาะสมเพียงพอ
เช่น ระเบียบว่าด้วย
1. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
2. การให้เงินกู้แก่สมาชิก
3. การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
4. การรับฝากเงิน
5. ทุนของสหกรณ์
6. สมาชิก
7. คณะกรรมการดาเนินการ
8. หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ เป็นต้น
การจัดทางบประมาณ
- การจัดทามีหลักเกณฑ์เหมาะสม
- ใช้งบประมาณบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน เพื่อ รับทราบผลการ ดาเนินงาน
รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น กาหนดแนวทางแก้ไข ติดตามผล
และมีการบันทึกรายงานการประชุม

การปฏิบัติงานทั่วไป
- มีการกาหนดระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินเหมาะสม
และเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและปฏิบัติจริง
- อ่านรายงานการประชุมครั้งที่มมี ติด้านการเงินการบัญชี
การแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเงินการบัญชี
- กาหนดผู้รับผิดชอบ รับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินสด
- มีผู้รับผิดชอบในการอนุมัติการจ่ายเงิน
- ผู้ทาหน้าที่ดา้ นการเงินมีหลักประกันเพียงพอ
- มีการโยกย้าย/สับเปลี่ยนหน้าที่เป็นครั้งคราว
การรับเงิน
- มีการกาหนดขั้นตอนการรับเงิน
- มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
- ใบเสร็จรับเงินบันทึกรายการครบถ้วน ถูกต้อง
- มีการควบคุมใบเสร็จรับเงิน
- บันทึกรายรับในบัญชีในวันที่เกิดรายการ
ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี (ต่อ)
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เรื่องที่ตรวจสอบ
การกาหนดระเบียบและ
ข้อกาหนดต่างๆ ทาง
การเงิน

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
การจ่ายเงิน
- มีการกาหนดขั้นตอนการจ่ายเงิน
- การจ่ายเงินเป็นไปเพื่อกิจการสหกรณ์
- การจ่ายเงินเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ มติทปี่ ระชุม
- มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
- ตรวจสอบการจ่ายเช็ค มีการขีดคร่อม มีผู้สั่งจ่ายอย่างน้อยต้อง 2 คน
- บันทึกบัญชีรายจ่ายในวันที่เกิดรายการ
การเก็บรักษาเงินสดและการตรวจนับเงินสดในมือเทียบกับบัญชี
- เงินสด เอกสารทางการเงิน และสมุดบัญชี เก็บในทีป่ ลอดภัย
- เก็บรักษาเงินสดภายในวงเงินทีก่ าหนดไว้ในระเบียบ
- ตรวจนับก่อนการรับจ่ายเงิน หรือหลังปิดการรับจ่ายเงินของวัน
- ตรวจนับโดยไม่ให้ผู้เก็บรักษาเงินรู้ล่วงหน้า
- ตรวจนับต่อหน้าผู้เก็บรักษาเงิน และทาหลักฐานการตรวจนับ
การบันทึกบัญชี
- บันทึกบัญชีขั้นต้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
- ผ่านรายการไปสมุดบัญชีขนั้ ปลายถูกต้อง
- ปรับปรุงรายการบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง
- บัญชีตา่ งๆ ในงบทดลองตรงตามบัญชีแยกประเภท และบัญชียอ่ ย
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์
- ตรวจสอบการจ่ายเช็ค กับทะเบียนคุมเช็ค
- เปรียบเทียบรายการฝาก ถอน ยอดคงเหลือตามบัญชีกับใบแจ้งยอดและ
สมุดคู่ฝาก
- จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
- ยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์
เจ้าหนี้เงินกู้
- ตรวจสัญญากู้ หลักฐานการรับเงินกู้ หนังสือแจ้งเพิ่มบัญชี
- ตรวจใบแจ้งหนี้เปรียบเทียบกับรายการในบัญชี
- ทดสอบการคานวณดอกเบี้ยจ่าย
- ตรวจบัญชีแยกประเภทและขอคายืนยันยอดจากเจ้าหนี้

ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี (ต่อ)
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เรื่องที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบธุรกิจเครดิต
เฉพาะด้านบัญชี

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ

ลูกหนี้เงินกู้
- ตรวจใบรับเงินกู้ของสมาชิก สมุดเงินสด แผ่นบัญชีลูกหนี้รายตัว บัญชี
คุมยอดและทะเบียนหุ้น
- ตรวจใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด แผ่นบัญชีลูกหนี้รายตัวและบัญชีคุมยอด
การควบคุมการเบิกใช้ และการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน และตรวจบัญชี
แยกประเภทลูกหนี้
- ทดสอบการคานวณดอกเบี้ยรับเงินกู้
- รวมยอดลูกหนี้แผ่นบัญชีรายตัว เทียบกับบัญชีคุมยอด
- สอบทานหนี้โดยตรงกับสมาชิก
- ตรวจการอนุมัติตัดหนี้สูญ เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยลูกหนี้และการตัดหนี้สูญ
- พิจารณาระบบการควบคุมภายในด้านลูกหนี้ และการเตือนชาระหนี้
กรณีลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้
การตรวจสอบธุรกิจเครดิต การพิจารณาเงินกู้
ด้านสินเชื่อ
- พิจารณาโดยคณะกรรมการดาเนินการและอนุกรรมการเงินกู้ครบองค์
ประชุมหรือไม่จากรายงานการประชุม
- เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยของสหกรณ์หรือไม่
เช่น วงเงินที่สมาชิกกู้ต่อรายไม่เกินเท่าไร ใช้อะไรเป็นหลักประกันเงินกู้
เป็นต้น
การจัดทาเอกสารการกู้
- ตรวจสอบหนังสือสัญญากู้เงิน คาขอกู้ หนังสือค้าประกัน สัญญาจานอง
ทะเบียนหนังสือสัญญากู้เงิน ใบรับเงินกู้ การทาหลักประกัน
มีการจานองถูกต้องเหมาะสม
- บุคคลค้าประกันมีฐานะมัน่ คง มีการทบทวนหลักประกันเงินกู้
คณะกรรมการดาเนินการมีการประเมินราคาที่ดินจานองใกล้เคียงกับ
ราคาประเมินเพื่อเสียภาษี
การจ่ายเงินกู้
- มีการออกสมุดคู่บัญชีแก่สมาชิก
- จ่ายไม่เกินมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
ผลการใช้เงินกู้
- หนังสือสัญญากู้เงินกับแบบตรวจสอบการใช้เงินกู้ สหกรณ์ได้ทาหรือไม่
ทาแล้วผลเป็นอย่างไร
ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี (ต่อ)
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เรื่องที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบธุรกิจเครดิต
เฉพาะด้านสินเชื่อ (ต่อ)

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
การเตือนและการเร่งรัดการชาระหนี้เงินกู้
- มีการเตือนการชาระหนี้และให้สมาชิกลูกหนีล้ งชื่อในการตอบรับใน
หนังสือเตือนหรือไม่ ระเบียบฯ กาหนดให้มีการเตือนการชาระหนี้ไว้
อย่างไร
- มีการติดตามเร่งรัดหนี้ที่ค้างชาระหรือไม่อย่างไร
การขอผ่อนเวลาชาระหนี้เงินกู้
- ตรวจจากแผ่นบัญชีกู้ หรือรายละเอียดลูกหนี้เงินกู้
- ตรวจกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการครั้งที่มีการพิจารณาผ่อน
ผัน และสุ่มสอบสมาชิกที่ขอผ่อนชาระหนี้
- กรณีสมาชิกได้ขอผ่อนชาระหนี้ สหกรณ์ได้ดาเนินการอย่างไร เช่น เรียก
คืนเงินกู้ตามสัญญาด้วยวิธีใด เหมาะสมหรือไม่
การวิเคราะห์ลูกหนี้เงินกู้
- สหกรณ์ได้จัดให้มีการวิเคราะห์ลูกหนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม
เร่งรัดสอบทานหนี้กบั สมาชิกซึ่งจะทาให้ทราบสถานภาพของลูกหนี้และ
เป็นประวัติของลูกหนี้หรือไม่อย่างไร
การตรวจสอบธุรกิจการ
เจ้าหนี้การค้า
จัดหาสินค้ามาจาหน่าย
- ตรวจสอบการซื้อสินค้าเงินเชื่อบวกเลขในสมุดซื้อสินค้าผ่านบัญชีเจ้าหนี้
เจ้าหนี้การค้า
รายตัวและบัญชีคุมยอดเจ้าหนี้
- มีปริมาณและรายการตรงตามทีต่ ้องการ และได้รับสินค้าถูกต้อง
- ตรวจใบแจ้งหนี้ เทียบกับบัญชีเจ้าหนี้การค้ารายตัวและบัญชีคมุ ยอด
- ตรวจสอบการส่งชาระหนี้เป็นไปตามงวดชาระและสัญญาซื้อเชือ่
การบันทึกบัญชี
- ตรวจสอบการผ่านรายการสมุดบัญชีขั้นต้น บัญชีแยกประเภท แยก
ประเภทย่อย ทะเบียนคุมสินค้า
การดาเนินงาน
- ตรวจว่าปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาสิ่งของมา
จาหน่ายหรือไม่
- มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดหา
สินค้ามาจาหน่าย
- ตรวจสอบว่ามีการสั่งสินค้าตามความต้องการของสมาชิกหรือไม่ มีการ
สารวจความต้องการของสมาชิกก่อนการจัดซื้อหรือไม่ เพื่อป้องกันการ
เก็บสินค้ามากเกินความจาเป็นและไม่เป็นที่ต้องการของสมาชิก
ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี (ต่อ)
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เรื่องที่ตรวจสอบ

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
- ตรวจดูการเก็บรักษาสินค้าไว้ในที่เหมาะสมเพียงพอหรือไม่
- มีการจัดทาทะเบียนคุมใบสั่งของ ใบกากับสินค้า และใบสาคัญต่างๆ
อย่างเหมาะสมรัดกุมหรือไม่
- มีการตรวจนับสินค้าก่อนการส่งมอบ ตรวจสอบจากเอกสารการรับ ส่ง
สินค้ามีการลงลายมือชื่อผู้รับ ผูส้ ่งสินค้าครบถ้วนทุกครั้ง
- มีการมอบหมายให้มีผู้เก็บรักษาสินค้า
- ผู้อนุมัติการสั่งซื้อและสั่งจ่ายสินค้า ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ตลาด
- มีการจัดทาบัญชีรายละเอียดสินค้า ทาทะเบียนคุมสินค้า
- มีการกาหนดเวลาในการตรวจนับสินค้าหรือไม่ เช่น ทุกสัปดาห์ หรือทุก
เดือน หรือทุกไตรมาส เป็นต้น
- การขออนุมัติตัดสินค้าขาดบัญชี เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการตัดสินค้าขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ.2546
- การปฏิบัติเป็นไปตามคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องวิธีปฏิบัติทาง
บัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ พ.ศ.2547
การตรวจสอบเรื่องธุรกิจ
การดาเนินงาน
การรวบรวมผลิตผลเพื่อ
- ตรวจว่าปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลเพื่อ
จาหน่ายหรือแปรรูป
จาหน่ายหรือแปรรูปหรือไม่
- ดูมติที่ประชุมคณะกรรมการในวาระมอบหมายให้คณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการรวบรวมผลิตผลเพื่อจาหน่ายหรือแปรรูป
- ตรวจดูการเก็บรักษาสินค้าไว้ในที่เหมาะสมเพียงพอหรือไม่
- มีการจัดทาทะเบียนคุม ใบกากับสินค้า และใบสาคัญต่างๆ อย่าง
เหมาะสมรัดกุมหรือไม่
- เอกสารการรับ ส่งสินค้ามีการลงลายมือชื่อผู้รบั ผู้สง่ สินค้าครบถ้วน ทุก
ครั้ง แสดงให้เห็นว่าได้มีการตรวจนับสินค้าก่อนการส่งมอบ
- การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดต่างๆ ที่สหกรณ์มีอยู่ มี
ประสิทธิภาพเพียงไร
- มีการมอบหมายให้มีผู้เก็บรักษาสินค้า
- เจ้าหนี้และลูกหนี้รวบรวมผลผลิต ตรวจสอบเช่นเดียวกับธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจาหน่าย
- การลงรายการในสมุดบัญชีต่างๆ ตรวจสอบเช่นเดียวกับธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจาหน่าย
ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี (ต่อ)

12

เรื่องที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบเรื่ อ งธุ ร กิ จ
การรวบรวมผลิ ต ผลเพื่ อ
จาหน่ายหรือแปรรูป (ต่อ)

กา ร ต ร วจ ส อบ ธุ ร กิ จ กา ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร

ความถูกต้องของการบันทึก
รายการในบั ญ ชี ห รื อ สมุ ด
เงินสด

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
- ผู้อนุมัติการสั่งซื้อและสั่งจ่ายสินค้า ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ตลาด
- มีการกาหนดเวลาในการตรวจนับสินค้าหรือไม่ เช่น ทุกสัปดาห์ หรือทุก
เดือน หรือทุกไตรมาส เป็นต้น
- การขออนุมัติตัดสินค้าขาดบัญชี เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการตัดสินค้าขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ.2546
- การปฏิบัติเป็นไปตามคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องวิธีปฏิบัติทาง
บัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ พ.ศ.2547
- ตัวอย่างธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ ติดตั้งเครื่องสูบน้า สร้างทานบ เหมือง
ฝาย ระบบส่งน้า บริการรถไถนา รถบรรทุก ปรับปรุงดิน ขุดบ่อ ฯลฯ
ให้ตรวจสอบเช่นเดียวกับธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
การรับเงิน
- เอกสารประกอบการลงบัญชีได้แก่ ใบเสร็จรับเงินใบสาคัญรับ
- ควรตรวจการรับเงินจากต้นขั้วใบเสร็จรับเงินทุกแผ่นยอดรวมเงินต้องตรง
กับใบสาคัญรับ
- ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้ผู้จ่ายเงิน ห้ามขูดลบแก้ไขเพิ่มเติมจานวน
เงินหรือผู้ชาระเงิน หากฉบับใดลงรายการเงินผิด ให้ขีดฆ่าจานวนเงิน
และเขียนใหม่ทั้งจานวน แล้วลงลายมือชื่อผู้รับเงินกากับไว้ หรือขีดฆ่า
ยกเลิกใบเสร็จฉบับนั้นแล้วออกฉบับใหม่ให้ สาหรับใบเสร็จรับเงินที่ถูก
ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมทั้งลงชื่อผู้เขียนกากับไว้และให้
เย็บติดไว้ในเล่มโดยมีสาเนาอยู่ครบพร้อมต้นฉบับ
การจ่ายเงิน
- เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีได้แก่ หลักฐานการจ่ายเงิน
ได้แก่ ใบเบิกเงินของสหกรณ์ ใบรับเงินกู้ ใบถอนเงินฝาก ใบเสร็จรับเงิน
จากผู้รับเงินสหกรณ์ และใบสาคัญจ่าย ซึ่งจะสรุปรายการจ่าย
เพื่อลงบัญชีแต่ละบัญชีโดยอ้างหลักฐานการจ่ายเงินนามาแนบไว้
- ต้องพิ จารณารายการจ่ ายทุกรายการว่ามีการจ่ายเพื่อกิจการ ภายใต้
ขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ
และข้อบังคับของสหกรณ์หรือไม่

-

ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี (ต่อ)
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เรื่องที่ตรวจสอบ
เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการบันทึก ตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารทุกเล่ม
รายการในบัญชีหรือสมุด
- เพื่อดูการเคลื่อนไหวการฝากถอนเงิน ถ้ามีสิ่งผิดสังเกตหรือมีข้อพิรุธ หรือ
เงินสด (ต่อ)
การฝากถอนรายใหญ่ซึ่งเป็นเงินจานวนครั้งละมาก ๆ ต้องตรวจสอบที่มา
ที่ไปของเงินนั้นอย่างละเอียดพร้อมกับต้องดูการลงรับ -ลงจ่ายในสมุด
บัญชีเงินสด การผ่านไปบัญชีแยกประเภทในแต่ละบัญชี และตรวจสอบ
ยอดสมุดเงินฝากทุกธนาคารให้ตรงกับบัญชีแยกประเภทด้วย ถ้าสงสัย
ยอดเงินฝากธนาคาร ควรให้สหกรณ์ไปขอBank Statement มา
ตรวจสอบ (Bank Statement ควรให้เจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อ
กากับ ทุ กใบ) หากยอดเงิ น ฝากในสมุ ดเงิ น ฝากไม่ ต รงกับ Bank
Statement ต้องตรวจสอบสาเหตุทันที โดยจัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร
การตรวจสอบมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการว่า มีมติให้ใคร
ตาแหน่งอะไร จานวนกี่คน มีอานาจถอนเงินฝากธนาคารใดบ้าง และ
เงื่อนไขในการถอนกาหนดไว้อย่างไร เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์หรือไม่ เป็นต้น
- ตรวจสิ่งผิดสังเกตเกี่ยวกับถอนเงินมาเพื่อใช้จ่ายในกิจการ เช่น จ่ายเงินกู้
ต้องดู ว่าในวันถอนนั้น ต้องใช้จ่า ยเงิน กู้เป็ นจานวนเท่าใด ถอนมาก
ผิดปกติหรือเปล่า ที่สาคัญต้องดูว่ามียอดเงินคงเหลือยกมาจากวันก่อน
เท่าใด ควรนามาคานวณในการจ่ายเงินกู้ก่อน หากไม่พอเท่าใดจึงถอน
เงินจากธนาคารมาสมทบจ่ายแต่ถ้าในแต่ละวันมีเงินสดในมือตามยอด
คงเหลือในบัญชีเงินสดไม่เปลี่ยนแปลงเลยหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่ง
เป็นข้อผิดสังเกตหรือข้อพิรุธว่าเงินสดในมือจะไม่มีเหลือตามบัญชีนั่นคือ
อาจมีเงินสดขาดบัญชีเกิดขึ้น
ตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองกับบัญชีแยกประเภท ณ วันสิ้นเดือน
หลังสุด
- ตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลอง โดยวิธีการรวมยอดของทุก ๆ
บัญชีที่ได้ลงไว้ในงบทดลองแล้ว และมียอดรวมช่องเดบิตเท่ากับเครดิต
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
- อาจรวมยอดคุมของบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆทุกกลุ่ม เปรียบเทียบ
กับยอดคงเหลือ ในบัญชีแยกประเภทหรือในงบทดลอง และควรสุ่มรวม
ยอดรายละเอียดเป็นรายแผ่นกับงบหน้าเป็นครั้งคราว
ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี (ต่อ)
เรื่องที่ตรวจสอบ

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
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ความถูกต้องของการบันทึก ตรวจสอบเรื่องเงินสด และเงินรับฝากจากสมาชิก
รายการในบัญชีหรือสมุด
- สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของ
เงินสด (ต่อ)
สหกรณ์หรือไม่
- ในการตรวจนับเงินสด ควรตรวจนับก่อนเวลาทาการของสหกรณ์ และ
ควรปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจนับเงินสดต่อหน้าผู้เก็บรักษาเงินและพยาน
2. นาผลการตรวจนับไปเปรียบเทียบกับสมุดเงินสด และแยกประเภท
3. จัดทารายงานการตรวจนับ
4. กรณีมีเงินสดขาดหรือเกินให้หาสาเหตุและทาหนังสือรับรองจานวน
เงินไว้เป็นหลักฐาน
- ความสมบูรณ์ ถูกต้องของเอกสารใบสาคัญรับ–จ่าย อนุมัติถูกต้อง
- การบันทึกบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ตรวจสอบการจ่ายเงินเพื่อจัดซือ้ ทรัพย์สินประจา
- สหกรณ์ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
ไว้อย่างไร ซึ่งต้องไม่ขัดกับคาแนะนา คาสั่ง และระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝากเงินหรือลงทุนของสหกรณ์
- ตรวจสอบการการฝากหรือลงทุน ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (มาตรา 62)
ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์
- ขอใบยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร และรายละเอียดเงินฝาก โดยให้
เจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อกากับทุกแผ่น
- ตรวจลายมือชื่อในเช็ค ผู้สั่งจ่ายมีอานาจถูกต้อ และไม่ลงลายมือชื่อไว้
ล่วงหน้า
- ตรวจเอกสารเงินฝาก สาเนาใบส่งฝาก
การเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน
- ต้องจัดทาหมายเลขกากับเล่ม และหมายเลขกากับใบเสร็จ
- จัดทาทะเบียนคุมเพื่อทราบจานวนที่พิมพ์ จานวนที่เบิกใช้ใครเป็น ผู้เบิก
หมายเลขใดถึงหมายเลขใด เบิก เมื่อใด
- ให้คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย กรรมการ/พนักงานทาหน้าที่เก็บ
รักษาใบเสร็จ ฯ ที่ยังไม่ได้ใช้/เล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มนั่ คงปลอดภัยทุกงวด 3 เดือน และสิน้ ปีบัญชี ให้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับ
ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี (ต่อ)
เรื่องที่ตรวจสอบ
เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ

15

ใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้ว และยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้อง โดยจัดทา
หลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย
- ให้เก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียน
เอกสารเกี่ยวกับการเงินไว้ในตู้นริ ภัยหรือในที่มั่นคง โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จดั การ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเก็บ การเก็บรักษาสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝาก
รักษาใบเสร็จรับเงิน สมุดคู่ - ตรวจสอบใบส่งเงินฝาก/ใบถอน เปรียบเทียบกับสมุดเงินสด บัญชีเงิน
บัญชีเงินฝาก
ฝากรายคน ดูจานวนเงินตรงกัน พนักงาน และผู้อนุมัติลงลายมือชื่อ
ถูกต้อง
- ทดสอบการบวกเลขบัญชีเงินฝากรายคน กับบัญชีคุมยอดเงินฝาก
- ตรวจหนังสือขอเปิดบัญชีและตัวอย่างลายมือชื่อกับใบถอนเงินฝาก
- ขอคายืนยันเงินฝากของสมาชิก
ตรวจสอบเงินลงทุน
- การฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์เป็นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัติสหกรณ์
และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์กาหนดหรือไม่
- การมอบอานาจการจัดการเกี่ยวกับการลงทุน
- ความคุ้มค่าของผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุน
- การเก็บรักษาเอกสารการฝากหรือลงทุน
- ทรัพย์สินถูกต้องตรงตามบัญชีกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์
- หลักฐานการจ่ายเงินรายการซื้อหลักทรัพย์ การไถ่ถอนคืน การขาย
หลักทรัพย์
- ยอดรวมรายละเอียดหลักทรัพย์คงเหลือตามทะเบียนคุมหลักทรัพย์กับ
บัญชีคุมยอด ถูกต้องตรงกัน
- การตีราคาเงินลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบ นาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542
- ขอคายืนยันยอดหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินที่ออกหลักทรัพย์
ตรวจสอบที่ดิน อาคาร
- การตั้งงบประมาณในการซื้อ
และอุปกรณ์
- การอนุมัติ วิธีการจัดซื้อและวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ
- การจัดซื้อและจาหน่ายเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในทีด่ ี อาทิ การ
แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อและกรรมการตรวจนับ
- กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์รวมทัง้ ภาระผูกพัน
- หลักฐานการซื้อ
- การบันทึกบัญชี การบันทึกรายละเอียดแต่ละรายการในทะเบียนครุภัณฑ์
ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี (ต่อ)
เรื่องที่ตรวจสอบ
เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
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ตรวจสอบที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ (ต่อ)

การยืนยันยอด

- รายจ่ายหลัก ในการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นรายจ่ายที่เป็น
ทุนหรือรายจ่ายประจา
- กรณีการจาหน่ายทรัพย์สิน มีการคานวณค่าเสื่อมราคาถึงวันจาหน่าย การ
บันทึกกาไร/ขาดทุน การรับเงินและบันทึกบัญชีโดยถูกต้อง
- ทรัพย์สินที่เลิกใช้งานแล้วเนือ่ งจากชารุดเสียหาย มีการปรับปรุงออกจาก
บัญชีโดยถูกต้อง
- เลือกตัวอย่างที่ยืนยันยอดเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจเช่น การให้เงินกู้ ให้สุ่ม
รายที่กู้เงินมาก ๆ หรือไม่เคยกู้เลย เงินฝากให้สุ่มรายที่ฝากมาก ๆ เงิน
ฝากเคลื่อนไหวมากหรือไม่เคลื่อนไหวเลย
- สอบถามสมาชิก โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น สมุดคู่บัญชีเงินกู้
เงินฝาก ถ้าไม่ตรงกับทีส่ อบถาม ให้บันทึกถ้อยคารายละเอียดเพือ่ นา
กลับไปสอบยันบัญชีลูกหนี้ การสอบถามควรทาเป็นหนังสือยืนยันหรือ
การบันทึกถ้อยคาของสมาชิกทีท่ าการสอบถาม
- ยืนยันยอดโดยทาหนังสือสอบถามกับสมาชิกลูกหนี้ทนี่ ่าสงสัย และมีที่อยู่
ห่างไกลเดินทางไปมาลาบาก แต่มีการกู้ยืมสหกรณ์เป็นประจา
- ยืนยันยอดโดยทาหนังสือสอบถามสมาชิกลูกหนี้ที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
รับเงินกู้แทนหรือชาระเงินแทนเป็นประจา

4. การประเมินผลที่ไ ด้รั บจากการตรวจสอบ ในการสอบบัญชีเมื่อผู้ ส อบบัญชีได้
มอบหมายงานสอบบัญชีให้ผู้ช่วยแล้ว ผู้สอบบัญชีจะต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วย เพื่อให้
แน่ใจว่าการสอบบัญชีเป็นไปตามแนวการสอบบัญชีที่กาหนดไว้ และมีหลักฐานการสอบบัญชีอย่าง
เพียงพอ เพื่อใช้เป็นข้อสรุปในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนั้น ก่อนปิดงานสอบบัญชี ผู้สอบ
บัญชีและผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีต้องสรุปผลงานสอบบัญชีไว้ในกระดาษทาการของผู้สอบบั ญชี ในเรื่องที่
ได้ทาการตรวจสอบ แต่ละเรื่อง โดยระบุวิธีการตรวจสอบ ผลที่ได้จากการตรวจสอบ ไว้ให้ชัดเจนเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการแสดงรายการในงบการเงิน และเป็นหลักฐานสาคัญที่แสดงผลการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีโดยวิธีการดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ โดยผู้สอบบัญชีจะต้องแน่ใจว่าข้อผิดพลาดนั้น
เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินถึงลักษณะและสาเหตุของข้อผิดพลาดนั้น
รวมถึงผลกระทบของข้อผิดพลาดที่มีต่องบการเงินว่ามีสาระสาคัญหรือไม่
2. ประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบ
ความมีสาระสาคัญของข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ กับข้อผิดพลาดที่สามารถยอมรับได้ หากผู้สอบบัญชีไม่
สามารถยอมรับได้ก็จะต้องขยายขอบเขตการตรวจสอบหรือใช้วิธีการตรวจสอบอื่น เพื่อให้แน่ใจว่าความ
เสี่ยงจากการตรวจสอบได้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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ทั้งนี้ ผลจากการประเมินดังกล่าวจะทาให้ผู้สอบบัญชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบ
บัญชีได้ว่าหลักฐานการสอบบัญชีมีความเพียงพอที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงิน ได้หรือไม่ และจะ
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบใด
5. การจัดทากระดาษทาการ กระดาษทาการ (working paper) หมายถึง กระดาษร่างที่
นามาใช้ในการจาแนกตัวเลขจานวนเงินของบัญชีต่างๆในงบทดลอง เพื่อจัดว่าตัวเลขใดจะนาไปใช้ในการ
จัดทางบกาไรขาดทุน เพื่อคานวณหาผลกาไรหรือขาดทุน และตัวเลขใดที่จะนาไปแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินของสหกรณ์ กระดาษทาการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทาบัญชี แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การ
จัดทางบการเงินถูกต้องและรวดเร็วขึ้นเท่านั้น
6. การสรุปผลการตรวจสอบ ในการสรุปผลการสอบบัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีได้มอบหมาย
งานสอบบัญชีให้ผู้ช่วยแล้ว ผู้สอบบัญชีจะต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วย เพื่อให้แน่ใจว่าการ
สอบบัญชีเป็นไปตาม แนวการสอบบัญชีที่กาหนดไว้ และมีหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอ เพื่อ
ใช้เป็นข้อสรุปในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนั้น ก่อนปิดงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องสรุปผล
งานสอบบัญชี โดยดาเนินการดังนี้
1. สอบทานงานขั้นสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
(1) ผู้ ส อบบั ญ ชี ท าการสอบทานการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ช่ ว ยผู้ ส อบบั ญ ชี ว่ า ได้
ปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
หรือไม่
(2) สอบทานหลักฐานการสอบบัญชี กระดาษทาการ และงบการเงิน
2. สรุปผลการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ผู้ส อบบั ญชีทาการประเมินข้อสรุปจากหลั กฐานการสอบบัญชี ว่าเพียงพอที่จะ
สรุปผลการตรวจสอบโดยรวม และแสดงความเห็นต่องบการเงินก่อนปิดงานสอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชี
ได้ข้อสรุปในการแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว จะต้องจัดทารายงานการสอบบัญชี ดังนี้
การแสดงความเห็นต่องบการเงิน และจัดทารายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการสอบ
บัญชี เป็นรายงานที่จัดทาขึ้นภายหลังจากที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยได้รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีไว้ในกระดาษทาการอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้สอบทานกระดาษทา
การและงบการเงิน ว่ามีความครบถ้ว นถูกต้องตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดแล้ ว เพื่อ
สรุปผลการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวมว่างบการเงินที่ตรวจสอบแสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนดหรือไม่เพียงใด
6. การจัดทารายงานของผู้สอบบัญชี เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติงานสอบบัญชี
เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเชื่อมั่นว่างบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ถูกต้องสามารถนาไปใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการตรวจสอบบัญชีผู้สอบบัญชี
จะต้อ งรวบรวมหลั กฐานการสอบบั ญ ชีอย่ างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสรุปผลจากการประเมิ น
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หลักฐานเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินที่ตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
การจัดทารายงานของผู้สอบบัญชีมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้
รายงานดังกล่าวได้ทราบโดยชัดแจ้งว่างบการเงินที่ตรวจสอบมีความถูกต้องเพียงใด และมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อมิให้เกิดการเข้าใจผิดในงบการเงินนั้น และเพื่อกาหนดความรับผิด ชอบของ
ผู้สอบบัญชีในงานสอบบัญชีที่ชัดเจน ซึ่งการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี จาแนกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้
1. การแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
2. การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข
3. การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
4. รายงานว่าไม่แสดงความเห็น
ทั้งนี้ การแสดงความเห็ นต่องบการเงินที่ตรวจสอบในรายงานของผู้ ส อบบัญชีต้อง
สอดคล้องกับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของสหกรณ์ โดยผู้สอบ
บัญชีจ ะแสดงความเห็ น ต่องบการเงินเป็นแบบใด ให้ ผู้ ส อบบัญชีปฏิบัติตามหนังสื อกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 040 4/91 ลงวัน ที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง การเปลี่ ยนรูปแบบรายงานการสอบบัญชี
สหกรณ์ใหม่
องค์ประกอบของรายงานของผู้สอบบัญชีประกอบด้วย
1. ให้ระบุชื่อรายงานนี้ว่า “รายงานของผู้สอบบัญชี”
2. ผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีให้ระบุชื่อผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ “นายทะเบียนสหกรณ์”
3. วรรคความเห็น
3.1 ให้ระบุอย่างชัดเจนว่างบการเงินของสหกรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้างดังนี้
(1) งบการเงินของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และหมายเหตุเรื่อง
อื่นๆ
(2) งบการเงินของสหกรณ์ประเภทอื่น ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุน หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
3.2 ให้ระบุการแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ณ วันที่ใด
3.3 ให้ ร ะบุการแสดงความเห็นของผู้ ส อบบัญชีต่องบการเงินอย่างชัดเจนว่างบ
การเงิ น แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิน สด (ถ้ ามี) โดยถู กต้องตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
4. วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ให้อธิบายเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ
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ระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ และผู้ ส อบบัญชีเชื่อว่าหลั กฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ เพียงพอ และ
เหมาะสม ในการแสดงความเห็น
5. วรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ให้ระบุเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ Key Audit
Matters : KAM โดยผู้สอบบัญชีใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีความ
เสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญในการตรวจสอบงบการเงิน และเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการ
ดาเนิ น การสหกรณ์ ซึ่ง เป็ น เรื่ อ งที่ต้ อ งการความใส่ ใ จเป็ นพิ เ ศษจากผู้ ส อบบัญ ชี ในการปฏิ บั ติง าน
ตรวจสอบ รวมถึงเรื่องที่ผู้สอบบัญชีได้มีการแจ้งข้อสังเกตให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทราบ
เช่น
5.1 การประมาณการต่างๆเช่นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ ค่าเผื่อเงินฝาก
สหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญอายุการใช้งานสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคา หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น
5.2 การตีราคาสินค้าคงเหลือ
5.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน
5.4 ความรุนแรงของข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
5.5 อื่นๆ
ทั้งนี้ องค์ประกอบของเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ควรระบุว่า
(1) เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร โดยอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ...........
(2) เหตุผลที่เลือกเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
(3) อธิบายว่าผู้สอบบัญชีได้ใช้วิธีการตรวจสอบในเรื่องนั้นอย่างไร
6. วรรคความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน ระบุถึงความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมทั้งจัดให้มี
การควบคุ ม ภายในที่ จ าเป็ น ซึ่ ง หมายถึ ง การจั ด ให้ มี ก ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิผลเพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง คาแนะนา
ที่เกี่ยวข้องและมีความเหมาะสมเพียงพอ ที่จะทาให้งบการเงินของสหกรณ์ แสดงข้อมูลที่เป็นความจริง
และถูกต้องตาม ที่ควร รวมทั้งไม่ทาให้งบการเงินของสหกรณ์แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด เพื่อให้สามารถจัดทาและนาเสนองบการเงินตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดและความรับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของสหกรณ์
ในการดาเนินงานต่อเนื่อง และเปิดเผยเกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
7. วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ระบุข้อความที่
แสดงถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ดังนี้
7.1 วัตถุป ระสงค์การตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
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7.2 ข้อ มู ล ที่ ขั ดต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็น สาระส าคั ญ อาจเกิ ด จากการทุจ ริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน จากการ
ใช้ งบการเงินเหล่านี้
7.3 การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์
7.4 ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ
7.5 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ซึ่งเป็นผลมา
จากการทุจริต จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ การสมรู้ร่วม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
7.6 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงาน
ต่อเนื่องของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่
แน่ น อนที่ มีส าระส าคัญที่ เกี่ย วกั บ เหตุก ารณ์ หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็นเหตุ ให้ เกิด ข้อสงสั ยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
7.7 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต อาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ ต้องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
7.8 การสื่อสารกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ
ประเด็นที่ตรวจพบรวมถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่พบในระหว่างการตรวจสอบ
8. ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี ให้ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อพร้อมทั้งระบุชื่อเต็มของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในวงเล็บ
9. ที่ตั้งสานักงานของผู้สอบบัญชี ระบุที่ตั้งสานักงานของผู้สอบบัญชี หรือที่อยู่
อาศัยของผู้สอบบัญชีที่สามารถติดต่อได้ กรณีผู้ส อบบัญชีใช้กระดาษที่ระบุที่ตั้งสานักงานสอบบัญชี
จัดทารายงาน ก็ไม่จาเป็นต้องระบุที่ตั้งสานักงานซ้าอีก สาหรับผู้สอบบัญชีภาครัฐ ให้ระบุหน่วยงานที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด
10. วันที่ในรายงาน ระบุวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีควรใช้วันที่สิ้นสุด
การตรวจสอบเป็นวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งอาจเป็นวันที่เดียวกัน หรือวันที่หลังจากวันที่
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ต้อง
ไม่ก่อน วันที่ที่ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ และวันที่ที่เสร็จสิ้นการ
สอบทานงานสอบบัญชี ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานของสานักงาน
นอกจากองค์ประกอบพื้นฐานของรายงานของผู้สอบบัญชีแบบมาตรฐานข้างต้นแล้ว ใน
บางสถานการณ์ผู้สอบบัญชีต้องการเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีสาระสาคัญ ซึ่งได้เปิดเผยไว้แล้วอย่าง
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เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการเพิ่มวรรค “ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น” ที่ผู้สอบบัญชี
ต้องการขยายความ หรือให้รายละเอียดกับผู้ใช้งบการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบ หรือมีความเข้าใจยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี หรือรายงานของผู้สอบบัญชี โดยการเพิ่มวรรค
“ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ” ต่อจากวรรค “เกณฑ์ในการแสดงความเห็น ” ซึ่งการเพิ่มวรรค “ข้อมูล
และเหตุการณ์ที่เน้น” ไม่มีผลกระทบต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด การพิจารณาเพิ่ม
วรรค “ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น”
นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีอาจระบุเรื่องที่ต้องการให้ข้อมูล เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ หรือความรับผิดชอบ หรือรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากที่ได้แสดง
หรือเปิดเผยไว้ในงบการเงิน โดยการเพิ่มวรรค “เรื่องอื่น” ที่ผู้สอบบัญชีต้องการขยายความ หรือให้
รายละเอียดกับผู้ใช้งบการเงิน เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
หรือรายงานของผู้สอบบัญชี โดยการเพิ่มวรรค “เรื่องอื่น” ต่อจากวรรค “ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น”
ซึ่ง การเพิ่มวรรค “เรื่องอื่น ” ไม่มีผลกระทบต่อการแสดงความเห็ นของผู้ ส อบบัญชีแต่อย่างใด การ
พิจารณาเพิ่มวรรคเรื่องอื่น
อนึ่ ง แนวทางในการสอนงานและการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้ จัดทาครั้งนี้ เป็นการ
รวบรวมแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สามารถศึกษา
แนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด ได้จากคู่มือที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้จัดทาไว้ให้ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีศึกษาแนวปฏิบัติได้เฉพาะในแต่ละเรื่อง ได้แก่
1. คู่มือการจัดทาแผนการสอบบัญชีโดยรวม
2. คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการสอบบัญชี
3. คู่มือการเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบบัญชี
4. คู่มือการจัดทารายงานการสอบบัญชี
5. คู่มือการจัดทากระดาษทาการสอบบัญชี
6. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC)

ศึกษาการวางระบบการควบคุมภายในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน้้านมดิบด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์
กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ้ากัด
ถนอมจิตต์ ท้าวแดนค้า

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ้ากัด เป็นสหกรณ์โคนมที่จัดตั้งขึ้นแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม ผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ ชื่อว่าสหกรณ์โคนม
เชียงใหม่ จ้ากัด จัดอยู่ในประเภทสหกรณ์การเกษตร นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 ปัจจุบันสหกรณ์ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ 1 ต้าบลไชยสถาน อ้าเภอสารภี จังหวัด
เชีย งใหม่ ก้าหนดปี ทางบั ญชีสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี มีส มาชิกจ้านวน 177 คน
ด้าเนินงานในท้องที่อ้าเภอสารภี สันก้าแพง สันป่าตอง สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ อ้าเภอบ้านธิ
จังหวัดล้าพูน มีศูนย์รวบรวมน้้านมดิบรวม 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สารภี (ส้านักงานใหญ่) ศูนย์สันทราย ศูนย์
สันก้าแพง ศูนย์สันป่าตอง และศูนย์ห้วยไซ
สหกรณ์ด้าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ธรรมชาติทุกหยด นมสดสหกรณ์ ” และภายใต้
นโยบายทางด้านคุณภาพที่ชัดเจน ในเรื่อง
1. ดูแลจัดระบบความสะอาดและคุณภาพการจัดส่งน้้านมดิบจากสมาชิก
2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในด้านกระบวนการผลิต
3. ดูแลการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
4. ควบคุมสายส่งในด้านการจัดส่งสินค้า ความสะอาดผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภค
วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์
1. จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิก เพื่อการประกอบอาชีพและการด้ารงชีพ
2. จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ้าเป็นมาจ้าหน่ายแก่สมาชิก
3. รวบรวมน้้านมดิบจากสมาชิกมาจ้าหน่ายและแปรรูปเพื่อจ้าหน่าย
4. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
5. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
6. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
ชุมชนภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
7. ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือ
การประกอบอาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิต
ทางอุตสาหกรรม เพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
ในการด้าเนินธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ้ากัด ตลาดของ
สหกรณ์ส่วนใหญ่จะจ้าหน่ายให้กับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
นโยบายของทางราชการ มีความไม่แน่นอนทางการตลาด ดังนั้นสิ่งที่ช่วยให้สหกรณ์เติบโตได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน คือ สหกรณ์ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางที่
ก้าหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการด้าเนินงาน
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ ด้านการแปรรูปและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นม
สหกรณ์รวบรวมน้้านมดิบจากสมาชิก ท้าการแปรรูปน้้านมดิบเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
จัดจ้าหน่าย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ สหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์จะต้องด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทันต่อความต้องการจ้าหน่ายน้้านมดิบของสมาชิก

สหกรณ์รวบรวมน้้านมดิบจากสมาชิกทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง
เวลา 08.30 น. และเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 น ถึงเวลา 18.30 น. น้้านมดิบที่รวบรวมจากสมาชิกในแต่
ละวันนั้น สหกรณ์จะจัดจ้าหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อนมดิบอื่นบางส่วน ได้แก่ บริษัท ซีพี เมจิ จ้ากัด และ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) สุโขทัย และขอนแก่น น้้านมดิบที่เหลือสหกรณ์
จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อจ้าหน่ายสู่ท้องตลาดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม และไอศครีม
การจ่ า ยเงิ น ค่า น้้ า นมดิ บ ให้ กั บ สมาชิ ก สหกรณ์ จ ะค้ า นวณค่ า น้้ า นมดิบ ให้ แ ก่ ส มาชิ ก
ทุกงวด 1 เดือน และจ่ายเงินให้กับสมาชิกภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสมาชิก ซึ่งเป็นการหมุนชนรอบไปทุกงวดทุกเดือน
การผลิตผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ จะมีการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของการผลิต
โดยมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ มีการควบคุมการเก็บรักษา และการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปที่ผลิต
ได้ ใ นแต่ ล ะวั น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ว งจรการแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มด้ า เนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
การจ้ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มของสหกรณ์ ใช้ วิ ธี จ้ า หน่ า ยด้ ว ยวิ ธี ตั ว แทนจ้ า ห น่ า ย
ทั้งนมยู เอช ที และนมพาสเจอร์ไรส์ สหกรณ์จัดสรรให้ตัวแทนจ้าหน่าย ตามเขตของตัวแทนที่ได้รับ
มอบหมาย ส้าหรับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สหกรณ์ได้รับสัดส่วนการจ้าหน่ายนมเป็นพื้นที่
เขตภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรตามนโยบายภาครัฐจากคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมหรือการแปรรูปแต่ละครั้ง หัวหน้าฝ่ายการผลิตจะเป็นผู้ควบคุม
การผลิต โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการด้าเนินการตามขั้นตอนขบวนการผลิต
ซึ่งมีหัวหน้าแผนกต่าง ๆ คอยควบคุมอีกระดับหนึ่ง ในการก้าหนดแผนการผลิตจะมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้อง
หลายอย่าง และฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการผลิต ต้องมีการประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
ผลิตแต่ละครั้ง ฝ่ายการผลิตจะก้าหนดแผนการผลิตตามยอดการสั่งนมของตัวแทนที่ผ่านฝ่ายการตลาด
จะแจ้งยอดการสั่งซื้อนมของตัวแทน ฝ่ายผลิตจะจัดสรรแผนการผลิตตามยอดที่ ฝ่ายการตลาดแจ้งให้
ฝ่ายผลิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ เมื่อฝ่ายผลิตได้จัดสรรแผนการผลิต
เรียบร้อยแล้ว วัตถุดิบ (น้้านมดิบ) ที่ยังมีอยู่ จะน้ามาผลิตเป็นสินค้าส้าเร็จรูปประเภทนมยูเอชที ซึ่งมี
อายุการเก็บรักษาได้นานกว่านมพาสเจอร์ไรส์
ระบบการควบคุมภายในธุรกิจแปรรูปนานมดิบและผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ สหกรณ์ก้าหนดขั้นตอนการท้างานในภาพรวมของฝ่าย
ผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ไว้ โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานตั้งแต่การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์รสจืด
นมปรุงแต่งรสหวาน กลิ่นสตรอเบอร์รี่ รสโกโก้ นมเปรี้ยวกลิ่นลิ้นจี่ กลิ่นสับปะรด กลิ่นส้ม เริ่มตั้งแต่การ
จัดการสโตร์ การรับน้้านมดิบและการเก็บรักษา การปรุงผสมนม การพาสเจอร์ไรส์นม การบรรจุนมพาส
เจอร์ไรส์ชนิดซอง การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และการจ้าหน่ายหน้าโรงงาน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่ได้วางไว้ ดังนี้
1. ผู้จัดการสหกรณ์ มีหน้าที่
1.1 รั บ ทราบปั ญหาที่เกิ ดภายในโรงงานและหาวิธี การแก้ไ ขในกรณี ที่หั ว หน้ า
โรงงานแม่สามารถแก้ไขได้

1.2 ควบคุ ม การท้ า งานของหั ว หน้ า โรงงานพนั ก งานตรวจสอบคุ ณ ภาพและ
พนักงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่ก้าหนดไว้อย่างถูกต้อง
1.3 ตรวจสอบและอนุมัติแผนการผลิตที่น้าเสนอโดยหัวหน้าโรงงาน
2. หัวหน้าโรงงาน มีหน้าที่
2.1 ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่ก้าหนด
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาทันทีในกรณีที่พบว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมีปัญหา
2.2 วางแผนการผลิตในวันต่อไป
3. พนักงานควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพน้้านมดิ บนมพาสเจอร์ไรส์
ตลอดกระบวนการผลิต
4. พนั ก งานสโตร์ พนั ก งานรั บ น้้ า นมดิ บ พนั ก งานพาสเจอร์ ไ รส์ พนั ก งานบรรจุ
พนั กงานสต๊อก มีหน้ าที่ป ฏิบัติการในหน้าที่รับผิดชอบ และบันทึกผลการปฏิบัติไว้ในแบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้อง ส่งมอบแบบฟอร์มให้หัวหน้าโรงงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
มาตรการควบคุมตามขันตอนการทางานในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
1. การจัดการสโตร์
เมื่อมีวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสารเคมีมาส่ง พนักงานสโตร์ต้องท้าการตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้นของสินค้าตามแบบฟอร์มการตรวจรับวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และสารเคมี เมื่อตรวจสอบ
แล้วหากผลการตรวจสอบไม่ผ่านให้ส่งคืนสินค้า โดยพนักงานสโตร์น้าสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคืน
เมื่อบริษัทมาส่งสินค้าครั้งต่อไป หากผ่านการตรวจสอบพนักงานสโตร์ต้องน้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และ
สารเคมีเข้าไปท้าการจั ดเรี ยงในสโตร์ จากนั้นติดป้ายแสดงสถานะเพื่อระบุรายละเอียดของวัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์และสารเคมี เมื่อมีพนักงานฝ่ ายผลิตมาท้าการเบิกวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสารเคมีกับ
พนักงานสโตร์ พนักงานสโตร์ต้องท้าการตรวจสอบใบขอเบิก ก่อนการเบิกตามแบบฟอร์มการเบิกบรรจุ
ภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตนมและสารเคมี แล้วจึงจัดสินค้าให้โดยใช้หลักการจ่ายสินค้าที่รั บเข้ามาก่อน เมื่อ
เสร็จสิ้นต้องบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการท้างานไว้ในเอกสารการจัดการสโตร์
2. การรับนานมดิบและการเก็บรักษา
ในทุกๆ วัน เมื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมน้าน้้านมดิบมาส่ง พนักงานรับน้้านมดิบต้อง
ท้าการตรวจสอบคุณภาพน้้านมดิบทางกายภาพ และตรวจสอบด้วย 70% อลิซาลีนแอลกอฮอล กรณี
เป็นนมเย็นใช้แอลกอฮอล์ 75% กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบให้ Reject ไม่รับ และถ้าน้้านมดิบผ่านการ
ตรวจสอบจึ ง ด้า เนิ น การชั่ งน้้ าหนั ก และออกใบรั บน้้ านมดิ บให้ แก่ เกษตรกร ตามแบบฟอร์ม ใบรั บ
น้้านมดิบ และแบบฟอร์มการตรวจรับน้้านมดิบ จากนั้นจึงปั๊มน้้านมดิบเก็บในถังเก็บน้้านมดิบ ที่มีเครื่อง
ท้าความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิน้านมดิบให้คงที่ ที่ไม่เกิน 6 องศาเซลเซียส ภายใน 4 ชั่วโมงเพื่อรอการ
น้าไปปรุงผสมต่อไป แล้วบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการท้างานไว้ในเอกสารแบบฟอร์มการรับน้้านมดิบ
และการเก็บรักษา
3. การปรุงผสม
ก่อนการผลิตทุกครั้ง พนักงานควบคุมคุณภาพต้องท้าการตรวจสอบคุณภาพน้้านม
ดิบที่เก็บ รักษาในถังเก็บ น้้านมดิบ และรถบรรทุกน้้านมดิบ รายงานผลการตรวจสอบให้กับพนักงาน
พาสเจอร์ไรส์ เพื่อท้าการปรุงผสมนม โดยพนักงานพาสเจอร์ไรส์นม จะต้องเบิกวัตถุดิบจาก สโตร์และท้า

การปรุงผสมนมให้เป็นรสต่างๆ ได้แก่ รสหวานกลิ่นสตอเบอรี่ รสโกโก้ กลิ่นลิ้นจี่ กลิ่นเลมอน กรีน
สับปะรด และกลิ่นส้ม ตามล้าดับ หลังจากปรุงผสมเสร็จ ต้องมีการตรวจสอบ คุณภาพนมหลังการ
ปรุงผสมอีกครั้ง โดยพนักงานควบคุมคุณภาพ ถ้าหากผลการตรวจสอบไม่ผ่านให้พนักงานพาสเจอร์ไ รส์
ท้าการปรุ งผสมนมใหม่ อีกครั้ ง เมื่อผลการตรวจสอบผ่ านให้ บัน ทึกลงแบบฟอร์ มการปรุ งผสมตาม
รายละเอียดขั้นตอนการท้างานการปรุงผสมนม
4. การพาสเจอร์ไรส์
ทุกครั้งก่อนการพาสเจอร์ไรส์นม พนักงานพาสเจอร์ไรส์ต้องท้าการเตรียมเครื่อง
พาสเจอร์ไรซ์โดยก้าหนดให้มีเวลาและอุณหภูมิตามที่ ก้าหนด แล้วจึงเริ่มท้าการพาสเจอร์ไรส์นมเรียง
ตามล้าดับ คือ รสจื ด นมปรุงแต่งรสหวาน กลิ่นสตอเบอรี่ รถโกโก้ นมเปรี้ยวกลิ่นลิ้นจี่ กลิ่นเลมอน
กลิ่นสับปะรด กลิ่นส้ม และบรรจุลงถุงขนาด 150 และ 200 มิลลิลิตร แล้วจึงเก็บผลิตภัณฑ์ใส่ถุงและ
รถเข็น ระหว่างที่มีการพาสเจอร์ไรส์นม จะมีการบันทึกลงแบบฟอร์ม การตรวจสอบระบบพาสเจอร์ไรส์
และเครื่องโฮโมจิไนซ์ แล้วบันทึกข้อมูลขั้นตอนการท้างานไว้ในเอกสารการพาสเจอร์ไรส์นม

5. การบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดซอง
เมื่อได้รับค้าสั่งการผลิตจากหัวหน้าโรงงานแล้ว พนักงานบรรจุจะเบิกฟิล์มนมและ
ถุงหูหิ้วจากฝ่ายสโตร์ และบันทึกแบบฟอร์มสรุปการเบิกม้วนฟิล์ม และแบบฟอร์มการเบิกบรรจุภัณฑ์/
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต นม/สารเคมี หลั ง จากนั้ น จึ ง ท้ า การเตรี ย มเครื่ อ งบรรจุ ถุ ง อั ต โนมั ติ เตรี ย มถั ง นม
Reprocess ให้พร้อม จึงเริ่มท้าการบรรจุนมรสจืด นมปรุงแต่งรสหวาน กลิ่นสตอเบอรี่ รถโกโก้ นม
เปรี้ยวกลิ่นลิ้นจี่ กลิ่นเลมอน กลิ่นสับปะรด และกลิ่นส้ม ลงถุงขนาด 150 หรือ 200 มิลลิตร แล้วจึงเก็บ
ผลิตภัณฑ์ใส่ถุงและรถเข็นตามล้าดับแล้วบันทึกลง แบบฟอร์มการบันทึกนมเข้าห้องเย็น แบบฟอร์ม
ใบเซ็นรับมอบนมพาสเจอร์ไรส์และ แบบฟอร์มสรุปการผลิตนมประจ้าวัน แล้วบันทึกข้อมูลขั้นตอนการ
ท้างานไว้ในเอกสารการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์
6. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
เมื่อพนักงานบรรจุจัดเรียงถุงใส่ผลิตภัณฑ์นมพลาสเจอร์ไรส์ ลงในรถเข็นจนครบ
1,000 ซองแล้ว ให้พนักงานสต๊อกน้ารถเข็นใส่ผลิตภัณฑ์เข้าเก็บในห้องเย็น จากนั้นท้าการจัดเรียง
ผลิตภัณฑ์แยกตามรสชาติและขนาดบรรจุภัณฑ์ พร้อมแขวนป้ายแสดงสถานะที่หน้าแถวของผลิตภัณฑ์ที่
จัดเรียง โดยอุณหภูมิภายในห้องเย็นที่ท้าการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ต้องไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกัน
การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค โดยนมรสจืด นมปรุงแต่งรสหวาน กลิ่นสตรอเบอรี่
รสโกโก้ มีอายุการเก็บรักษาสิบวัน นับจากวันที่ผลิตเป็นวันแรก และนมเปรี้ยวกลิ่นลิ้นจี่ กลิ่นเลมอน
กลิ่ น สั บ ปะรด และกลิ่ น ส้ ม มี อ ายุ ก ารเก็ บ รั ก ษายี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ จากวั น ที่ ผ ลิ ต และมี ก ารบั น ทึ ก ลง
แบบฟอร์มบันทึกจ้านวนผลิตภัณฑ์และอุณหภูมิในห้องเย็น บันทึกลงแบบฟอร์มบันทึกอุณหภูมิห้องเย็น
หน้าห้อง และบันทึกลงแบบฟอร์มการแขวนป้ายแสดงสถานะผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น แล้วบันทึกข้อมูล
ขั้นตอนการท้างานไว้ในเอกสารการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์

7. การขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์
ทุกครั้งที่มีลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ พนักงานสต๊อกจะได้รับใบสั่งจากส้านักงาน เพื่อ
แจ้งจ้านวนผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อ ซึ่งพนักงานสต๊อกจะต้องด้าเนินการน้าผลิตภัณฑ์ออกจากห้องเย็น
โดยใช้หลักการสินค้าที่ผลิตก่อนออกจ้าหน่ายก่อน จากนั้นจึงท้าการตรวจสอบจ้านวน , อุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑ์ และให้ลู กค้าตรวจสอบจ้านวนอีกครั้ง พนักงานสต๊อกต้องตรวจสอบความสะอาด ,กลิ่ น
ภาชนะบรรจุนม , การจัดเรียงนม และน้้าแข็ง จากนั้นบันทึกลงในแบบฟอร์มการขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์
เพื่อจ้าหน่าย
จากการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ้ากัด ตามขั้นตอน
การผลิตและการรายงานการใช้วัตถุดิบของฝ่ายผลิต พบว่า ตามกระบวนการผลิตไม่สามารถยืนยันความ
ถูกต้องได้ครบถ้วนของยอดผลิต ยอดการสูญเสียในแต่ละชนิด ไม่สามารถทราบได้ว่า จ้านวนน้้านมดิบ
และนมที่ผสมแล้วสูญเสียในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่ รวมถึงวัสดุต่าง ๆ มีการสูญเสียในสัดส่วนที่
สอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อยอดการผลิตตามมาด้วย ประการที่หนึ่งในเรื่องของการ
Reprocess นมในทุกกระบวนงาน ที่ไม่ได้จัดท้าทะเบียนคุมนม Reprocess ไว้ แม้ว่าในกระบวนการ
ผลิตจะมีการบันทึกรายละเอียดตามแบบฟอร์มต่างๆ แต่ในกระบวนการผลิตที่เกิ ดมีนม Reprocess
จ้านวนมากๆ อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมที่สหกรณ์ก้าหนดไว้ได้ ประการที่สอง สิ่งที่ได้มาและ
สิ่งที่เสียไปในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ฝ่ายโรงงานผลิตไม่ได้น้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ทราบ และเพื่อพิจารณา กรณีมีนมสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือที่ค้างสต๊อก หรือหมดอายุ ซึ่ง
สหกรณ์อาจเห็นว่าเป็นจ้านวนไม่มาก เนื่องจากในการผลิตนมหลายชนิดมีส่วนปรุงแต่งเพิ่มเข้าไป ท้าให้
เมื่อกระทบยอดน้านมดิบที่น้าเข้าสู่กระบวนการผลิตจึงไม่ปรากฏในรายงานใดๆ ว่ามีการสูญเสียเป็น
จ้านวนเท่าใด ประการที่สาม การคุมยอดที่ได้รับจากการผลิตของนมทุกชนิด จะท้าการตรวจนับ
ผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการผลิตในขั้นตอนสุดท้ายเก็บเข้าสต๊อก ซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจุดคุ้มทุนของการผลิต
ที่แท้จริงเป็นเช่นไร เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้ค้านวณจุดคุ้มทุนและต้นทุนที่ เหมาะสมของการผลิต
ผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ ดังนั้น ในการแนะน้าสหกรณ์เพื่อพัฒนาและแก้ไขการวางระบบการควบคุม
ภายในที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้แก่สหกรณ์ มี 3 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่หนึ่ง สหกรณ์โดยฝ่ายผลิตควรจัดท้าทะเบียนคุมนม Reprocess ทั้งที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตและที่เกิดจากการนมค้างสต๊อก ใกล้หมดอายุที่สหกรณ์ตรวจสอบคุณภาพแล้วสามารถ
น้ากลับเข้าไปสู่กระบวนการผลิตได้ใหม่ เพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงในการผลิต
ประเด็นที่สอง สหกรณ์โดยฝ่ายผลิตควรสรุปยอดผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน การ
เกิดนมสูญเสียในกระบวนการผลิต ตลอดจนการ Reprocess หรือ Regrad นมในกระบวนการผลิต
น้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอนุมัติในบางเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการ เช่น นมสูญเสีย นมรั่ว นมแลกเปลี่ยน นมชดเชย เป็นต้น
ประเด็นที่สาม สหกรณ์โดยฝ่ายผลิต ควรท้าการทดสอบวิธีการค้านวณยอดการใช้วัตถุดิบ
ในการผลิตตามลักษณะงานที่ใช้จริงเทียบกับผลผลิตที่ได้ และเทียบกับการเบิกใช้ตามทะเบียนคุมเพื่อ
ทราบจุดคุ้มทุนหรือค้านวณต้นทุนการผลิตในแต่ละล็อตที่น้าน้้านมดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้
ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นว่า
1. นมสูญเสีย เป็นการสูญเสียตามกระบวนการผลิตหรือไม่ หากถือเป็นการสูญเสีย
ตามปกติ ผู้บริหารสหกรณ์ยอมรับการสูญเสียได้เท่าใด

2. นมที่สูญเสีย ควรนeเสนอผู้บริหารสหกรณ์ให้มีการทดสอบเกณฑ์การสูญเสียของ
สหกรณ์และเป็นที่ยอมรับได้
3. นมสูญเสียหรือนมที่ไม่ได้บรรจุ สามารถบอกถึงลักษณะการควบคุมการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ระบบการจัดซื้อหรือ
รวบรวมน้้านมดิบ ตลอดจนการน้าวัตถุดิบเข้าผสม หากการสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ผลที่
ได้จากการวิเคราะห์การใช้วัตถุดิบ สามารถน้าข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้ บริหารของสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
ก้าหนดเกณฑ์การสูญเสียของวัตถุดิบแต่ละชนิดได้ และสามารถ ใช้ข้อมูลดังกล่าว เป็นเครื่องมือช่วย
ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากสหกรณ์สามารถทดสอบข้อมูลที่ได้แล้ว
ก้าหนดเกณฑ์การสูญเสียของวัตถุดิบเป็นมาตรฐานไว้ ผู้สอบบัญชีสามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าว มาเป็น
ประโยชน์ต่องานสอบบัญชีในการก้าหนดแนวการตรวจสอบได้ด้วย

