
การควบคุมภายใน



      เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจ  

ความสําคญัของการควบคุมภายใน   ระบบการควบคุมภายใน

ทีด่ใีช้ในการบริหารงานสหกรณ์   ช่วยป้องกนัหรือลดความ

เสียหาย   ทีอ่าจเกดิขึน้กบัสหกรณ์ได้   และเป็นการช่วยเพิม่

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของสหกรณ์

วตัถุประสงค์
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1.  ความหมายของการควบคุมภายใน

2.  วตัถุประสงค์และความจําเป็น

3.  ประเภทของการควบคุมภายใน

4.  ลกัษณะของการควบคุมภายในทีด่ี

5.  สหกรณ์กบัการควบคุมภายใน

ประเดน็สําคญั

6.  ข้อจํากดัของการควบคุมภายใน

7.  การควบคุมภายในเฉพาะด้าน

8.  ตัวอย่างการควบคุมภายใน                

เฉพาะธุรกจิ

9.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
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    หมายถึง  แผนจดัแบ่งส่วนงาน และวธีิการทาํงานทีป่ระสาน

สัมพนัธ์กนัเพือ่

-  ดูแลรักษาสินทรัพย์

-  ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถอืได้ ของข้อมูลทางบัญชี

-  เพิม่ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

-  ส่งเสริมให้มีการปฏบิัตติามนโยบายทีก่าํหนด

ความหมายของการควบคุมภายใน

     4



1.  ช่วยให้การดาํเนินงานของสหกรณ์ มีประสิทธิภาพ  และบรรลุ

วตัถุประสงค์

2.  ช่วยให้รายงานทางการเงนิมีความถูกต้อง

3.  ช่วยกาํกบัให้การปฏิบัตงิานด้านต่าง ๆ    สอดคล้องกบักฎหมาย  

ข้อบังคบัและระเบียบของสหกรณ์

วตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
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          การควบคุมภายในมีความสําคญัและเกีย่วข้องกบัความสําเร็จ

ของสหกรณ์   สามารถใช้เป็นเคร่ืองมอืในการควบคุมการดาํเนินงาน               

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบันโยบายของสหกรณ์  

รวมทั้งได้ข้อมูลทีค่รบถ้วนเช่ือถอืได้  และทนัเหตุการณ์

ความจาํเป็นของการควบคุมภายใน
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1.  การควบคุมภายในด้านบริหาร

2.  การควบคุมภายในด้านบัญชี

ประเภทของการควบคุมภายใน

7



หมายถึง

แผนการจดัส่วนงาน วธีิการและมาตรการต่าง ๆ  ทีส่ามารถ

ทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ

วตัถุประสงค์   และเป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนด

การควบคุมภายในด้านการบริหาร
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ประกอบด้วย :

การควบคุมการจัดองค์การ

การควบคุมการดาํเนินงาน

การควบคุมโดยระบบ

การรายงานข้อมูล

การควบคุมภายในด้านบริหาร
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       1.  กาํหนดโครงสร้างให้ชัดเจนเหมาะสมกบัธุรกจิ  สามารถปรับเปลีย่น                      
ให้เหมาะสมกบัสหกรณ์

       2.  กาํหนดอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบอย่างชัดเจน  ไม่ซ้ําซ้อน                
มีการประสานงานทีด่ ี มีความรู้  ความสามารถเหมาะสมกบัตําแหน่ง

        3.  กาํหนดลกัษณะงานในแต่ละตําแหน่งหน้าที ่  และความรับผดิชอบให้
ชัดเจน  จัดทาํคู่มือการทาํงาน แสดงขั้นตอน  และวธีิปฏบัิติงาน  โดยกาํหนด
ตามระเบียบ

การควบคุมการจดัองค์การ
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ทีป่ระชุมใหญ่

โครงสร้างการจดัองค์การ

คณะกรรมการดําเนินการ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ

ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงนิ

ผู้ตรวจสอบกจิการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

สมาชิก สมาชิกสมาชิก

ฝ่ายบัญชีฝ่ายธุรการ
11



1.  กาํหนดนโยบายของสหกรณ์

2.  จัดทาํแผนงานให้สอดคล้องกบันโยบาย  ทั้งแผน

ระยะส้ัน และระยะยาว

3.  กาํหนดมาตรฐานการวดัผลงาน

การควบคุมการดาํเนินการ
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     กาํหนดให้มีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ  ให้ผู้บริหารทราบ  เพือ่นํา

ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน  ทั้งนี ้ ข้อมูลทีร่ายงานจะ

เปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะธุรกจิ  หรือตามความต้องการของผู้บริหาร

เป็นประโยชน์  :-

•  ทาํให้ทราบผลการปฏิบัตงิานทีเ่กดิขึน้จริง

•  ใช้เปรียบเทยีบข้อมูลทีเ่กดิขึน้จริงกบัแผนงาน  หรือมาตรฐานทีก่าํหนด

การควบคุมโดยระบบการรายงานข้อมูล
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หมายถึง

              แผนการจัดแบ่งส่วนงาน วธีิการ และการบันทกึ

รายการต่าง  ๆ  เกีย่วกบัดูแลรักษาสินทรัพย์  ตลอดจนการ

รวบรวมข้อมูลทางบัญชีและการเงนิให้ถูกต้องเป็นทีเ่ช่ือ              

ถือได้

การควบคุมภายในด้านบัญชี
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กาํหนดขึน้เพือ่ให้ม่ันใจว่า

•  รายการต่าง ๆ ได้มีการดําเนินการ    โดยมีการอนุมัติถูกต้อง

•  รายการต่าง ๆ มีการบันทกึไว้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

    ตามหลกัการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป

•  รายการสินทรัพย์ต่าง ๆ จะต้องบันทกึไว้อย่างครบถ้วน     

    และมีอยู่จริง   หากมีข้อแตกต่างใด ๆ ต้องมีมาตรการ   

    ทีเ่หมาะสม

•  การใช้สินทรัพย์ต่าง ๆ ต้องได้รับ   การอนุมัติจากผู้มีอาํนาจ

    อย่างถูกต้อง

การควบคุมภายในด้านบัญชี
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ประกอบด้วย :-

•  จัดทาํผงับัญชี  คู่มอืและนโยบายบัญชี

•  จัดทาํงบประมาณ

•  จัดให้มรีะบบบัญชีต้นทุน

•  กาํหนดแบบฟอร์มและเลขทีเ่อกสาร

•  จัดให้มกีารตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในด้านบัญชี
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1.  มีแผนจัดแบ่งส่วนงานกาํหนดอาํนาจหน้าที ่  และความรับผดิชอบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร

2.  เจ้าหน้าทีม่คีวามรู้  ความสามารถทีเ่หมาะสมกบังานในหน้าที ่และส่งเสริม              

ให้มีการฝึกอบรม

3.  รายการต่าง ๆ ได้รับอนุมัตจิากผู้มีอาํนาจอนุมัตอิย่างถูกต้อง

4.  จัดทาํเอกสารประกอบรายการทางบญัชีอย่างถูกต้อง

5.  บนัทกึบญัชีอย่างถูกต้องตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป

6.  ควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์ในลกัษณะทีเ่หมาะสม

7.  จัดให้มีการตรวจสอบภายใน

ลกัษณะของการควบคุมภายในทีด่ี
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       การควบคุมภายใน  เป็นปัจจยัสําคญั  เบือ้งหลงั 

ความสําเร็จของสหกรณ์ ลดความเส่ียงช่วยป้องกนัความเสียหาย               

ทีอ่าจเกดิขึน้ ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ต้องเหมาะสม                                    

และสามารถปรับเปลีย่นได้ตามสถานการณ์

สหกรณ์กบัการควบคุมภายใน
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1.  การควบคุมเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร

2.  การควบคุมเงินลงทุน

3.  การควบคุมลูกหนี้

4.  การควบคุมสินค้า

5.  การควบคุมสินทรัพย์ถาวร

การควบคุมภายในเฉพาะด้าน

6.  การควบคุมเจ้าหนี้

7.  การควบคุมเงินรับฝาก

8.  การควบคุมทุนเรือนหุ้น

9.  การควบคุมรายจ่าย

10.  การควบคุมระบบงาน
คอมพวิเตอร์
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     วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ม่ันใจว่า

      1. เงินสดทีบ่ันทกึไว้มีอยู่จริง   และเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์

      2. การบันทกึบัญชีเกีย่วกบัเงินสดและเงินฝากธนาคารทาํได้ทนัเวลา
ครบถ้วน    และถูกต้องตามหลกัการบัญชี

       3.รายจ่ายทุกรายการมีการอนุมัตโิดยผู้มีอาํนาจ  และเป็นค่าใช้จ่าย                    
ของสหกรณ์จริง

การควบคุมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร
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1.  เงินรับบันทกึไม่ถูกต้องครบถ้วน

2.  เงินสดสูญหาย หรือมีการทุจริต

3.  รายจ่ายทีเ่กดิขึน้ไม่ใช่รายจ่ายของสหกรณ์จริง

21

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้เกีย่วกบั

เงนิสด และเงนิฝากธนาคาร



วตัถุประสงค์  เพือ่ให้มัน่ใจว่า
           1.  มีอยู่จริงครบถ้วน  และมีการเกบ็รักษาปลอดภยั  ไม่สูญหาย       
หรือทุจริต
           2.  อยู่ในความต้องการของตลาด  ตรีาคายุติธรรม    มีการบันทกึ     
ส่วนต่างจากราคาทุนไว้เป็นค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงนิลงทุน
           3.  ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดหลกัทรัพย์แสดงตามราคาทุน
           4.  มีการวางแผนการลงทุน  เพือ่ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

การควบคุมเงนิลงทุน
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             1.  ขาดการวางแผน  อาจเกดิผลขาดทุนหรือไม่ได้รายได้ทีค่วรจะได้

             2.  หลกัทรัพย์อาจมกีารสูญหายหรือเกดิการทุจริต

             3.  ไม่บันทกึรายได้จากการลงทุน

             4.  การเบิก-จ่ายหลกัทรัพย์ ไม่ได้รับการอนุมัตโิดยผู้มีอาํนาจ

             5. ทะเบียนคุมหลกัทรัพย์  ระบุข้อมูลไม่เพยีงพอ เช่น  ต้นทุนของเงนิลงทุน  
รายได้และค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ 

             6. การจัดจําแนกประเภทหลกัทรัพย์ผดิพลาดทําให้การบันทกึบัญชี                    
และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ถูกต้อง

             7.  การละเมดิเงือ่นไขข้อบังคบั

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ จากเงนิลงทุน

23



ลูกหนีข้องสหกรณ์  ประกอบด้วย

1.  ลูกหนีก้ารค้า

2.  ลูกหนีเ้งินกู้

การควบคุมลูกหนี้
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วตัถุประสงค์  เพือ่ให้มั่นใจว่า

1.  การขายสินค้าทั้งเงินสด  และเงินเช่ือมีการบันทกึบัญชีถูกต้อง  

ครบถ้วนและทันเวลา

2.  ตรวจตัดยอดขาย และส่งของอย่างถูกต้อง

3.  ตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเพยีงพอ

4.  เงินทีไ่ด้รับชําระหนีจ้ากการขายลงบัญชีถูกต้อง

5.  ตัดจําหน่ายเป็นหนีสู้ญ  ได้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุมใหญ่

การควบคุมลูกหนีก้ารค้า
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•   เอกสารการขายสูญหาย

•   ไม่มีการบันทกึบัญชีสําหรับหนีท้ีเ่กบ็ได้ไม่ส่งมอบ   หรือประวงิเวลา

การส่งมอบสินค้า

•   บัญชีคุมและรายละเอยีดลูกหนีมี้ข้อผดิพลาดและไม่สามารถแก้ไขได้

ทนั

•   ตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญไม่เพยีงพอ

•   ลูกหนีถู้กตดัจําหน่ายเป็นหนีสู้ญ  โดยไม่ได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุม

ใหญ่

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้เกีย่วกบัลูกหนีก้ารค้า
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วตัถุประสงค์   เพือ่ให้ม่ันใจว่า

1.  การให้เงินกู้ถูกต้องตาม ระเบียบ  ข้อบงัคบั   นโยบาย แผนงาน     และมติ

ทีป่ระชุมหรือไม่

2.  ลูกหนีมี้ตัวตนอยู่จริง  มีหลกัฐานการเป็นหนี ้ และหลกัประกนัครบถ้วน

ถูกต้อง

3.  จ่ายเงินกู้และรับชําระหนีจ้ากลูกหนีล้งบัญชีอย่างถูกต้อง

4.  ตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเพยีงพอ

การควบคุมลูกหนีเ้งนิกู้
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1.  เอกสารการรับเงินสูญหาย

2.  ไม่บันทกึบัญชีหนีท้ีเ่กบ็ได้  ไม่ส่งมอบหรือประวงิการส่งมอบหนีท้ีเ่กบ็ได้

3.  บัญชีคุมยอดและรายละเอยีดลูกหนี ้มีข้อผดิพลาด  ไม่สามารถแก้ไขได้ 

ทนัเวลา

4.  ตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญไม่เพยีงพอ

5.  ลูกหนีถู้กตัดเป็นหนีสู้ญ  โดยไม่ได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมใหญ่

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากลูกหนีเ้งนิกู้

28



วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ม่ันใจว่า

1.  การเกบ็รักษาสินค้าปลอดภัย   ไม่มกีารสูญหายหรือทุจริต

2.  สินค้าคงเหลอืมอียู่จริง  ครบถ้วน   และเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์

3.  มมีาตรการตรวจตดัยอดสินค้าคงเหลอื    ให้ถูกต้องตามงวดบัญชี

4.  บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลอื  การแสดงราคา   และเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง

ตามหลกัการบัญชี

5.  สินค้าเก่า  ล้าสมยัหรือชํารุดเสียหาย  มกีารลดราคาหรือตดัสินค้าเส่ือมชํารุด

การควบคุมสินค้า
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•    สินค้าสูญหาย หรือมกีารทุจริต

•   การบันทึกบัญชีรับจ่ายสินค้าผดิพลาด

•   การคาํนวณราคาทุนสินค้า และต้นทุนขายผดิพลาด

•   การบันทึกสินค้าคงเหลอืไม่ถูกต้อง

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้เกีย่วกบัสินค้า
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แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน  ดงันี้

1.  การควบคุมเกีย่วกบัการส่ังซ้ือสินค้า   และการรับสินค้า

2.  การควบคุมเกีย่วกบัการจาํหน่ายสินค้า

3.  การควบคุมการเกบ็รักษาและการตรวจนับสินค้าคงเหลอื

แนวทางการควบคุมสินค้า
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1.  สินทรัพย์มีอยู่จริงและเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ แสดงรายการโดยถูกต้อง                      

ตามหลกับัญชี

2.  มกีารควบคุมเกบ็รักษาอย่างปลอดภัยไม่มีการสูญหายหรือทุจริต

3.  ค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาสะสมและดอกเบีย้จ่ายทีบ่ันทกึเป็นราคาทุนของ    

สินทรัพย์  การเช่าหรือเช่าซ้ือได้บันทกึบัญชีไว้อย่างถูกต้อง

4.  การเพิม่ขึน้และการตดัจ่ายสินทรัพย์มกีารอนุมตัิ และบันทกึบัญชีอย่างถูกต้อง

5.  ถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม  อตัราค่าเส่ือมราคา  วธีิคดิค่าเส่ือมราคา  นโยบาย   การตั้ง

รายจ่ายทีเ่ป็นทุนและรายจ่ายดําเนินงาน

การควบคุมทีด่นิ  อาคารและอปุกรณ์
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ซ้ือสินทรัพย์โดย

1.  โดยไม่มีสินทรัพย์  หรือได้รับไม่ครบถ้วน

2.  โดยไม่ได้รับกรรมสิทธ์ิ

3.  ทีไ่ม่จําเป็น  เกนิความต้องการไม่ตรงกบัความต้องการ

4.  โดยไม่ได้รับอนุมัตใิห้ซ้ือและไม่ใช่เพือ่ประโยชน์ในการ

ดําเนินงาน

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้

เกีย่วกบัทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์
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แผน่ใสท่ี  35/1

5.  การจัดซ้ือ  จัดจ้างสูงกว่าราคาทีเ่ป็นจริง

6.  ขายสินทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุมัติ  หรือยกัยอกรายได้จากการขาย

7.  สินทรัพย์สูญหาย จากการรักษาความปลอดภัยไม่เพยีงพอ

8.  การประกนัไม่คุ้มสินทรัพย์ทีเ่อาประกนั ไม่มีการประกนัภัย  หรือ

ประกนัภัยไม่ต่อเน่ือง

34

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้      

เกีย่วกบัทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์   (ต่อ)



เจ้าหนีข้องสหกรณ์  ประกอบด้วย

1.  เจ้าหนีก้ารค้า

2.  เจ้าหนีเ้งนิกู้ยมื

การควบคุมเจ้าหนี้
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วตัถุประสงค์  เพือ่มัน่ใจว่า

•   เจ้าหนีแ้ละภาระหนีสิ้นมกีารบันทกึบัญชีถูกต้อง  ครบถ้วน

•  มหีลกัฐานประกอบและเป็นภาระหนีสิ้นของสหกรณ์จริง

การควบคุมเจ้าหนีก้ารค้า
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•   บัญชีเจ้าหนีแ้สดงยอดหนีสิ้นไม่ถูกต้อง

•   จ่ายเงนิชําระหนีเ้จ้าหนีท้ีไ่ม่มตีวัตน หรือจ่ายชําระหนีสู้งกว่า

ความเป็นจริง

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากเจ้าหนีก้ารค้า
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   วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ม่ันใจว่า

•   การกู้ยมือยู่ในวงเงินทีข่ออนุมัติจากทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์และ

ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

•   สหกรณ์ได้ปฏิบัตติามวตัถุประสงค์  เงื่อนไข และข้อกาํหนดในสัญญา

การควบคุมเจ้าหนีเ้งนิกู้ยมื
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• ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข  ข้อจํากดัหรือข้อกาํหนดในสัญญาเงินกู้  สหกรณ์     

อาจถูกปรับหรืออาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพพจน์

•   บันทกึดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้ค้างจ่ายหรือดอกเบีย้จ่ายล่วงหน้าผดิพลาด

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้เกีย่วกบัเจ้าหนีเ้งนิกู้ยมื
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1.  การกู้ยมืเงินต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้มีอาํนาจ

2.  กาํหนดให้มีการตรวจสอบ  การใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์  

เงื่อนไขและข้อกาํหนดในสัญญา

3.  การชําระคนืเงินต้นและดอกเบีย้เงินกู้เป็นไปตามสัญญา

4.  จัดทาํแผ่นบัญชีย่อย  เจ้าหนีเ้งินกู้  พร้อมทั้งบนัทกึข้อมูลเกีย่วกบั

ข้อกาํหนดในสัญญาให้ครบถ้วน

แนวทางการควบคุมเจ้าหนีเ้งนิกู้ยมื

40



วตัถุประสงค◌์  เพือ่ให้มัน่ใจว่า

•   เงนิรับฝากได้มีการบันทกึบัญชีถูกต้อง

•   สหกรณ์ได้ปฏิบัตติามระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงนิ

การควบคุมเงนิรับฝาก
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•   บัญชีเงนิฝากแสดงยอดไม่ถูกต้อง

•   การบันทึกบัญชีผดิพลาด

•   มกีารจ่ายคนืเงนิรับฝากเกนิกว่ายอดคงเหลอืทีม่อียู่

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้เกีย่วกบัเงนิรับฝาก
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วตัถุประสงค์  เพือ่ให้ม่ันใจว่า

•   ทุนเรือนหุ้นได้มีการบันทกึบัญชีไว้โดยถูกต้อง

•   การจ่ายคนืค่าหุ้นเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ

•   สหกรณ์ปฏบิัติตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั ระเบียบและคําแนะนําที่

เกีย่วข้อง

การควบคุมทุนเรือนหุ้น
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•   บันทกึทุนเรือนหุ้นและบัญชีทุนเรือนหุ้นไม่ถูกต้อง

•   ไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย  ข้อบังคบั  ระเบียบ  และคาํแนะนํา                    

ทีเ่กีย่วข้อง

•   รับเงนิค่าหุ้นแล้วไม่บนัทกึบัญชีหรือบนัทกึบัญชีไม่ครบถ้วน

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้
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วตัถุประสงค์

•   ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ผ่านการอนุมัตมิหีลกัฐานประกอบการจ่ายถูกต้อง  ครบถ้วนใน

วงเงนิงบประมาณ  และเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์จริง

•   มกีารควบคุมค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงกบัจํานวนทีเ่บิกจ่าย  รวมถึงการปฏิบัต ิ   ตาม

ขั้นตอนและระเบียบวิธีการทีส่หกรณ์กาํหนด

•   การบันทกึบัญชีค่าใช้จ่ายถูกต้อง

การควบคุมด้านรายจ่าย
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•   ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ไม่ผ่านการอนุมัติไม่เป็นไปตามขั้นตอน  

     และระเบียบวธีิการทีส่หกรณ์กาํหนด

•   บัญชีค่าใช้จ่ายแสดงยอด  ไม่ถูกต้องตามทีค่วร

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ด้านรายจ่าย
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-  การควบคุมภายในทีไ่ด้รับการปฏิบัตติามอย่างมีประสิทธิภาพ                              

จึงจะทาํให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

-  การควบคุมภายในของแต่ละสหกรณ์แตกต่างกนั  ขึน้อยู่กบัสหกรณ์                
ให้ความสําคญักบัวตัถุประสงค์ใดมากกว่า

-  ระบบการควบคุมภายในทีนํ่ามาใช้ต้องเหมาะสมสอดคล้องกบัแนว
ทางการบริหารของคณะกรรมการ  และมีการติดตามผลเป็นระยะอย่าง
ต่อเน่ือง

สรุป
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