การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์การเกษตร
ในจังหวัดนครพนม

คณะทางานการจัดการความรู้
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
สิงหาคม ๒๕60

คานา
ด้วยกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้ดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ ยกระดับ การ
ดาเนินงานของกรมฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการ
จัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ซึ่งในแผนดังกล่าวกาหนดให้ทุกหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับกรมฯ มีการดาเนินการจัดการความรู้
(KM) ที่เกี่ยวกับกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้มากยิ่งขึ้น
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จึงได้ให้ความสาคัญในการจัดการความรู้ (KM) ใน
กระบวนการด้านแนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครพนม โดย
รวบรวมปัญหาจากการเข้าตรวจการ เสนอเป็นแนวทางการควบคุมเพื่อสะดวกในการแนะนาส่งเสริมต่อ ไป
และเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด นครพนม ตลอดจนผู้ ส นใจ น าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ยิ่งขึ้น

กลุ่มตรวจการสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
สิงหาคม 2560

สารบัญ
บทนา
กระบวนการป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง
วัตถุประสงค์
แนวทางการควบคุมภายใน
แนวทางวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์
การประเมินผลการดาเนินการ
จรรยาบรรณของสหกรณ์

หน้า
1
2
2
2
3 – 16
17
17

บทนา
แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครพนม
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ปัจจุบันทาหน้าที่กากับดูแลและให้คาแนะนาส่งเสริม
สหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม รวม ๑๒ อาเภอ จานวนทั้งสิ้น.๘๘.สหกรณ์ แยกเป็น สหกรณ์ภาค
การเกษตร จานวน.๖๙ .และนอกภาคการเกษตร จานวน.๑๙.. จากการเข้าตรวจการสหกรณ์และสารวจ
ข้อมูลพบว่า ในจานวนนี้ สหกรณ์ภาคการเกษตรจะประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการรวมถึงระบบ
การควบคุมภายในเป็นอย่างมาก นามาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา และการเข้ากากับดูแลอย่างเข้มงวด
รวมถึงการติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ซึ่งการแก้ปัญหานั้นจะกระทาได้ยากกว่าการป้องกันเสมอ
รวมถึงเมื่อเสียหายแล้วจาเป็นอย่างยิ่งต้องนามาสู่กระบวนการหาผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ กลุ่ม
ตรวจการสหกรณ์ จึงขอเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากสหกรณ์ โดยรวบรวมปัญหาจาก
การเข้าตรวจ เสนอเป็นแนวทางการควบคุมเพื่อสะดวกในการแนะนาส่งเสริมต่อไป
ปัญหาของสหกรณ์ที่ตรวจพบในจังหวัดนครพนม ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จากแผนการ
เข้าตรวจจานวน ๗๐ สหกรณ์ นั้นพบว่า
ลาดับ
ข้อบกพร่อง
๑
การบริหารจัดการภายใน
-ข้อบกพร่องทางบัญชี
-ข้อบกพร่องทางการเงิน
-การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์
-พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะทาให้สหกรณ์เกิด
ความเสียหาย
(จากข้อบกพร่องเล็กน้อยแก้ไขได้จนถึง
ประมาทเลินเล่อจนสร้างความเสียหายให้แก้
สหกรณ์)
๒
ทุจริต
รวม

จานวน
๖๗

ร้อยละ
๙๕.๗๒

๓
๗๐

๔.๒๘
๑๐๐

การเก็บข้อมูลข้างต้นยังมีข้อมูลประกอบชี้ให้เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์นั้น
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ ๒ ส่วน คือ ปัจจัยภายในสหกรณ์และปัจจัยแวดล้อม ซึ่งในจังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่
มาจากการบริหารจัดการภายในของสหกรณ์เอง

2
๑. กระบวนการป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง
กระบวนการป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง คือกระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการดาเนินการ
และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ร่วมกันกาหนดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการ หรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๒. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของสหกรณ์
๒.๓. เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๔. เพื่อให้เกิดการป้องปรามและรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์
3. แนวทางการควบคุมภายใน
โครงสร้ างการบริหารการจัดการในสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการ

ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ภารกิจของคณะกรรมการดาเนินการ

งานวางแผน
ติดตามและประเมินผล

1

-----------------

งานธุรการ

2

------------------

งานการเงิน/บัญชี

3

ฝ่ ายจัดการ

ลูกจ้างต่าง ๆ

----------------------------

งานธุรกิจ

หมายถึง ภารกิจของคณะกรรมการดาเนินการ
หมายถึง หน้าทีข่ องฝ่ายจัดการ (กรณีมีฝ่ายจัดการ)

4

3
จากโครงสร้างการบริหารการจัดการในสหกรณ์นามากาหนดแนวทางในการจัดการสหกรณ์
ได้ใน ๔ เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่
๑. การวางแผนติดตามและประเมินผล
๒. งานธุรการ
๓. งานการเงิน / บัญชี
๔. งานธุรกิจ
แนวทางวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ ดังนี้
งาน
งานวางแผน ติดตาม
และประเมินผล

เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

แผนปฏิบัติงานประจาปี

ดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนทีไ่ ด้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่

งบประมาณรายจ่ายของ
สหกรณ์

ควบคุมการใช้จ่าย
ภายใต้งบประมาณ
รายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ
๑. มีองค์ประชุมครบ
๒. มีวาระการประชุม
๓. มีการบันทึกรายงาน
การประชุม

การประชุมใหญ่ / การ
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ

การปฏิบัตติ ามมติสาคัญ
ของที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม

๑. รับทราบและพิจารณารายงาน คณะกรรมการดาเนินการ
ผลการปฏิบตั ิงานในที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน
๒. กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติให้
กาหนดมาตรการแก้ไข /
ปรับปรุง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับไปดาเนินการ
พิจารณารายการรับ-จ่าย จาก คณะกรรมการดาเนินการ
การดาเนินงานของสหกรณ์
ประจาเดือน

๑. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ
ผู้เข้าประชุม
๒. ควบคุมวาระการประชุม
ให้เป็นไปตามกาหนด
๓. บันทึกรายงานการประชุม
ให้แล้วเสร็จภายใน..๓...วัน
(ภายใต้คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์)
ดาเนินการให้เป็นไปตาม ติดตามผลการปฏิบัติใน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

ประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการดาเนินการ

คณะกรรมการดาเนินการ

4

งาน

เรื่อง/กิจกรรม
การกาหนดระเบียบ

๒. งานธุรการ

๑. การจัดทาทะเบียน
สมาชิก

มาตรการ
๑. กาหนดให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์
๒. ระเบียบที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์

๑. ให้มีการจัดทาทะเบียน
สมาชิกตามรายการที่
กฎหมายกาหนด
๒. ส่งสาเนาทะเบียน
เก็บรักษาทะเบียนและ
รายงานการเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียนตามที่
กฎหมายกาหนด

วิธีการควบคุมภายใน
๑. ควบคุมการปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กาหนด
๒.ระเบียบที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
- ระเบียบว่าด้วยการ
รับ ฝากเงินประเภทออมทรัพย์
หรือประเภทประจาจากสมาชิก
-ระเบียบว่าด้วยการ
รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
- ระเบียบว่าด้วยการให้
สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
๓. สาเนาระเบียบต่างๆที่
สหกรณ์กาหนดให้
นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
๑. จัดทาทะเบียนทุกครั้งที่มี
การรับสมาชิก
๒. เก็บรักษาทะเบียน
ให้อยู่ในที่ปลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์
๓.กรณีสหกรณ์ตั้งใหม่ให้
สาเนาทะเบียนให้
นายทะเบียนสหกรณ์
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
จดทะเบียน
๔. รายงานการเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียนต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิน้
ปีทางบัญชีของสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
คณะกรรมการดาเนินการ

คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย
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งาน

เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม

๕.รายงานผลการ
เข้า-ออกของสมาชิกให้
คณะกรรมการดาเนินการ
ทราบ
๒. การจัดทาทะเบียนหุ้น

๑.ให้มีการจัดทาทะเบียนหุ้น
ตามรายการที่กฎหมายกาหนด
๒. ส่งสาเนาทะเบียน
เก็บรักษาทะเบียน และ
รายงานการเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียนตามที่
กฎหมายกาหนด

๑. จัดทาทะเบียนทุกครั้ง
ที่มีการถือหุ้น/ถอนหุ้น/
โอนหุ้น
๒. เก็บรักษาทะเบียน
ให้อยู่ในที่ปลอดภัย
ในสานักงานสหกรณ์
๓. กรณีสหกรณ์ตั้งใหม่ให้
สาเนาทะเบียนให้
นายทะเบียนสหกรณ์
ภายใน 90 วันนับแต่
วันที่จดทะเบียน
๔. รายงานการเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียน
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์
๕. รายงานผลการถือหุ้น
/ถอนหุ้น / โอนหุ้น ให้
คณะกรรมการดาเนินการ
ทราบ

คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย
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งาน

เรื่อง/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

๓.จัดทารายงานประจาปี
ของ สหกรณ์

๑.จัดทารายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ เสนอ
ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่
เสนองบดุล
๒.เก็บรักษาและส่งสาเนา
ให้นายทะเบียนสหกรณ์
ตามที่กฎหมายกาหนด

คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย

๔. จัดเก็บรักษาเอกสารสาคัญ
ของ สหกรณ์
(๑) กฎหมายสหกรณ์
(๒) ข้อบังคับสหกรณ์
(๓) ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(๔) ใบสาคัญ
รับจดทะเบียนสหกรณ์
(๕) ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
คาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์
(๖) คาแนะนาของ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๕. การดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของ สหกรณ์

จัดเก็บรักษาไว้ที่
สานักงานสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกตรวจดูได้

๑.จัดทารายงานประจาปีแสดง
ผลการดาเนินงานของสหกรณ์
๒.เสนอที่ประชุมใหญ่ใน
คราวที่เสนองบดุล
๓.เก็บรักษาตัวจริงไว้ที่
สานักงานสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกตรวจดู
๔.ส่งสาเนาให้นายทะเบียน สหกรณ์
ภายในวันที่ ๓๐ วัน
นับแต่วันที่มีการประชุม
๑. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๒. เก็บรักษากฎหมายสหกรณ์
ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ( ตัวจริง )
และใบสาคัญรับจดทะเบียน
สหกรณ์ไว้ในทีป่ ลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์
๓. สาเนาข้อบังคับและระเบียบ
ต่าง ๆ ให้ส่วนงานในสหกรณ์
ถือปฏิบัติ
๑. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. มีคาสั่งมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
๓. จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
๔. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจนับทรัพย์สิน
เมื่อสิ้นปีทางบัญชี
- มีการตรวจสอบยืนยันยอด
จากการตรวจนับกับทะเบียนคุม
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย

ดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ให้พร้อมที่
จะใช้งาน

คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย

7
งาน

เรื่อง/กิจกรรม

๓.งานการเงิน/บัญชี ๑. การเงินในสหกรณ์

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินให้
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์

๑. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อถือปฏิบัติ
๒. มีคาสั่งมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
และขอบเขตอานาจหน้าที่
๓. เจ้าหน้าทีก่ ารเงินต้องมิใช่
บุคคลคนเดียวกับพนักงานบัญชี

๔. มีเอกสารการรับ จ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นไปตามระเบียบ และ
เก็บไว้ใน
ทีป่ ลอดภัยในสานักงาน
สหกรณ์
๕. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ เมื่อ
สิ้นเวลาทาการเพื่อยืนยันยอด
กับบัญชีเงินสด
๖. กาหนดวงเงินสดในมือทีถ่ ือใน
แต่ละวันให้สอดคล้องกับ ความ
จาเป็นภายใต้ระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
๗. จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
และมีการตรวจนับเมื่อสิ้นปี
ทางบัญชี
๘. สุ่มตรวจ สอบทาน
ยืนยันยอด

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย
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งาน

เรื่อง/กิจกรรม
๒. การจัดทาบัญชี

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

จัดทาบัญชีตามแบบและรายการที่ ๑. มีคาสั่งมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
๒. จัดทาบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
๓. รายการในบัญชีเกี่ยวกับ
กระแสเงินสด ให้บันทึก
รายการในวันที่มีรายการเกิดขึ้น
๔. รายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสด ให้บันทึก
รายการในสมุดบัญชี
ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่รายการ
เกิดขึน้
๕. การลงรายการบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณ์และครบถ้วน
๖. เก็บรักษาบัญชี และ
เอกสารประกอบการลงบัญชี
ไว้ในที่ปลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์
๓. การจัดทางบดุล จัดทางบดุลอย่างน้อย ๑ ครั้ง
๑. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ทุกรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งถือเป็นรอบ ๒. ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ปีทางบัญชีของสหกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีของ
สหกรณ์
๓. ให้มีรายการตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(๑) สินทรัพย์
(๒) หนี้สิน
(๓) ทุน
(๔) บัญชีกาไร / ขาดทุน
๔. ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
และให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ
ก่อนนาเสนอที่ประชุมใหญ่

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย
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งาน

๔. งานธุรกิจ

เรื่อง/กิจกรรม

๑. ธุรกิจสินเชื่อ

มาตรการ

ดาเนินธุรกิจสินเชื่อตาม
ความต้องการของสมาชิก
ภายใต้อานาจกระทาการ
ข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้กาหนดไว้

วิธีการควบคุมภายใน
๕. ขออนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ่
ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี
๖. ส่งสาเนางบดุลให้
นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่มีการประชุม
๗. ให้มีการจัดทางบทดลองอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
๘. เก็บรักษางบดุลและรายงาน
ทางการเงินไว้ที่สานักงานสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกตรวจดู
๑. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. มีคาสั่งมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
ทาหน้าทีด่ า้ นสินเชื่อ
๓. จัดทาคาขอกู้ สัญญากู้
หลักประกัน
- ลงรายการในคาขอกู้และสัญญากู้ ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบที่กาหนด
- จัดหลักประกันให้คุ้มหนีต้ ามระเบียบ
ทีก่ าหนด
- จัดทาทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน
๔. การอนุมตั ิเงินกู้และการจ่ายเงินกู้
- เงินกู้ทุกสัญญาต้องผ่านการอนุมตั ิ
ก่อนจ่ายเงินกู้
- มีหลักฐานการจ่ายเงินกู้ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน
- จัดทาทะเบียนย่อยลูกหนี้ให้เป็น
ปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม

คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย
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งาน

เรื่อง/กิจกรรม

๒. ธุรกิจการซื้อ

มาตรการ

ดาเนินธุรกิจการซื้อตาม
ความต้องการของ
สมาชิกภายใต้อานาจ
กระทาการ ข้อบังคับ
และระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้กาหนดไว้

วิธีการควบคุมภายใน
๕. การรับชาระหนี้และการเร่งรัด
หนี้สิน
- มีหลักฐานการรับชาระหนี้ครบถ้วน
- กาหนดแผนปฏิบัติงานเร่งรัดหนี้สิน
๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการให้เงินกู้ทั้งหมดไว้ในที่
ปลอดภัยในสานักงานสหกรณ์
7. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการวิเคราะห์อายุหนี้
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานการให้
สินเชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการประจาเดือน
- ควบคุมยอดลูกหนีร้ ายตัวให้ตรงกับ
บัญชีแยกประเภทเป็นรายวัน/รายเดือน
- สุ่มสอบทานหนี้อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๑. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. มีคาสั่งมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
ทาหน้าที่ด้านการจัดหาสินค้ามา
จาหน่าย
๓. การจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
- กาหนดแผนปฏิบตั ิงาน
- จัดซื้อสินค้าตามความต้องการ
และความจาเป็นของสมาชิก
- มีการอนุมัติก่อนการจัดซื้อสินค้า หรือ
จาหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม

คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย
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งาน

เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน
- ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามหลักฐานการจัดซื้อ
- จัดเก็บสินค้าไว้ในที่ปลอดภัยและ
เหมาะสม ตรวจสอบง่าย
- จัดทาทะเบียนคุมสินค้าให้เป็น
ปัจจุบัน
- จัดทาทะเบียนย่อยเจ้าหนี้การค้า
และลูกหนี้การค้า (กรณีซื้อ-ขายเป็น
เงินเชื่อ ) ให้เป็นปัจจุบัน
- ติดตามเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้
การค้าให้เป็นไปตามสัญญา
ซือ้ - ขายเชื่อ
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อและจาหน่ายสินค้าถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระเบียบที่กาหนดและ
เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
ในสานักงานสหกรณ์

๔. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็น
ประจาทุกเดือนและมีการตรวจนับเมื่อ
สิ้นปีทางบัญชี
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน
- มีการสุ่มตรวจสอบ ยืนยันยอด
จากการตรวจนับกับทะเบียนคุม
- ตรวจสอบและดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การซื้อให้ครบถ้วนและพร้อมที่จะ
ใช้งาน
- สุ่มสอบทานหนี้ (กรณีซื้อ-ขายเป็น
เงินเชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
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งาน

เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

๓. ธุรกิจการขาย ดาเนินธุรกิจการขายตาม
ความต้องการของสมาชิก
ภายใต้อานาจกระทาการ
ข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้กาหนดไว้

วิธีการควบคุมภายใน
๑. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. มีคาสั่งมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ ทาหน้าที่
ด้านการรวบรวมผลิตผล
๓. การรวบรวมผลิตผล
- สารวจความต้องการจาหน่ายผลิตผลของ
สมาชิก
- กาหนดแผนปฏิบตั ิงาน
- พิจารณารับซื้อหรือรวบรวมผลิตผลของ
สมาชิกก่อนผู้อื่น
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตผลทีร่ วบรวม
- จัดเก็บผลิตผลไว้ในทีป่ ลอดภัยและเหมาะสม
ตรวจสอบง่าย
- มีการอนุมัติก่อนจาหน่ายผลิตผลเป็น
เงินเชื่อ ตามระเบียบที่กาหนด
- จัดทาทะเบียนคุมผลิตผลให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทาทะเบียนย่อยเจ้าหนี้และลูกหนี้ (กรณี
ซื้อ-ขาย เป็นเงินเชื่อ) ให้เป็นปัจจุบัน
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
และการจาหน่ายผลิตผล ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบที่กาหนด และเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัยในสานักงานสหกรณ์
4. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจนับผลิตผลคงเหลือเมื่อสิ้นปีทางบัญชี
- มีการทดสอบการยุบตัวตามสภาพของผลิตผล
- มีการสุ่มตรวจสอบยืนยันยอด จากการ
ตรวจนับกับทะเบียนคุม
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการประจาเดือน
- ตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
สถานที่เก็บ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขายให้
ครบถ้วน และพร้อมที่จะใช้งาน
- สุ่มสอบทานหนี้ (กรณี ซื้อ-ขายเป็นเงินเชื่อ )

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย
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งาน

เรื่อง/กิจกรรม
๔. การรับฝากเงิน

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ดาเนินการรับฝากเงิน
ภายใต้อานาจกระทาการ
ข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ที่กาหนดไว้

๑. กาหนดระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
และต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
๒. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ทาหน้าที่ด้านการรับฝากเงิน และ
อนุมัติให้ถอนเงินภายในวงเงิน
ที่กาหนด
๓. การรับฝากเงิน
- เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน เจ้าหน้าที่
การเงิน และเจ้าหน้าที่บญ
ั ชี จะต้อง
ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
- มีตัวอย่างลายมือชื่อของ
ผู้มีอานาจถอนเงิน ในการเปิดบัญชี
ครั้งแรก
- ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้
- การถอนเงินและการปิดบัญชี
เงินฝากให้กระทาได้โดยผู้มีอานาจ
ถอนเงินตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้
ไว้โดยยื่นพร้อมสมุดคู่ฝาก
- ใบฝาก ใบถอนเงิน หนังสือ
มอบอานาจ (กรณีผู้มีอานาจ
ถอนเงินมอบให้ผู้อื่นมารับเงินแทน)
เป็นไปตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
- จัดทาทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงิน
ฝากรายตัวให้เป็นปัจจุบัน
- ตรวจสอบสมุดคูฝ่ ากกับ
ทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝาก และ
ตัวอย่างลายมือชื่อทุกครั้งที่มี
การรับฝาก ถอนเงิน และปิดบัญชี
พร้อมเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ผู้รับผิดชอบ ลงลายมือชื่อกากับไว้
เป็นหลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย
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งาน

เรื่อง/กิจกรรม

๕. ธุรกิจการแปรรูป

มาตรการ

ดาเนินธุรกิจการแปรรูป
ตามความต้องการของ
สมาชิก ภายใต้อานาจ
กระทาการ ข้อบังคับ
และระเบียบของ
สหกรณ์ที่กาหนดไว้

วิธีการควบคุมภายใน
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการ
รับฝากเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ระเบียบที่กาหนด และเก็บรักษาไว้ใน
ที่ปลอดภัยในสานักงานสหกรณ์
๔. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจสอบทะเบียนย่อยเจ้าหนี้
เงินฝากกับบัญชีเป็นประจาทุกเดือน
และเมื่อสิ้นปีทางบัญชี
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน
- มีการยืนยันยอดเงินฝากจากสมาชิก
กับทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากรายตัว
เมื่อสิ้นปีทางบัญชี
- มีการสุ่มสอบทานยืนยันยอด
เจ้าหนี้เงินฝาก
๑. กาหนดระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๒. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ทาหน้าที่ด้านการแปรรูป
๓. การดาเนินการแปรรูป
- กาหนดแผนการปฏิบัติงาน
(แผนการผลิต/ แผนการจัดหาวัตถุดิบ
/แผนการจาหน่าย) ให้สอดคล้องกับ
กาลังการผลิต
- มีการอนุมัติก่อนการจัดซื้อวัตถุดิบ
หรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็น
เงินเชื่อตามระเบียบที่กาหนด
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม

คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย
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งาน

เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม

- จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปไว้ในที่
ปลอดภัยและเหมาะสม ตรวจสอบง่าย
- จัดทาทะเบียนคุมวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
แปรรูปให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทาทะเบียนย่อยเจ้าหนี้ และลูกหนี้
(กรณีซื้อ-ขายเป็นเงินเชื่อ) ให้เป็นปัจจุบัน
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อวัตถุดิบและที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป
ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่กาหนด

และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์
๔. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจนับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
แปรรูปคงเหลือ เป็นประจาทุกเดือนและ
เมื่อสิ้นปีทางบัญชี
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการประจาเดือน
- มีการตรวจสอบยืนยันยอดจากการ
ตรวจนับกับทะเบียนคุม
- ตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุอปุ กรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปให้ครบถ้วน และ
พร้อมที่จะใช้งาน

- สุ่มสอบทานหนี้ (กรณีซื้อ-ขายเป็นเงิน
เชื่อ)
๖. ธุรกิจการ
ให้บริการ

ดาเนินธุรกิจการให้บริการ
ตามความต้องการของ
สมาชิก ภายใต้อานาจ
กระทาการ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์ที่
กาหนดไว้

๑. กาหนดระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๒. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบทาหน้าที่
ด้านการให้บริการ
๓. การดาเนินธุรกิจการให้บริการ
- สารวจความต้องการของสมาชิก
- กาหนดแผนการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย
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งาน

เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน
- กาหนดค่าบริการและมาตรฐาน
การให้บริการ
- มีการอนุมัติก่อนให้บริการเป็น
เงินเชื่อตามระเบียบที่กาหนด
- จัดทาทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบนั
- จัดทาทะเบียนย่อยเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ (กรณีให้บริการเป็นเงินเชื่อ) ให้
เป็นปัจจุบัน
- มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการ ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบที่กาหนดและเก็บรักษาไว้
ในที่ปลอดภัยในสานักงานสหกรณ์
๔. การตรวจสอบและติดตาม
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน
- สุ่มตรวจสอบและติดตาม
การให้บริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
- ตรวจสอบและดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการให้ครบถ้วนและพร้อมที่
จะใช้งาน
- สุ่มสอบทานหนี้ (กรณีให้บริการเป็น
เงินเชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
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๔. การประเมินผลการดาเนินการ
การประเมินการดาเนินการ เพื่อให้ทราบว่า การจัดการดังที่กล่าวมาอยู่สามารถที่จะป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่หรือไม่ มีการปฏิบัติตามแนวการกาหนดไว้หรือไม่ และการดาเนินการที่กาหนดไว้ มีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่าหรือไม่
๕. จรรยาบรรณของสหกรณ์
เพื่อเป็นการป้องกันการทุ จริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป
สหกรณ์ควรกาหนดจรรยาบรรณของสหกรณ์ให้ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ ดังนี้
(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง
(๑.๑) มีศีลธรรม ประพฤติตนเหมาะสม
(๑.๒) ใช้วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์
(๑.๓) กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
(๑.๔) มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
(๒) จรรยาบรรณต่อสหกรณ์
(๒.๑) ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๒.๒) ปฏิบัติหน้าที่เต็มกาลังความสามารถรวดเร็ว ถูกต้อง สมเหตุสมผล โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
(๒.๓) ขยันหมั่นเพียร ทางานอย่างคุ้มค่า เกิดผลสาเร็จเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
(๒.๔) ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
(๒.๕) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์อย่างประหยัดคุ้มค่า
(๓) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
(๓.๑) ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนา
(๓.๒) เอาใจใส่ดูแล
(๓.๓) สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่
(๓.๔) สุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์
(๓.๕) ละเว้นการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
(๔) จรรยาบรรณต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป
(๔.๑) ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค
(๔.๒) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ
(๔.๓) เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ สุภาพ อ่อนโยน
(๔.๔) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

