เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการยกระดับชั้นสหกรณ์
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิงหำคม ๒๕๖๐

คานา
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำคำแนะนำกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 ไปสู่กำรปฏิบัติ (จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ณ จังหวัดนครปฐม)
สิ่งที่เป็นปัญหำและคำถำมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ระดับผู้ปฏิบัติคือ ขั้นตอน รำยละเอียดเชิงลึกในกำร
คิดวิเครำะห์ ส่งผลให้ยำกแก่กำรพัฒนำสหกรณ์ให้เข้มแข็งได้ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นว่ำ
หำกมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนยกระดับชั้นสหกรณ์ จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
ดังนั้น สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ จึงได้ดำเนินกำรรวบรวมขั้นตอนกำรวิเครำะห์ และ
กำรจัดกำรควำมรู้ เรื่องแนวทำงกำรปฏิบัติงำนยกระดับชั้นสหกรณ์ในจังหวัดกำฬสินธุ์ และหวังว่ำ กำรจัดกำร
ควำมรู้ฉบับนี้ จะอำนวยประโยชน์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ตำมสมควร หำกผู้ใช้ประโยชน์มีข้อคิดเห็น
หรือข้อแนะนำประกำรใด โปรดแจ้งให้สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ทรำบด้วย เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปในอนำคต

สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
วัตถุประสงค์
บทที่ 2 ควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
คำแนะนำกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
บทที่ 3 ผลกำรดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรยกระดับชั้นสหกรณ์ในจังหวัดกำฬสินธุ์
บทที่ 4 สรุปผลกำรดำเนินกำรและข้อเสนอแนะ
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก

๑
๑
๒
๑๒
๑๗

บทที่ 1
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญ
ตำมที่นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ซึ่งต้องกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพื่อ
เพิ่มศักยภำพ ในบทบำทหน้ำที่ช่วยเหลือเกษตรกร ดังนั้นเพื่อสนองนโยบำยดังกล่ำว ท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชำมอบหมำยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัด
ระดับสหกรณ์พร้อมเหตุผล แนวทำง แก้ไขและพัฒนำสหกรณ์แต่ละระดับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัด ทำ
แผนพัฒนำ ยกระดับสหกรณ์เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ กำหนดเกณฑ์กำรจัดระดับสหกรณ์ และประเมินสถำนภำพ
สหกรณ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนำ สหกรณ์ตำมสถำนภำพ รวมทั้งขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตำม
นโยบำยดังกล่ำว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรจัดระดับควำมเข้มแข็งสหกรณ์ตำมระดับชั้นสำหรับใช้ในกำรพัฒนำ
ศักยภำพของสหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น และเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์กำฬสินธุ์ ได้ มีคำสั่ง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงำนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์ระดับจังหวัด และคณะทำงำนย่อยอีก
๔ คณะ ได้แก่ (๑) คณะทำงำนควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสมำชิก (2) คณะทำงำนประสิทธิภำพในกำร
ดำเนิ น ธุร กิจ (3) คณะทำงำนประสิ ทธิภ ำพในกำรจั ดกำรองค์ กร (4) คณะทำงำนประสิ ทธิภ ำพของกำร
บริหำรงำน
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์
๒. เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม

๒

บทที่ ๒
ความรู้ทางวิชาการที่ใช้ในการดาเนินงาน
๒.๑ คาแนะนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ประกอบด้วย 4 ด้ำน
ดังนี้
(1) ความสามารถในการให้บริการสมาชิก เป็นกำรประเมินว่ำสหกรณ์มีควำมสำมำรถในกำรดำเนิน
ธุรกิจเพื่อให้บริกำรแก่สมำชิกในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรรับฝำกเงิน กำรให้เงินกู้ กำรจัดหำสินค้ำมำจำหน่ำย กำร
แปรรูปผลผลิต และกำรรวบรวมผลผลิต มีสัดส่วนต่อสมำชิกทั้งหมดมำกน้อยเพียงใด
เกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
4
2
0

สัดส่วนสมาชิกที่ร่วมทาธุรกิจ
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 70
ระหว่ำง 60-69
น้อยกว่ำร้อยละ 60

(คำอธิบำย : วัดผลจำกจำนวนสมำชิกที่ใช้บริกำรหรือร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ อย่ำงน้อย 1 ด้ำน กรณีที่สมำชิก
๑ รำย มำร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์หลำยๆ ด้ำน ให้นับเป็น 1 (ไม่นับซ้ำ) ตัวอย่ำง เช่น ปัจจุบันมีจำนวนสมำชิก
ทั้งหมด 100 คน มีจำนวนสมำชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60)
(2) ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ เป็นกำรประเมินจำกอัตรำส่วนทำงกำรเงินของสหกรณ์
ในกำรดำเนินธุรกิจและกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ โดยพิจำรณำจำกกำรพึ่งพำตนเอง ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
คุณภำพของลู ก หนี้ สภำพคล่ องทำงกำรเงิน ประสิ ทธิภ ำพในกำรด ำเนินธุ ร กิจ และประสิ ทธิภ ำพในกำร
บริหำรงำน เกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
4
3
2
1
0

อัตราส่วนทางการเงิน
มั่นคงดีมำก
มั่นคงดี
มั่นคงตำมมำตรฐำน
ต่ำกว่ำมำตรฐำน
ต้องปรับปรุง,ต้องแก้ไขเร่งด่วน

๓

คำอธิบำยกำรประเมินจำกอัตรำส่วนทำงกำรเงินในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้
ระดับมั่นคงดีมาก หมำยถึง ระดับที่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินดีมำก สำมำรถรับผลกระทบที่
เกิดจำกควำมผันผวนของภำวะธุรกิจได้ดี
ระดับมั่นคงดี หมำยถึง ระดับที่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินดี สำมำรถรับผลกระทบที่เกิดจำก
ควำมผันผวนของภำวะธุรกิจไม่เต็มที่ ซึ่งต้องระมัดระวังควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในบำงด้ำน
ระดับมั่นคงตามมาตรฐาน หมำยถึง ระดับที่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนที่กำหนด
สำมำรถรับผลกระทบที่เกิด จำกควำมผันผวนของภำวะธุรกิจได้พอสมควร แต่ต้องระมัดระวังควำมเสี่ ยงที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน มิฉะนั้นอำจเป็นผลให้เกิดควำมเสียหำยทำงกำรเงินได้
ระดั บต่ ากว่า มาตรฐาน หมำยถึง ระดับที่ยังไม่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนที่
กำหนด สำมำรถรับผลกระทบที่เกิดจำกควำมผันผวนของภำวะธุรกิจได้บ้ำงแต่ค่อนข้ำงเปรำะบำง ดังนั้นกำร
บริหำรจัดกำรต้องได้รับกำรปรับปรุงเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงทำงกำรเงินให้เข้มแข็งขึ้น
ระดับต้องปรับปรุง หมำยถึง ระดับที่มีควำมอ่อนไหวทำงกำรเงิน ยังไม่สำมำรถรับผลกระทบ
ที่เกิดจำกควำมผันผวนของภำวะธุรกิจได้ จึงต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินใน
หลำยๆ ด้ำน เพื่อให้พ้นจำกสภำวะของกำรตกต่ำทำงธุรกิจ
ระดับต้องแก้ไขเร่งด่วน หมำยถึง ระดับที่ไม่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน เนื่องจำกมีส่วนขำด
แห่งทุน ซึ่งต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน มิฉะนั้นอำจต้องประสบกับสถำนภำพที่ต้องล้มละลำย
สัดส่วนตัวชี้วัดเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์
1. กำรจัดลำดับ (Ranking Score)
1. อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่ำ)
2. อัตรำผลตอบแทนต่อทุน (ร้อยละ)
3. อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
4. อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (เท่ำ)
2. อัตรำส่วนมำตรฐำน (Benchmark Score)
5. อัตรำค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนต่อกำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน (ร้อยละ)
6. อัตรำส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์ (เท่ำ)
7. อัตรำส่วนลูกหนี้ระยะสั้นที่ชำระได้ตำมกำหนด (ร้อยละ)

๔

การคานวณอัตราส่วนทางการเงิน

๕

๖

ตารางแสดงที่มาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการคานวณเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์

ตัวแปรชีว้ ัด

คะแนน
สูงสุดที่
ได้รับ

สัดส่วนของ คะแนนที่
ทัง้ หมดที่ ได้รับตาม ค่าสัมประสิทธิ์
ต้องการ(%) สัดส่วน

1. กลุม่ การเงิน

35

70.00

30.10

0.86

1.1 ข้อมูลตาแหน่งในกลุม่ โดยการจัดอันดับ
(Ranking Score)

20

21.00

9.03

0.4515

- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

5

5.25

2.2575

0.4515

- อัตราผลตอบแทนต่อทุน

5

5.25

2.2575

0.4515

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

5

5.25

2.2575

0.4515

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

5

5.25

2.2575

0.4515

15

49.00

21.07

1.4047

- อัตราค่าใช้จ่ายต่อกาไรก่อนหักคชจ.ดาเนินงาน

5

16.33

7.0235

1.4047

- อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์

5

16.33

7.0235

1.4047

- อัตราลูกหนี้ระยะสั้นทีช่ าระหนี้ได้ตามกาหนด

5

16.33

7.0235

1.4047

2. กลุม่ การบริหาร (M)

10

30.00

16.13

1.6125

- ขนาด

5

10.00

5.38

1.0750

- คุณภาพการควบคุมภายใน (Quality Control Score)

5

20.00

10.75

2.1500

45

100.00

46.23

1.2 อัตราส่วนมาตรฐาน (Benchmark Score)

รวมกลุม่ การเงิน (CAEL) และกลุม่ บริหาร (M)

๗

ระดับชั้นเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Score)

๘

(3) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ประเมินจำกชั้นคุณภำพของกำรควบคุมภำยในของสหกรณ์
จำนวน 268 ข้อ สวนประกอบของแบบประเมินคุณภำพของสหกรณ์ ประกอบด้วย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 กำรประเมินสภำพแวดลอมกำรควบคุม ประกอบดวย 8 กิจกรรมยอย รวม 25 ขอ
สวนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ประกอบด้วย 10 ดำน ดังนี้
2.1 กำรเงินกำรบัญชี ประกอบดวย 6 กิจกรรมยอย รวม 35 ขอ
2.2 ธุรกิจสินเชื่อ ประกอบด้วย 10 กิจกรรมยอย รวม 25 ขอ
2.3 ธุรกิจจัดหำสินคำมำจำหน่ำย ประกอบดวย 13 กิจกรรมยอย รวม 38 ขอ
2.4 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและผลิตสินคำ ประกอบด้วย 16
กิจกรรมยอย รวม 48 ขอ
2.5 ธุรกิจใหบริกำรและสงเสริมกำรเกษตร ประกอบด้วย 4 กิจกรรมยอย รวม 11 ขอ
2.6 ธุรกิจเงินรับฝำก ประกอบด้วย 7 กิจกรรมยอย รวม 17 ข้อ
2.7 เงินลงทุนในหลักทรัพยประกอบดวย 6 กิจกรรมยอย รวม 10 ขอ
2.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมยอย รวม 13 ขอ
2.9 เจำหนี้เงินกูประกอบด้วย 3 กิจกรรมยอย รวม 7 ขอ
2.10 สมำชิกและทุนเรือนหุน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมยอย รวม 14 ขอ
สวนที่ 3 กำรประเมินระบบขอมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย รวม
17 ขอ
สวนที่ 4 กำรประเมินระบบกำรติดตำมและประเมินผล ประกอบด้วย 8 ขอ
การอ่านค่าคะแนน :
คะแนน
4
3
2
1
0

การควบคุมภายใน
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ไม่มีกำรควบคุมภำยใน

คำอธิบำยคุณภำพกำรควบคุมภำยในในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้
ดีมาก หมำยถึง สหกรณ์ มีกระบวนกำรที่คณะผู้บริหำรและบุคลำกรในองค์กรกำหนดขึ้น ซึ่ง
เป็นกำรออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลดีมำก เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นได้ว่ำกำรดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมี
ระเบียบและมีประสิทธิภำพดีมำก รวมถึงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของผู้บริหำร กำรป้องกันรักษำทรัพย์สิน กำร
ป้องกันและกำรตรวจพบข้อผิดพลำด ควำมถูกต้องครบถ้วนของกำรบันทึกบัญชี และกำรจัดทำข้อมูล ทำง

๙
กำรเงินที่เชื่อถือได้และทันเวลำ ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีกำรควบคุม
ดังกล่ำวข้ำงต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่ำนกำรประเมินแล้วอยู่ในระดับดีมำก
ดี หมำยถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนกำรที่คณะผู้บริหำรและบุคลำกรในองค์กร
กำหนดขึ้น ซึ่งเป็นกำรออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลดี เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นได้ว่ำกำรดำเนินธุรกิจเป็นไป
อย่ำงมีระเบียบและมีประสิทธิภำพดี รวมถึงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของผู้บริหำร กำรป้องกันรักษำทรัพย์สิน
กำรป้องกันและกำรตรวจพบข้อผิดพลำด ควำมถูกต้องครบถ้วนของกำรบันทึกบัญชี และกำรจัดทำข้อมูลทำง
กำรเงินที่เชื่ อถือได้และทันเวลำ ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีกำรควบคุม
ดังกล่ำวข้ำงต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่ำนกำรประเมินแล้วอยู่ในระดับดี
พอใช้ หมำยถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนกำรที่คณะผู้บริหำรและบุคลำกรในองค์กร
กำหนดขึ้น ซึ่งเป็นกำรออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลพอสมควร เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นได้ว่ำกำรดำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่ำงมีระเบียบและมีประสิทธิภำพพอใช้ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของผู้บริหำร กำรป้องกันรักษำ
ทรัพย์สิน กำรป้องกันและกำรตรวจพบข้อผิดพลำด ควำมถูกต้องครบถ้วนของกำรบันทึ กบัญชี และกำรจัดทำ
ข้อมูลทำงกำรเงินที่เชื่อถือได้และทันเวลำพอสมควร ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมด้วย
ทั้งนี้วิธีกำรควบคุมดังกล่ำวข้ำงต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่ำนกำรประเมินแล้ว อยู่ในระดับพอใช้
ต้องปรับปรุง หมำยถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนกำรที่คณะผู้บริหำรและบุคลำกร
ในองค์กรกำหนดขึ้น ซึ่งเป็นกำรออกแบบในระดับที่ไม่สมเหตุสมผล ที่จะก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นได้ว่ำกำรดำเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีระเบียบและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของผู้บริหำร กำรป้องกันรักษำ
ทรัพย์สิน กำรป้องกันและกำรตรวจพบข้อผิดพลำด ควำมถูกต้องครบถ้วนของกำรบันทึกบัญชี และกำรจัดทำ
ข้อมูลทำงกำรเงินที่ควรปรับปรุงเพื่อให้เกิดควำมเชื่อถือได้อย่ำงทันเวลำ ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภำพแวดล้อมของ
กำรควบคุม ทั้งนี้วิธีกำรควบคุมดังกล่ำวข้ำงต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่ำนกำรประเมินแล้วอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง
หมายเหตุ : แบบประเมินคุณภำพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตำมภำคผนวก
(4) ประสิทธิภาพของการบริหารงาน จะประเมินถึงกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร โดยพิจำรณำ
จำกกำรเกิดข้อบกพร่องในกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ประกอบด้วย
๑. ยังไม่เริ่มดำเนินกำรแก้ไข สำระสำคัญคือ
๑.๑ นำยทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้มีกำรสั่งกำร/แนะนำให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
หรือสหกรณ์จังหวัดยังไม่มีกำรแนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติ และ
๑.๒ สหกรณ์ยังไม่ได้ดำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
๒. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไข สำระสำคัญ คือ
๒.๑ นำยทะเบียนสหกรณ์ได้ออกคำสั่ง/แนะนำให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว หรือ
สหกรณ์จังหวัดได้แนะนำให้สหกรณ์ดำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ
๒.๒ สหกรณ์ได้เริ่มกระบวนกำรแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๑๐
๓. ดำเนินกำรแก้ไขแล้วเสร็จ จำแนกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
๓.๑ เสร็จต้องติดตำม สำระสำคัญ คือ
(๑) สหกรณ์ได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรยุติธรรมแล้ว
(๒) สหกรณ์มีกำรจัดให้ผู้รับผิดจัดทำหนังสือรับสภำพหนี้ และมีกำรผ่อน
ชำระเป็นปกติ
อนึ่ ง กำรดำเนิ น กำรแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งสหกรณ์ แม้ จ ะมีส ถำนะดำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ หำก
สหกรณ์ได้รับคืนค่ำเสียหำยยังไม่ครบถ้วน ผู้รับผิดชอบยังคงต้องมีหน้ำที่ติดตำมผลกำรดำเนินคดี กำรบังคับคดี
หรือกำรปฏิบัติตำมหนังสือรับสภำพหนี้ต่อไปจนกว่ำสหกรณ์จะได้รับค่ำเสียหำยคืนจนครบ หรือจนสิ้นสุ ด
กระบวนกำรฯ
๓.๒ เสร็จสมบูรณ์ (เสร็จสิ้น) สำระสำคัญ คือ
สหกรณ์ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง จนได้ รั บ คื น ค่ ำ เสี ย หำยครบถ้ ว น หรื อ
ดำเนินกำรจนสิ้นสุดกระบวนกำรแล้ว เช่นสืบทรัพย์ แล้วผู้ทุจริตไม่มีสินทรัพย์ใดๆ หรือตัดหนี้สูญแล้ว หรือกำร
หยุดพฤติกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยสิ้นเชิงแล้ว หรือยุติกำรดำเนินกำรนอกกรอบวัตถุประสงค์ฯ แล้ว
หรือดำเนินกำรตำมมำตรกำรผ่อนปรนที่นำยทะเบียนสหกรณ์สั่ง/แนะนำ เสร็จสิ้นแล้ว
คะแนน
4
2
0

ข้อบกพร่อง
ไม่มีข้อบกพร่อง
มีข้อบกพร่อง ได้รับกำรแก้ไขแล้ว
มีข้อบกพร่อง และยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ

วิธีจัดชั้นสหกรณ์
จำกเกณฑ์ประเมินผล ตำมเกณฑ์ระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ ทั้ง ๔ ด้ำนข้ำงต้น ได้แบ่ง
ระดับชั้นของสหกรณ์ออกเป็น ๔ ระดับชั้น ดังนี้
1. ชั้น 1 (Class 1) เป็นสหกรณ์ที่มีควำมสำมำรถในกำรบริกำรสมำชิกได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ 70 และมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมำตรฐำนขึ้นไป มีชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยใน
ดีถึงดีมำก และไม่มีข้อบกพร่องจำกกำรดำเนินงำน
2. ชั้น 2 (Class 2) เป็นสหกรณ์ที่มีควำมสำมำรถในกำรบริกำรสมำชิกได้ระหว่ำง
ร้อยละ 60 – 69 และมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ำกว่ำมำตรฐำน มีชั้นคุณภำพกำรควบคุม
ภำยในในระดับพอใช้ หรือสหกรณ์ที่เคยเกิดข้อบกพร่องแต่ได้รับกำรแก้ไขแล้ว
3. ชั้น 3 (Class 3) เป็นสหกรณ์ที่มีควำมสำมำรถในกำรบริกำรสมำชิกได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60
และมีป ระสิ ทธิภ ำพในกำรดำเนิ น ธุร กิจ อยู่ในระดับต้องปรับปรุงและมีชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยในต้ อ ง
ปรับปรุงหรือไม่มีระบบกำรควบคุมภำยใน หรือเป็นสหกรณ์ที่เกิดข้อบกพร่องซึ่งยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ

๑๑
4. ชั้น 4 (Class 4) เป็นสหกรณ์ที่นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกิจกำรแล้ว อยู่ในระหว่ำงกำร
ชำระบัญชี
ตารางสรุปเกณฑ์การประเมินผลเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ ในแต่ละระดับชั้น
1. ควำมสำมำรถในกำรบริกำรสมำชิก
….(การมีส่วนร่วม)
2. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจ
….(อัตราส่วนทางการเงิน)

ชั้น1
4
(มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
70%)

3. ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรองค์กร
….(การควบคุมภายใน)

4,3,2
(มั่นคงดีมำก,มั่นคงดี,
มั่นคงตำมมำตรฐำน)
4,3
(ควบคุมดีมำก,ดี)

4. ประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำน
….(ข้อบกพร่อง)

4
(ไม่มีข้อบกพร่อง)

ชั้น2
2
(60-69%)

ชั้น3
0
(ต่ำกว่ำ60%)

1
(ต่ำกว่ำมำตรฐำน)

0
(ต้องปรับปรุง,
ต้องแก้ไขเร่งด่วน)
2
1,0
(พอใช้)
(ต้องปรับปรุง,
ไม่มีควบคุมภำยใน)
2
0
(มีข้อบกพร่อง
(มีข้อบกพร่อง และ
ได้รับกำรแก้ไขแล้ว) ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ)

หมายเหตุ : เกณฑ์ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรองค์กร(กำรควบคุมภำยใน) นำมำจำก RQ ๒ ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
คาอธิบาย :
๑. สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องและยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ อยู่ชั้น 3
๒. สหกรณ์ที่มีส่วนร่วมต่ำกว่ำ 60% + อัตรำส่วนทำงกำรเงินต้องปรับปรุง/ต้องแก้ไขเร่งด่วน + ไม่มี
ควบคุมภำยใน/ต้องปรับปรุง (ต้องมีครบ 3 เงื่อนไข) อยู่ในระดับชั้น ๓
๓. มีส่วนร่วมต่ำกว่ำ ๗0% + อัตรำส่วนทำงกำรเงินมั่นคงดีมำก, มั่นคงดี, มั่นคงตำมมำตรฐำน +
มีควบคุมภำยในดี/ดีมำกและไม่มีข้อบกพร่อง (ต้องมีครบ ๔ เงื่อนไข) อยู่ในระดับชั้น ๑
๔. สหกรณ์อื่นๆ จะอยู่ระดับชั้น ๒

๑๒

บทที่ 3
ผลการดาเนินงาน
จำกกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ในจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมคำแนะนำกำร
ขับเคลื่อนแผนพัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โดยใช้ฐำนข้อมูลจำกปี ๒๕๕๘ และมี
เป้ำหมำยเมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ สหกรณ์ ชั้น 1 = 65% สหกรณ์ ชั้น 2 = 30% สหกรณ์
ชั้น 3 = 5% ปรำกฏผล ดังนี้
๓.๑ ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ : จำกกำรประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ณ สำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
สหกรณ์ ซึ่งมีนำยเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธำนในที่ประชุม และมีข้อสรุปใน
ที่ประชุมว่ำ ให้สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ไปจัดควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และให้ยืนยัน
จำนวนสหกรณ์ที่สำมำรถยกระดับควำมเข้มแข็งได้ภำยใน ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๖๐ นี้
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ดำเนินงำนตำมคู่มือตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบันปรำกฏว่ำมี
สหกรณ์ที่จะพัฒนำให้เข้มแข็งจำนวน ๗๙ แห่ง (ข้อมูล ณ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐) ดังนี้

๑๓

๑๔

๑๕

ซึง่ กำรดำเนินกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดนั้นค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกสหกรณ์ที่อยู่ชั้น ๒
และ ๓ ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนำดเล็ก ประกอบกับเกณฑ์ควำมเข้มแข็งของสหกรณ์มีองค์ประกอบหลำยด้ำน
ด้วยกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนเสถียรภำพทำงกำรเงิน ที่มี ๗ อัตรำส่วน และบำงอัตรำส่วนต้องใช้ตัวเลข ๒ ปี
บัญชี เพื่อใช้คำนวณ ทำให้กำรพัฒนำสหกรณ์จะต้องมีกำรทำควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง และต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกหลำยๆ ภำคส่วน
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้มีกำรบูรณำกำรกับสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์กำฬสินธุ์ โดย
กำรประชุมร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลของสหกรณ์ และมีกำรถ่ำยทอด นำข้อมูลผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ
รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับกรรมกำรสหกรณ์ ฝ่ำยจัดกำรของสหกรณ์ เพื่อส่งต่อไปยังสมำชิกสหกรณ์
เป็นสำคัญ โดยสร้ำงควำมเป็นกัลยำณมิตรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์ พยำยำมแนะนำ
แนวทำงและประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับจำกยกระดับชั้นสหกรณ์
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์แบบกัลยาณมิตร
เป็นกำรทำงำนด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นที่จะร่วมกันเกื้อกูล เพื่อพร้อมรับกำรประเมิน
ควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ และก่อให้เกิดกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์
ขั้นตอนที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนำ เพื่อให้มีควำมรู้สึกที่ดีต่อกัน และทำให้มีควำมรู้สึกที่ดีต่อกำรประเมิน
ควำมเข้มแข็งของสหกรณ์จำกหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบด้วย กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ และ
เสริมควำมเข้ำใจเพื่อให้เห็นถึงปัญหำและค้นหำสำเหตุของปัญหำร่วมกัน กำรกระตุ้นควำมคิดของทุกฝ่ำย
รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่ำงสหกรณ์หรือกำรรับกำรอบรมจำกสำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
กำฬสินธุ์ และสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์กำฬสินธุ์ กำรวำงแผนและนำสู่กำรปฏิบัติ เพื่อพัฒนำสหกรณ์และ
นำไปสู่กำรแก้ปัญหำของสมำชิกสหกรณ์อย่ำงแท้จริง และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติและเสริมแรงจำกเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

๑๖

ขั้นตอนที่ ๒ กำรสร้ำงศรัทธำต่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
๑. ส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนำควำมเข้มแข็งและพัฒนำตนเองให้เต็มตำมศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง
๒. สร้ำงควำมมั่นใจ และคุ้มครองประโยชน์ให้สหกรณ์รวมถึงสมำชิกสหกรณ์
๓. สนับสนุนข้อมูลทีจ่ ะช่วยให้กรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร และสมำชิก เพื่อตัดสินใจในกำรวำงแผน
ดำเนินงำนของสหกรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นรูปธรรม
ขั้นตอนที่ ๓ เพียรประเมินอย่ำงกัลยำณมิตร โดยบูรณำกำรรูปแบบกำรประเมินตนเอง กำรประเมิน
สภำพจริง กำรประเมินอิงมำตรฐำน กำรประเมินแบบมีส่วนร่วม ด้วยกำรประชุมหำรือร่วมกัน ทั้งกรรมกำร
ฝ่ำยจัดกำร เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อบอกเล่ำวิธีและขั้นตอนกำรประเมิน
จำกนั้นผู้ประเมินจะแบ่งงำน และศึกษำข้อมูล ในกำรเก็บข้อมูลของผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ และ
ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์) จะใช้กำรพิจำรณำ สถิติ หลักฐำน และเอกสำรที่ใช้ปฏิบัติจริง กำรสังเกต และกำร
สัมภำษณ์ เป็นหลัก จำกนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ขั้นตอนที่ ๔ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนำ ซึ่ง
จะต้องรำยงำนผลกำรจัดระดับชั้นและรำยละเอียด อย่ำงตรงไปตรงมำ โดยเปิดโอกำสให้สหกรณ์สำมำรถชี้แจง
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ และเจ้ำหน้ำที่ฯ จะต้องมีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำควำม
เข้มแข็งของสหกรณ์ อย่ำงต่อเนื่อง

๑๗

บทที่ ๔
สรุปผลการดาเนินการและข้อเสนอแนะ
กำรดำเนินกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ในจังหวัดกำฬสินธุ์ โดยใช้คำแนะนำกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒ นำควำมเข้มแข็งสหกรณ์ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และเครื่องมือวิเครำะห์ ต่ำงๆ ได้แก่ กำรวิเครำะห์
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน (CAMELS Analysis) และแบบประเมินคุณภำพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำมำรถสรุปผล
กำรดำเนินกำรได้ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
๔.๑ สรุปผลการดาเนินการ
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ และสำนักงำนตรวจบัญชี สหกรณ์กำฬสินธุ์ ได้ดำเนินกำรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ในจังหวัดกำฬสินธุ์ โดยกำรบูรณำกำรเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์ทั้ง ๔ ด้ำนได้แก่ (๑)
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสมำชิก (2) ประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจ (3) ประสิทธิภำพในกำรจัดกำร
องค์กร (4) ประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำน เมื่อต้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปัจจุบันสหกรณ์มีระดับชั้น
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ชั้น ๑ จำนวน ๒๑ แห่ง ชั้น ๒ จำนวน ๓๗ แห่ง ชั้น ๓ จำนวน ๒๑
แห่ง และชั้น ๔ จำนวน ๑๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๙๑ แห่ง ทั้งนี้รวมสหกรณ์ที่ตั้งใหม่ระหว่ำงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
จำนวน ๔ แห่ง ซึ่งได้นำไปจัดไว้ในชั้น ๓
จำกกำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำควำมเข้ ม แข็ ง ของสหกรณ์ มี ส หกรณ์ ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นำด้ ำ นต่ ำ งๆ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกไม่ถึง ๗๐% จานวน ๓๕ แห่ง ประกอบไปด้วยสหกรณ์ชั้น ๒ จำนวน
๑๗ แห่ง และสหกรณ์ชั้น 3 จำนวน ๑๘ แห่ง
ด้านเสถียรภาพทางการเงินที่ยังไม่ได้มาตรฐาน จานวน ๒๘ แห่ง ประกอบไปด้วยสหกรณ์ชั้น ๒
จำนวน ๑๑ แห่ง และสหกรณ์ชั้น 3 จำนวน ๑๗ แห่ง
ด้านการควบคุมภายในที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ระดับดี จานวน ๔๓ แห่ง ประกอบไปด้วยสหกรณ์ชั้น ๒
จำนวน ๒๓ แห่ง และสหกรณ์ชั้น 3 จำนวน ๒๐ แห่ง
ด้านการแก้ไขข้อบกพร่ องที่ยังไม่เ สร็จสมบูรณ์ จานวน ๖ แห่ง ประกอบไปด้วยสหกรณ์ชั้น ๒
จำนวน ๕ แห่ง และสหกรณ์ชั้น 3 จำนวน ๑ แห่ง
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ สรุปได้ 2 แนวทำงดังนี้
1. ระดับภูมิภาค สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์และสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์กำฬสินธุ์ ต้อง
พัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแนะนำประเด็นพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์อย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง
กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่วัดด้วยกระบวนกำร เป็นรำยสหกรณ์ ทั้งนี้ต้องบูรณำกำรร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่ำย คือ สหกรณ์ กับ
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ และสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ กำฬสินธุ์ เพื่อกำหนดแผนและนำไปสู่ กำร
ปฏิบัติ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ เจ้ำที่
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ต้องตระหนักรู้ในบทบำทของ Smart Officer เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และสร้ำงศรัทธำ
ของสหกรณ์ต่อเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ทำให้ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในทำงปฏิบัติ ส่งผลให้สหกรณ์มีควำม
เข้มแข็ง และท้ำยที่สุดผลประโยชน์ที่ได้รับก็จะกลับคืนมำสู่สมำชิกหรือชุมชนสหกรณ์นั่นเอง
สิ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญที่สุด ในการสร้า งความสัมพันธ์ ที่ดีทั้ง ๓ ฝ่าย คือ การส่งเสริมและพั ฒนา
สหกรณ์แบบกัลยาณมิตร

๑๘
2. ส่วนกลาง ในกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ ทั้ง ๔ ด้ำน นั้น ควร
ชัดเจนในเรื่องของระยะเวลำประเมิน เนื่องจำกคำแนะนำจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้ใช้ระยะเวลำปีบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลำตำมปีงบประมำณ เช่น เป้ำหมำยกำหนด
ในช่วงปีงบประมำณ แต่สหกรณ์มีปีบัญชีเดือน มิ.ย. และได้ค่ำประเมินเรียบร้อ ยแล้ว หำกสหกรณ์นั้นไม่ผ่ำน
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด ก็จะส่งผลให้กำรขับเคลื่อนและวัดผลข้ำมปีงบประมำณถัดไป
เกณฑ์คะแนนกำรจัดชั้นไม่สำมำรถตัดเป็นคะแนนเหมือนกำรตัดเกรดได้ โดยเฉพำะชั้น ๓ กล่ำวคือ ไม่
ว่ำคะแนนทั้ง ๓ ด้ำนจะได้เต็ม หำกมีข้อบกพร่อง จะส่งผลให้สหกรณ์นั้นไปอยู่ชั้น ๓ ทันที
สิ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญที่สุด ในการกาหนดคะแนนการประเมิน คือ มาตรวัด(Scale) ที่มีการถ่วง
น้าหนักแบบจาแนกในแต่ละด้าน มีช่วงคะแนนที่ยอมรับได้และเป็นธรรม
ยกตัวอย่ำง เช่น มำตรวัดที่กำรถ่วงน้ำหนักของแต่ละปัจจัย ดังตำรำงต่อไปนี้

นำคะแนนที่ได้มำจัดชั้นควำมเข้มแข็งตำมช่วงค่ำคะแนน ดังตำรำงต่อไปนี้
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สหกรณ / กลุมเกษตรกร.........................................................................................................จํากัด
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สวนที่ 1 การประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม
สวนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
2.1 ดานการเงินการบัญชี
2.2 ธุรกิจสินเชื่อ
2.3 ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
2.4 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล / แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตสินคา
2.5 ธุรกิจใหบริการและสงเสริมการเกษตร
2.6 ธุรกิจเงินรับฝาก
2.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย
2.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
2.9 เจาหนี้เงินกู
2.10 สมาชิกและทุนเรือนหุน
สวนที่ 3 การประเมินระบบขอมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร
สวนที่ 4 การประเมินระบบการติดตามและประเมินผล
หมายเหตุ
ระดับการควบคุมภายใน
คะแนน 0 ไมมีระดับการควบคุมภายใน หรือไมมีการควบคุมในเรื่องนั้นๆ
คะแนน 1 มีระดับการควบคุมภายในที่ยังไมดีเพียงพอ ตองปรับปรุง
คะแนน 2 มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร แตยังมีขอบกพรองอยูบาง
คะแนน 3 มีระดับการควบคุมภายในที่ดี
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หนา 1

สวนที่ 1 การประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม
สภาพแวดลอมการควบคุม
ความซื่อสัตยและจริยธรรม
1. มีการกําหนดเกี่ยวกับความซื่อสัตยและจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติของคณะกรรมการและฝายจัดการ

2. มีการสื่อสารทําความเขาใจกับทุกฝายใหทราบถึงบทลงโทษเกี่ยวกับความซื่อสัตยและจริยธรรม
3. มีการดําเนินการเมื่อไมปฏิบัติตามที่กําหนด
คณะกรรมการดําเนินการ
1. มีความรูความสามารถและประสบการณเพียงพอในการบริหารงาน
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานเปนไปอยางเหมาะสม มิไดขึ้นอยูกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือเฉพาะกลุม
3. กรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการโดยสม่ําเสมอ
ฝายจัดการ / ผูทําหนาที่แทนฝายจัดการ
1. ฝายจัดการมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง
2. มีหลักประกันการทํางานที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
3. มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจนและปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจาหนาที่ในตําแหนงงานตางๆ ตามความเหมาะสม
5.มีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบกิจการ / ผูตรวจสอบภายใน
1. มีความรูและประสบการณโดยตรงในการปฏิบัติหนาที่
2. ไดปฏิบัติงานตรวจสอบอยางเหมาะสมตามหนาที่ที่กําหนดไว
3. มีอิสระในการปฏิบัติงานทั้งจากคณะกรรมการและฝายจัดการ
นโยบายและการวางแผน
1. แผนที่กําหนดมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
2. มีการกําหนดบุคคลากรและงบประมาณสอดคลองกับแผนงาน
โครงสรางสหกรณ
1. มีการแบงสวนงานที่ชัดเจน เหมาะสมกับขนาด และลักษณะการดําเนินธุรกิจ
2. มีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในระดับตางๆ อยางเหมาะสม
ตามสวนงานที่กําหนดอยางชัดเจน
3. มีการกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานตางๆ ครอบคลุมทุกธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. มีการกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรบุคคลไวชัดเจนเกี่ยวกับการสรรหา
การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง หลักประกันการทํางาน การใหผลตอบแทน การเลื่อนตําแหนง
การพัฒนาบุคลากร รวมถึงมาตรการลงโทษเจาหนาที่ที่ฝาฝน หรือละเมิดระเบียบที่กําหนด
หรือกระทําการทุจริต หรือกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ และมีการปรับปรุงใหสอดคลอง
กับสภาวะการณปจจุบัน
2. มีการปฎิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
3. มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจําป เพื่อใหมีความรูความชํานาญและทักษะในการปฏิบัติงาน

กอนการสอบบัญชี หลังการสอบบัญชี
ไมใช
ไมใช
ใช
ใช

หนา 2

สภาพแวดลอมการควบคุม
สภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมทั่วไป
1. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศหรืออัตราภาษีศุลกากร
ไมสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ ตอการดําเนินงานของสหกรณ
2. การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย / นโยบายของรัฐบาล หรือระเบียบ / คําแนะนําตาง ๆ ที่กําหนด
โดยหนวยงานกํากับดูแลสหกรณ ไมสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ ตอการดําเนินงาน
และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
3. ภาวะการแขงขันในตลาดไมสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของสหกรณ
ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ ...........................................

กอนการสอบบัญชี หลังการสอบบัญชี
ไมใช
ไมใช
ใช
ใช

หนา 3

สวนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
2. 1 การประเมิน : ดานการเงินการบัญชี
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
การปฏิบัติงานดานการเงินไมเหมาะสม
1. มีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูทําหนาที่การเงิน บัญชี และอนุมัติออกจากกัน
2. มีการจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
รับเงินแลวไมบันทึกบัญชี
1. มีระบบเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่เหมาะสมตามสภาพ
2. มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
3. ใชใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับเลขที่และลงลายมือชื่อผูรับเงิน
4. ใบเสร็จรับเงินที่ถูกยกเลิกไดนํามาแนบติดไวกับสําเนา
5. มีการทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
6. การรับเงินดวยเช็คมีการจัดทําทะเบียนคุมเช็ค
จายเงินโดยไมมีหลักฐานการจาย / จายเงินซ้ํา /จายเงินเกิน
1. มีการตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ของเอกสารหลักฐาน
กอนการจายเงิน และประทับตรา "จายแลว" ภายหลังการจายเงิน
2. มีการอนุมัติการจายเงิน โดยผูมีอํานาจอนุมัติ
3. การจายเงินดวยเช็คมีการระบุชื่อผูมีสิทธิรับเงิน และมีการขีดคําวา
" ผูถือ" ออก
4. เช็คที่ยกเลิกการจายไดมีการประทับตรา " ยกเลิก " และนํามาติดกับตนขั้ว
5. มีการจัดทําทะเบียนคุมเช็คจาย
6. ไมมีการลงลายมือชื่อลวงหนาในการสั่งจายเช็ค
การเก็บรักษาเงินไมปลอดภัย
1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินสด
2. มีการเก็บรักษาเงินสดตามวงเงินที่กําหนด
3. มีการเก็บรักษาเงินและเช็คของสหกรณอยูในตูนิรภัยหรือในที่ที่มีความปลอดภัย

4. มีการตรวจนับเงินสดในมือเปรียบเทียบกับบัญชีทุกวัน
การจัดทําบัญชีไมถูกตอง
1. มีผูสอบทานความถูกตองในการบันทึกบัญชี
2. มีการจัดทําบัญชีเรียบรอยเปนปจจุบันตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

3. มีการเปรียบเทียบยอดรวมของบัญชียอยกับบัญชีคุมเปนประจําอยางเหมาะสม
4. มีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือตามหลักฐานของธนาคารกับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเปนประจํา
5. มีการจัดทํางบทดลองอยางนอยเดือนละครั้ง

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

3

หนา 4

ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
กรณีสหกรณใชโปรแกรมระบบบัญชี
1. มีการใชโปรแกรมระบบงานที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงาน/ธุรกิจ
2. มีคูมือการใชโปรแกรมระบบงานตาง ๆ
3. กรณีออกใบเสร็จรับเงินจากโปรแกรม มีการเรียงเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
4. มีการเริ่มตนเลขที่ใบเสร็จรับเงินใหมทุกปบัญชี
5. มีรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
6. โปรแกรมระบบงานไมสามารถแกไขขอมูลยอนหลัง
7. ระบบงานที่ใชอยูไมเปดโอกาสใหแกไขโดยไรรองรอย
8. เจาหนาที่มีความรูความสามารถและทักษะในดานการใชคอมพิวเตอร
9. มีการกําหนดรหัสผานและเก็บเปนความลับสําหรับเจาหนาที่ทุกระดับ
ในการเขาถึงขอมูล
10. มีการกําหนดผูดูแลระบบงาน/ผูรับผิดชอบในการปรับปรุงขอมูล
และมีรหัสผานโดยเฉพาะ
11. มีการเปลี่ยนรหัสผานตามชวงระยะเวลากําหนด
12. มีการตรวจสอบและอนุมัติรายการกอนการบันทึกขอมูล
- ผูจัดทําบัญชี
มี
ไมมี
- การจัดทํางบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
ทําได
ทําไมได

ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ ...........................................

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

3

หนา 5

2.2 การประเมิน : ธุรกิจสินเชื่อ
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน / เปาหมายที่กําหนดไว
มีการกําหนดแผน / เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
เจาหนาที่สินเชื่อทําหนาที่รับ - จายเงิน และจัดทําบัญชียอย
1. มีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบระหวางเจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่การเงิน และเจาหนาที่บัญชี
2. ทุกสิ้นวัน มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจายเงินกู การรับชําระหนี้
และการบันทึกบัญชียอยลูกหนี้เงินกู โดยผูมิไดทําหนาที่ดานสินเชื่อ
จายเงินกูโดยไมไดรับอนุมัติ
1. มีการพิจารณาและอนุมัติเงินกูโดยผูมีอํานาจกอนการจายเงินกู
2. มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู
จายเงินกูเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
1. กอนการจายเงินกูมีการตรวจสอบใบรับเงินกูกับสัญญาเงินกู
และมติคณะกรรมการที่อนุมัติ เงินกู โดยถูกตองตรงกัน
2. มีการบันทึกจํานวนเงินที่อนุมัติในคําขอกู โดยผูมีอํานาจอนุมัติ
จายเงินกูโดยไมมีหลักประกัน / หลักประกันไมเปนไปตามระเบียบฯ
1. มีการจัดทําหนังสือค้ําประกันหรือหลักฐานตอสหกรณตามระเบียบที่กําหนด
2. กรณีหลักประกันอสังหาริมทรัพย เชน บาน/ที่ดิน ไดมีการจดทะเบียนจํานอง
3. มีการจัดทําทะเบียนผูค้ําประกัน / หลักประกัน
4. มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยที่นํามาเปนหลักประกัน
รับชําระหนี้นอกที่ทําการของสหกรณ
1. มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับชําระหนี้นอกที่ทําการของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรไวชัดเจนและเหมาะสม ดังนี้
1.1 กําหนดชวงเวลาการรับชําระหนี้นอกที่ทําการสหกรณ
1.2 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการรับชําระหนี้นอกที่ทําการสหกรณ
1.3 มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินนอกที่ทําการสหกรณ
2. มีมติจากคณะกรรมการใหมีการรับชําระหนี้นอกที่ทําการสหกรณ
รับชําระหนี้ไมบันทึกบัญชี
1. มีการออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชียอยทุกครั้งที่มีการชําระหนี้
2. มีการเปรียบเทียบบัญชียอยใหตรงกับบัญชีคุมยอดทุกเดือน
3. มีการยืนยันยอดลูกหนี้เงินกูอยางนอยปละครั้ง

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

3

หนา 6

ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
หลังการสอบบัญชี
กอนการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

ลูกหนี้เงินกูไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
1. มีการติดตามการใชเงินกูใหเปนไปตามวัตถุประสงค
2. มีการติดตามทวงถาม / เรงรัดลูกหนี้ที่ชําระหนี้ไมเปนไปตามกําหนดสัญญา
3. มีการจัดทํารายงานการติดตามหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไมเพียงพอ
1. มีการวิเคราะหสภาพลูกหนี้และหลักประกันเปนครั้งคราว
2. มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบและคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ

คํานวณดอกเบี้ยเงินใหกูผิดพลาด
1. มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูในที่เปดเผย
2. มีการทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยเงินใหกู / ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
คํานวณดอกเบี้ย
กิจกรรมควบคุมทดแทน
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ .............................
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2.3 การประเมิน : ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน / เปาหมายที่กําหนดไว
มีการกําหนดแผน / เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
ซื้อสินคาเกินความตองการ/ ไมตรงตามความตองการของลูกคา
1. มีการสํารวจความตองการของสมาชิก/ของตลาดกอนจัดซื้อ
2. มีการตรวจสอบรายการและปริมาณสินคากอนจัดซื้อ เพื่อใหมีสินคา
คงเหลือในปริมาณพอเหมาะ
ซื้อสินคาไมผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจ
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดซื้อสินคา
2. มีการกําหนดผูมีหนาที่สั่งซื้อและอนุมัติการสั่งซื้อ
ซื้อสินคาในราคาสูงกวาทองตลาด
1. ไมซื้อสินคาจากผูขายเพียงรายเดียวเปนเวลานาน
2. มีการเปรียบเทียบราคาสินคาจากผูขายที่ขายสินคาชนิดเดียวกันกอน
การตัดสินใจซื้อ
ซื้อสินคาโดยไมไดรับสินคาตามใบกํากับสินคา / ใบสงของ
1. มีการมอบหมายใหมีผูรับสินคาแยกจากผูมีหนาที่จัดซื้อสินคา/ผูบันทึกบัญชี
2. มีการตรวจสอบจํานวนและคุณภาพใหตรงกับใบสั่งซื้อโดยผูรับสินคา
ขายสินคากอนการบันทึกซื้อสินคา/ทะเบียนคุมสินคา
กรณีจําเปนตองขายสินคากอนการบันทึกซื้อสินคา/ ทะเบียนคุมสินคา
ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
จายเงินชําระหนี้เจาหนี้การคาเกินกวาหนี้ท่มี ีอยู
1. มีการอนุมัติการจายชําระหนี้
2. มีการตรวจสอบเอกสารการเปนหนี้กอนการชําระหนี้
3. การจัดทําบัญชียอยเจาหนี้เรียบรอยเปนปจจุบัน
4. จายชําระหนี้เปนไปตามเวลาและเงื่อนไขที่กําหนด
5. มีการยืนยันยอดเจาหนี้การคา
การเก็บรักษาสินคาไมเหมาะสม
1. มีสถานที่จัดเก็บรักษาสินคาปลอดภัย
2. มีการจัดทําทะเบียนคุมสินคา/บัตรสินคาเปนปจจุบัน
3. มีการประกันภัยสินคาและสถานที่จัดเก็บเหมาะสม
4. มีการเก็บสินคาเสื่อมสภาพ / ชํารุด / ลาสมัย แยกจากสินคาปกติ
5. มีการเก็บสินคาแยกเปนหมวดหมูสะดวกแกการเบิกจายและตรวจนับ

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

3
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ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

ไมมีการควบคุมสินคาคงเหลือ
1. มีการตรวจนับสินคากอนนําเขาสถานที่จัดเก็บสินคา
2. มีการกําหนดผูมีอํานาจในการเบิกสินคาออกจากสถานที่จัดเก็บสินคา
3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับสินคาที่ไมใชเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับสินคา
4. มีการตรวจนับสินคาเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมสินคาเปนครั้งคราว
5. การตัดสินคาขาดบัญชี / เสื่อมสภาพ / ชํารุด เปนไปตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
บันทึกยอดขายสินคาไมครบถวน
1. มีการกําหนดราคาขายและการใหสวนลดที่ชัดเจน
2. มีการแบงแยกหนาที่ระหวางฝายขาย ฝายจัดซื้อ ฝายเก็บรักษาสินคา
ฝายบัญชี และการเงิน
3. มีการกําหนดระเบียบการขายสินคาเปนเงินเชื่อ
4. มีการอนุมัติวงเงินขายเชื่อแตละรายโดยผูมีอํานาจ
ลูกหนี้ปฏิเสธการเปนหนี้
1. มีการออกเอกสารหลักฐานการขายทุกครั้ง
2. มีการลงลายมือชื่อรับสินคา
3. มีการยืนยันยอดลูกหนี้การคา
ลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามกําหนด
1. มีการประเมินความสามารถการชําระหนี้ของลูกหนี้กอนอนุมัติการขายเชื่อ
เชน ฐานะการเงิน ยอดซื้อ ประวัติการชําระเงิน เปนตน
2. มีการติดตามเรงรัดการชําระหนี้
3. มีหลักประกันเพียงพอกับจํานวนที่เปนหนี้
4. มีการจัดทํารายงานหนี้ที่เกินกําหนดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไมเพียงพอ
1. มีการวิเคราะหอายุหนี้ของลูกหนี้การคา
2. มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบและคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ

กิจกรรมควบคุมทดแทน
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ .............................
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2.4 การประเมิน : ธุรกิจรวบรวมผลิตผล / แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตสินคา
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน / เปาหมายที่กําหนดไว
มีการกําหนดแผน / เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บุคคลคนเดียวมีอํานาจในการรวบรวมและจําหนายผลิตผล
1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูรวบรวมและผูจําหนาย
2. มีการกําหนดวงเงินยืมทดรองผลิตผลเพื่อรวบรวมผลิตผล
3. มีการกําหนดใหผูมีหนาที่รวบรวมนําหลักฐานในการรวบรวม พรอมทั้งจํานวนเงิน

คงเหลือมาสงที่ผูทําหนาที่การเงินและบัญชีทุกสิ้นวัน หรือเชาของวันถัดไป

4. การรวบรวมแตละครั้งมีการสืบราคาจากพาณิชยจังหวัด / พอคาคนกลาง
5. การรวบรวมทุกครั้งตองผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจ
รับซื้อผลิตผลนอกที่ทําการของสหกรณ
1. มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อผลิตผลนอกที่ทําการ
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดังนี้
1.1 กําหนดระยะเวลาการรวบรวมผลิตผล
1.2 มีการกําหนดหนาที่และผูรับผิดชอบในการรวบรวมผลิตผล
1.3 ทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบการจายเงินรวบรวมและการจําหนาย
ผลิตผลกับเอกสารหลักฐานการรวบรวม
2. มีมติของคณะกรรมการใหมีการรวบรวมผลิตผลนอกที่ทําการสหกรณ
ผลิตผล / วัตถุดิบที่ซื้อไมมีคุณภาพ
1. ผูที่ทําหนาที่ซื้อผลิตผล/วัตถุดิบมีความรูเกี่ยวกับผลิตผล/วัตถุดิบที่ซื้อ
2. มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตผล/วัตถุดิบ ตลอดจนความชื้นและสิ่งเจือปนกอนซื้อ

3. ราคาซื้อผลิตผล/วัตถุดิบสอดคลองกับคุณภาพ
ผลิตผลขายไมไดเปนจํานวนมาก
1.มีการวางแผนหาตลาดรองรับผลิตผลที่รวบรวม
2. มีการสํารวจความตองการของตลาดกอนการรวบรวม
การเก็บรักษาผลิตผล / วัตถุดิบไมเหมาะสม
1. มีสถานที่จัดเก็บผลิตผล/วัตถุดิบที่เหมาะสม ปลอดภัย
2. มีการจัดเก็บผลิตผล/วัตถุดิบแยกตามชนิดและคุณภาพ สะดวกแกการเบิกจายและตรวจนับ

3. มีการประกันภัยสถานที่จัดเก็บผลิตผล/วัตถุดิบเหมาะสม
4. มีการจัดยามรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดเก็บผลิตผล/วัตถุดิบ
มีผลิตผล / วัตถุดิบ เสื่อมคุณภาพ / ขาดหาย
1. มีการทดสอบการยุบตัว/ขาดน้ําหนักตามสภาพของผลิตผล/วัตถุดิบแตละชนิด
2. มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตผล/วัตถุดิบเปนระยะๆ
3. การตัดสินคาขาดบัญชี/เสื่อมชํารุดเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

3

หนา 10

ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
ไมมีการควบคุมผลิตผล / ผลิตผลที่แปรรูป / สินคาที่ผลิต / วัตถุดิบ คงเหลือ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ไมใชเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจนับและคํานวณ
ปริมาณ ผลิตผล/ผลิตผลที่แปรรูป/ สินคาที่ผลิต/ วัตถุดิบ
2. มีการตรวจนับและคํานวณปริมาณผลิตผล / ผลิตผลที่แปรรูป / สินคาที่ผลิต /
วัตถุดิบ เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมเปนครั้งคราว
3. มีการควบคุมการเบิกจายผลิตผล / วัตถุดิบที่นําไปใชในการแปรรูป/ผลิต
4. มีการจัดการผลิตผลพลอยไดอยางเหมาะสม
จํานวนผลิตผลที่รวบรวมและจําหนายไมตรงตามหลักฐาน
1. มีการทดสอบเครื่องชั่ง ตวง วัด อยางสม่ําเสมอ
2. มีการชั่ง ตวง วัด กอนการเขาเก็บรักษาและจําหนาย
3. มีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูรวบรวมกับผูเก็บรักษา
ผลิตผลที่แปรรูป/สินคาที่ผลิต ไมไดคุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐาน
1. มีการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิต/วัตถุดิบกอนนําไปแปรรูป/ผลิต
2. มีการควบคุมขั้นตอนการแปรรูป/ผลิต
3. มีการทดสอบอัตราการแปรรูป/การผลิต และสิ่งสูญเสียในการแปรรูป/การผลิต
4. มีการตรวจสอบมาตรฐานของผลิตผลที่รวบรวม/แปรรูป/ ผลิต กับมาตรฐานที่เชื่อถือได

ผลิตผลที่แปรรูป/สินคาที่ผลิต ไมตรงตามความตองการของลูกคา/ตลาด
1. มีการวางแผนการแปรรูปผลิตผล/การผลิตสินคา
2. มีมาตรการรองรับกรณีเครื่องจักร/อุปกรณชํารุดเสียหาย
การจัดทําทะเบียนคุมผลิตผล / ผลิตผลแปรรูป / สินคา / วัตถุดิบ ไมเปนปจจุบัน
1.มีเอกสารหลักฐานการรวบรวมและการจําหนายครบถวน
2. มีการทํารายงานการใช ผลิตผล/วัตถุดิบ และรายงานผลการแปรรูป / การผลิต
เสนอตอผูจัดการ / ผูที่ไดรับมอบหมาย เมื่อมีการแปรรูป / การผลิต
3. มีการทํารายงานผลิตผล / ผลผลิตที่ไดจากการแปรรูป / สินคา / วัตถุดิบ คงเหลือ

เสนอคณะกรรมการเปนประจํา
ขายผลิตผล/ ผลผลิตที่แปรรูป / สินคาที่ผลิต เปนเงินเชื่อโดยไมผานการอนุมัติ
1.มีการจัดทําหลักฐานการเปนหนี้สมบูรณ
2. มีการกําหนดวงเงินการขายเชื่อ
3. มีการกําหนดผูมีอํานาจการอนุมัติขายเชื่อ
ขายผลิตผล/ ผลผลิตที่แปรรูป / สินคาที่ผลิต ต่ํากวาราคาทุน
มีการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการใหขายต่ํากวาราคาทุน
ลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามกําหนด
1. มีการติดตามเรงรัดการชําระหนี้
2 . ลูกหนี้มีหลักประกันเพียงพอกับจํานวนที่เปนหนี้
3. มีการทํารายงานหนี้ที่เกินกําหนดแลวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

4. มีการยืนยันยอดลูกหนี้

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

3

หนา 11

ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไมเพียงพอ
1. มีการวิเคราะหอายุหนี้ของลูกหนี้
2. มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบและคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ

กิจกรรมควบคุมทดแทน
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ ...................................

3

หนา 12

2.5 การประเมิน : ธุรกิจใหบริการและสงเสริมการเกษตร
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
หลังการสอบบัญชี
กอนการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน / เปาหมายที่กําหนดไว
มีการกําหนดแผน / เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บันทึกรายไดไมครบถวน
1. มีการกําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน
2. มีการคํานวณปริมาณการใหบริการกับอัตราคาบริการเปรียบเทียบกับ
รายไดคาบริการที่ไดรับ
3. มีการจัดทําหลักฐานการใหบริการทุกครั้งที่ออกไปใหบริการแกสมาชิก / ลูกคา

ตนทุนการใหบริการสูงกวาที่ควร
1. มีทะเบียนคุมคาใชจายในการใหบริการ
2. มีการเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจาย
3. มีการบํารุงรักษาเครื่องจักรตามความเหมาะสม
4. มีการนัดหมายกับสมาชิก / ลูกคาลวงหนากอนการใหบริการ
ลูกหนี้ไมชําระคาบริการ / คาบํารุง
1. มีการจัดทํารายงานหนี้ที่เกินกําหนดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

2. มีการยืนยันยอดลูกหนี้คาบริการ
3. มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้คาบริการตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด
กิจกรรมควบคุมทดแทน
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ ..............................................

3

หนา 13

2.6 การประเมิน : ธุรกิจเงินรับฝาก
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน / เปาหมายที่กําหนดไว
มีการกําหนดแผน / เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
เจาหนาที่รับฝากเงินทําหนาที่รับ - จายเงิน และจัดทําบัญชียอย
1. ทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบเอกสารการรับฝาก - ถอนเงินฝาก และการบันทึก
บัญชียอยเจาหนี้เงินรับฝาก โดยผูมิไดทําหนาที่รับฝากเงิน
ปฏิบัติผิดระเบียบ ขอบังคับ
1. กอนรับฝากเงินจากสหกรณอื่นมีการตรวจสอบเงินรับฝากใหอยูใน
วงเงินกูยืมที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
2. ไมมีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก
รับฝากเงินนอกที่ทําการสหกรณ
1. มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงินนอกที่ทําการ
สหกรณไวชัดเจนและเหมาะสม
1.1 กําหนดชวงเวลารับฝากเงินนอกที่ทําการสหกรณ
1.2 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการรับฝากเงินนอกที่ทําการสหกรณ
1.3 มีการกําหนดใหผูมีหนาที่รับฝากเงินนําหลักฐานการรับฝากเงิน
พรอมเงินสดสงทุกสิ้นวันหรือเชาวันถัดไป
2. มีมติจากคณะกรรมการใหมีการรับฝากเงินนอกที่ทําการสหกรณ
การรับเงินฝากและถอนเงินไมตรงกับหลักฐาน
1. สมาชิกผูฝากเปนผูจัดทําใบนําฝาก/ใบถอนเงินฝาก เวนแตสมาชิกรายใด
ที่เขียนไมไดอาจใหเจาหนาที่เปนผูเขียนแทน แตสมาชิกตองลงลายมือชื่อ
หรือลายนิ้วมือของสมาชิกผูฝาก/ผูถอนเงินตามตัวอยางที่ใหไว
2. มีการตรวจสอบลายมือชื่อผูถอนเงินในใบถอนเงินฝากเปรียบเทียบ
กับบัตรตัวอยางลายมือชื่อของผูฝากเงินทุกครั้งที่มีการถอนเงิน
3. ไมมีการเก็บรักษาสมุดคูฝากของสมาชิกหรือผูฝากเงินไวที่สหกรณ
4. มีการตรวจสอบใบนําฝาก/ใบถอนเงินฝากเปรียบเทียบกับสมุดคูฝาก
และแผนบัญชียอยเจาหนี้เงินฝาก พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับ
5. มีการยืนยันยอดเงินรับฝากอยางนอยปละครั้ง
บัญชียอยเจาหนี้เงินรับฝากไมถูกตอง
1. มีการบันทึกรายการฝาก - ถอนในแผนบัญชียอยรายบุคคลทันทีที่มีการฝาก - ถอน

2. มีการเปรียบเทียบจํานวนเงินฝาก - ถอนระหวางบัญชีคุมกับบัญชียอยเปนประจํา

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

3

หนา 14

ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

การคํานวณดอกเบี้ยเงินรับฝากผิดพลาด
1. มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในที่เปดเผย
2. มีการทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยเงินรับฝาก/ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
คํานวณดอกเบี้ย
กิจกรรมควบคุมทดแทน
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ.........................................

3

หนา 15

2.7 การประเมิน : เงินลงทุนในหลักทรัพย
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
หลังการสอบบัญชี
กอนการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

ลงทุนในหลักทรัพยที่ไมเปนไปตามกฎหมาย
กรณีที่ลงทุนนอกเหนือจากประกาศของ คพช.ไดผานการอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญและไดรับความเห็นชอบจาก คพช.
ลงทุนในหลักทรัพยที่ไมเหมาะสม
1. มีการศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจสงผลกระทบตอการลงทุน
และวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนเพื่อกําหนดแผนการลงทุน
2. มีแผนการลงทุนในหลักทรัพยที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
หรือที่ประชุมใหญ
ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนไมครบถวน
1. มีการจัดทําทะเบียนคุมหลักทรัพย
2. มีการตรวจสอบผลตอบแทนที่สหกรณไดรับเปรียบเทียบกับขอตกลง/เงื่อนไข
ที่สหกรณจัดทํากับกิจการที่นําไปลงทุน
จําหนายเงินลงทุนขาดทุน/ไมคุมคา
1. มีการติดตามความเคลื่อนไหวของเงินลงทุนอยางสม่ําเสมอ
2. มีการจัดทําขอมูลการจําหนายเงินลงทุนเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เอกสารเงินลงทุนในหลักทรัพยสูญหาย/ไมครบถวน
1. มีการตรวจนับเอกสารเงินลงทุนเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมหลักทรัพยเปนครั้งคราว

2. มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการเก็บรักษาหลักทรัพย
ใหอยูในสถานที่ ที่ปลอดภัย
การแสดงรายการเงินลงทุน ณ วันสิ้นปไมถูกตอง
มีการเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
กรณีที่เปนเงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
กิจกรรมควบคุมทดแทน
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ ............................................

3

หนา 16

2.8 การประเมิน : ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

การจัดซื้อหรือกอสรางไมเปนไปตามระเบียบ / มติที่ประชุมใหญ /มติที่ประชุมคณะกรรมการ
1. มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดซื้อและจัดจาง
2. มีการกําหนดงบประมาณ และแผนการจัดซื้อ/กอสรางไวในแผนงานประจําป
ทรัพยสินของสหกรณเสื่อมชํารุด / เสียหาย /สูญหาย
1. มีรายงานจากคณะกรรมการตรวจนับทรัพยสินทุกสิ้นปและมีการแจงรายการทรัพยสิน
ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ พรอมทั้งเสนอความเห็น
2. มีการกําหนดมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินมิใหสูญหายหรือเสียหาย
การดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินไมเหมาะสม
1. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสิน
2. มีการประกันภัยทรัพยสินไวอยางเหมาะสม
3. มีการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน และติด/เขียนหมายเลขรหัส หรือหมายเลขครุภัณฑ
กํากับไวที่ทรัพยสิน
โอนทรัพยสินออกจากทะเบียนคุมไมมีเหตุผล
1. มีการจัดทํารายงานทรัพยสินที่ไมใชงาน พรอมทั้งระบุสาเหตุที่ไมไดใชงาน
2. การจําหนายทรัพยสินไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเปนไปตามระเบียบที่กําหนด

3. มีการตัดจําหนายทรัพยสินออกจากทะเบียนคุม เมื่อมีการขายหรือเลิกใช
ซื้อทรัพยสินในราคาสูงกวาที่ควร
1. มีการแตงตั้งกรรมการจัดซื้อ / จัดจาง
2. มีการสอบถามเพื่อเปรียบเทียบราคาทรัพยสินกอนซื้อ / จัดจาง
บันทึกมูลคาทรัพยสินในบัญชีไมถูกตอง
มีการตรวจสอบการบันทึกมูลคาทรัพยสินที่ซื้อหรือกอสรางในราคาเริ่มแรก
โดยใชราคาซื้อ รวมภาษี ตนทุนการกูยืม และตนทุนทางตรงอื่น
กิจกรรมควบคุมทดแทน
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ ......................................
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2.9 การประเมิน : เจาหนี้เงินกู
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

กูเงินโดยไมผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ/ที่ประชุมใหญ
1. การกูเงินอยูภายในวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
2. มีการกําหนดผูมีอํานาจลงนามแทนสหกรณในการกูยืม
นําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค
เงินกูยืมไดนําไปใชตามวัตถุประสงคที่ขอกู
จายเงินชําระหนี้เจาหนี้เกินกวาหนี้ที่มีอยู
1. มีการอนุมัติการจายชําระหนี้
2. มีการตรวจสอบเอกสารการเปนหนี้และการคํานวณดอกเบี้ยจาย
กอนการชําระหนี้
3. การชําระหนี้เปนไปตามกําหนดสัญญา
4. มีการยืนยันยอดเจาหนี้เงินกู
กิจกรรมควบคุมทดแทน
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ .........................................
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2.10 การประเมิน : สมาชิกและทุนเรือนหุน
ไมมี
กิจกรรม

ระดับการควบคุมภายใน
กอนการสอบบัญชี
หลังการสอบบัญชี
0

1

2

3

0

1

2

การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไว
มีการกําหนดแผนและเปาหมายเกี่ยวกับสมาชิกและทุนเรือนหุน
การรับสมาชิกไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอบังคับ
1. ผูสมัครเปนสมาชิกทุกราย ไดรับการรับรองจากที่ประชุมกลุม
2. มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการใหรับเขาเปนสมาชิกสหกรณ
3. มีการชําระคาหุนและคาธรรมเนียมแรกเขา
บันทึกทุนเรือนหุนไมครบถวน
1. การสงชําระคาหุน / เพิ่มหุนเปนไปตามระเบียบ
2. มีการจัดทําทะเบียนสมาชิก และมีสมุดคูมือสมาชิก
3. มีการจายคืนคาหุนภายหลังจากการไดรับอนุมัติใหลาออก
4. มีการเปรียบเทียบยอดในทะเบียนหุนวาตรงกับยอดในบัญชีคุม
5. มีการยืนยันยอดทุนเรือนหุนอยางนอยปละครั้ง
สมาชิกลาออกโดยยังมีภาระผูกพันกับสหกรณ
1. มีการตรวจสอบภาระผูกพันกอนอนุมัติใหลาออก
2. มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติใหสมาชิกลาออก / ใหออก
จายเงินปนผลไมถูกตอง
1. มีการคํานวณยอดจายเงินปนผลของหุนตามระยะเวลาการถือหุน
2. มีการจัดทํารายละเอียดเงินปนผลของหุนคางจาย
3. มีหลักฐานการจายเงินปนผลตามหุนครบถวน
กิจกรรมควบคุมทดแทน
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ ....................................
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สวนที่ 3 การประเมินระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลขาวสาร
1. มีการสํารวจความตองการและความคิดเห็นจากสมาชิกและภายนอก
2. มีการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนเพื่อใชในการบริหาร
และตัดสินใจของคณะกรรมการ
3. มีการรวบรวมขอมูล จัดทํารายงานกิจการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และคําแนะนําเสนอตอที่ประชุมใหญ
4. มีการแจงขอมูลขาวสารการดําเนินธุรกิจ และการประชาสัมพันธดานตาง ๆ แกสมาชิก
5. มีการสื่อสารขอมูลภายในองคการ
6. มีการใหบริการขอมูลแกสมาชิกอยางรวดเร็ว
ระบบสารสนเทศ
1.คณะกรรมการใชขอมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารงานทันตอเหตุการณ
2. มีคูมือ / คําแนะนําการปฏิบัติงาน หรือใหการฝกอบรมการใชโปรแกรมระบบงานกับผูใช
3. สามารถแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเพื่อใหปฏิบัติงานตอไปได
4. มีการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม
5. ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรและระบบงานตาง ๆ เหมาะสมกับการใชงาน
การปองกันดูแลรักษาสารสนเทศ
1. มีระบบความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ โดยกําหนดการเขาถึงขอมูลของผูใชตามระดับ
ความสําคัญของขอมูล
2. มีการปองกันไวรัสคอมพิวเตอร
3. มีการปรับระบบ(Update)การปองกันไวรัสคอมพิวเตอรอยางสม่ําเสมอ
4. มีการสํารองขอมูลอยางเพียงพอ ตามระยะเวลาที่กําหนด และเก็บขอมูลชุดสํารองไว
ในที่ปลอดภัย
5. มีระบบปองกันและเตือนภัยที่จําเปนสําหรับระบบคอมพิวเตอร รวมถึงเครื่องสํารองไฟฟา
รับเหตุสุดวิสัย
6. มีการจัดวางคอมพิวเตอร ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ ...........................................

ไมมี กอนการสอบบัญชี หลังการสอบบัญชี
ไมใช
ไมใช
กิจกรรม ใช
ใช
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สวนที่ 4 การประเมินระบบการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล
1. มีรายงานผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการที่เปนลายลักษณอักษรอยางสม่ําเสมอ
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการโดยสม่ําเสมอ
3. มีบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร
4. มีการรายงานปญหาของการดําเนินงานแตละดาน และติดตามความคืบหนาของการแกไข
ปญหาอยางทันเหตุการณ
5. มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว
6. มีการพิจารณาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงาน หากไมเปนไปตามแผนงาน
และงบประมาณที่กําหนด
7. มีการนําขอสังเกต / ขอบกพรองที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี / ผูตรวจสอบกิจการ /
ผูตรวจสอบภายใน และหนวยงานที่เกี่ยวของมาพิจารณาดําเนินการ
8. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่กําหนดไว

ผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ ...........................................

กอนการสอบบัญชี
ไมใช
ใช

หลังการสอบบัญชี
ไมใช
ใช

