การจัดการความรู้ของสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
สานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
---------------------------------------------------------๑. หัวข้อ : องค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
๒. ชื่อเรื่อง : การกากับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม : การเขียนรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ของผู้ตรวจการสหกรณ์
๓. ชื่อผู้ถ่ายทอด : นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
๔. รายละเอียดของเรื่อง :
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีคาสั่งที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องกาหนด
อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัย
อานาจตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ปรับปรุงคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์กาหนดอานาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยให้ยกเลิกคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๓๗๙/๒๕๔๖ เรื่องกาหนดอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ ลง
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖ คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๖๑๗/๒๕๕๓ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มแนบท้ายคาสั่งกาหนดอานาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และบรรดาคาสั่ง หนังสือ หรือบันทึกสั่งการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้
และให้ใช้คาสั่งนี้แทน
สานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การเขียนรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน
(ตามแบบแนบท้ายคาสั่ง) มีความสาคัญมาก จึงได้นาเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน
ของผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยใช้แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ของคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจาจังหวัด
ขอนแก่น ชุดที่ ๓ ซึ่งได้เข้าตรวจสอบสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จากัด ระหว่างวันที่ 8 - 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ไว้เป็น
แนวทางสาหรับการเขียนรายงานการตรวจสอบ ของผู้ตรวจการสหกรณ์
๕. วัตถุประสงค์ของการตรวจการสหกรณ์ เพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน มิให้มีการกระทาการ หรืองดเว้นการะทาการใน ๔
ลักษณะ คือ
๑. ไม่เป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ ด้วยวิธีการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก
๒. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจกระทาการของสหกรณ์ ซึ่งกาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์
๓. ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์ ระเบียบ/คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
๔. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนที่ดีของสหกรณ์
ในกรณีตรวจพบว่าสหกรณ์ใดมีการกระทาหรืองดเว้นกระทาการในลักษณะตาม ๑ – ๔ ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ
ต้องรายงานเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งการแก้ไขโดยเร็ว
๖. ขอบเขตของการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และฐานะการเงินของสหกรณ์ ให้ดาเนินการดังนี้
๑. การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ให้ตรวจสอบหรือสอบทานการดาเนินงานของสหกรณ์ในขอบเขต ดังนี้
๑.๑ กรณีเกี่ยวกับสมาชิก
- สัญญาและข้อเท็จจริงที่สมาชิกทาไว้กับสหกรณ์ที่เป็นเรื่องการกู้ยืมเงิน
- สวัสดิการที่สมาชิกได้รับหรือจะได้รับจากสหกรณ์
- การฝาก การถอนเงิน หรือการถือหุ้น หรือการคืนหุ้นของสมาชิก
- การจาหน่ายปัจจัยการผลิตหรือสินค้าให้สมาชิก และรวบรวมผลผลิตของสมาชิก
- การให้บริการสมาชิกในรูปแบบต่างๆ
- การรับสมัครสมาชิก สมาชิกสมทบ และการให้พ้นสมาชิกภาพ
- เรื่องอื่นๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

๑.๒ กรณีเกี่ยวกับบุคคลอื่น
- นิติกรรมสัญญาใดๆ ที่มีผลผูกพันสหกรณ์ ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าและลูกหนี้
- การดาเนินการเรื่องคดีความ ไม่ว่าสหกรณ์เป็นโจทย์หรือจาเลยหรือผู้เสียหาย
- การฝากเงินหรือรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นหรือธนาคาร และการใช้เงินสหกรณ์ลงทุน
- การจัดหาปัจจัยการผลิตหรือจัดหาสินค้าจาหน่าย
- การจาหน่ายผลผลิตที่รวบรวมจากสมาชิก หรือแปรรูปจาหน่าย
- การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หรือจ้างเหมาบริการ
- เรื่องอื่น ๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
๑.๓ กรณีการบริหารจัดการภายในองค์กร
- การดาเนินการของเจ้าหน้าที่
- การดาเนินการตามแผนงานงบประมาณ
- การประชุม และมติของที่ประชุม
- เอกสารหลักฐานสาหรับใช้ในการดาเนินการของสหกรณ์
- การจัดให้มีสวัสดิการในลักษณะต่างๆ
- การดาเนินการตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- เรื่องอื่น ไ ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
๒. การตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ์ ให้ตรวจสอบหรือสอบทานสถานภาพการบริหารจัดการทางการเงิน
ของสหกรณ์ ดังนี้
๒.๑ ที่มาของเงินที่เข้าสู่สหกรณ์
๒.๒ การใช้ไปของเงินที่สหกรณ์ได้มา รวมทั้งเส้นทางของเงินที่ใช้ไปในกรณีที่น่าสงสัยว่าไม่ปกติ๒.๓ ความสามารถ
ของสหกรณ์ในการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกรณี
๒.๔ การฝาก การเบิกถอนเงินจากธนาคาร จากสหกรณ์อื่น หรือจากสถาบันการเงินใด ๆ
๒.๕ การใช้เงินของสหกรณ์เพื่อการลงทุนและการถอนเงินลงทุน
๒.๖ การรักษาสภาพคล่อง และการก่อหนี้กู้ยืมเงินหรือค้าประกัน
๒.๗ เรื่องอื่น ๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
การตรวจสอบกิจการหรือฐานะการเงินของสหกรณ์ ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ให้นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ในการตรวจสอบแต่ละคราวก็ได้
ทั้งนี้ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์เข้าตรวจสอบสหกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนสหกรณ์ แล้วให้เสนอ
รายงานการตรวจสอบตามแบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน(แบบแนบท้ายคาสั่ง) ต่อสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ และเมื่อสหกรณ์แจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นการเสร็จสินแล้ว ให้
ผู้ตรวจการสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์แห่งนั้นตามที่แจ้งอีกครั้งหนึ่ง แล้วรายงานให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ทราบ
๗. แนวทางการตรวจการสหกรณ์(ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่๘/๒๕๕๙ลงวันที่๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
ที่
รายการ/เรื่อง ที่ต้องการตรวจการ
ประเด็นเนื้อหาสาระที่ต้องตรวจ
1 ข้อมูลทั่วไป
(ระบุเฉพาะจานวน)
จานวนสมาชิก และสมาชิกสมทบ
จานวนคณะกรรมการดาเนินการ
จานวนผู้ตรวจสอบกิจการ
จานวนฝ่ายจัดการสหกรณ์
2 การด าเนิ น การตามอุ ด มการณ์ หลั ก การสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ดาเนินการ ตาม
ด้ ว ยวิ ธี ช่ ว ยตนเองและช่ ว ยซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์หรือไม่
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก

3 การด าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละอ านาจ สหกรณ์มีการกระทาที่ไม่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ และอานาจกระทาการ
กระทาการของสหกรณ์
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และกฎหมายหรือไม่
4 การฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบั งคับ/ระเบีย บสหกรณ์ - การถือใช้ระเบียบครบตามธุรกิจและตามข้อบังคับกาหนด
ระเบียบ/คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
-ได้รับความเห็นชอบ
- การส่งสาเนาระเบียบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
- การปฏิบัติตามระเบียบ/คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์, กฎหมาย
5 การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการด าเนิ น การ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
สหกรณ์ในการเป็นผู้แทนของสหกรณ์
6. การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
6.1 กรณีเกี่ยวกับสมาชิก
6.1.1สั ญญาและข้อเท็จ จริ งที่ส มาชิกทาไว้กั บ - ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ที่เป็นเรื่องการกู้ยืม
- ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน คาขอกู้เงินสัญญา
(การดาเนินธุรกิจการให้เงินกู้แก่สมาชิก)
ค้าประกัน สัญญาจานองที่ดินเพื่อประกันหนี้
- มีมติที่ประชุมอนุมัติหรือไม่
- วงเงินที่สมาชิกกู้ยืมเกินวงเงินขั้นสูงหรือไม่
- วัตถุประสงค์ในคาขอกู้เป็นไปตามระเบียบหรือไม่
- การค้าประกันเป็นตามระเบียบหรือไม่
- ใบรับเงินกู้ลงชื่อถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบการลงชื่อในสัญญากู้ ใบรับเงินกู้ เทียบกับใบสมัครเข้าเป็น
สมาชิกและทะเบียนหุ้น ว่าลายมือชื่อถูกต้องตรงกันหรือไม่
- บันทึกรายการในแผ่นบัญชีย่อยเงินกู้หรือไม่ จานวนเท่าใด ตรงกับใบรับ
เงินกู้หรือไม่
- การรับชาระหนี้ สหกรณ์คานวณดอกเบี้ยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- สุ่มสอบทานหนี้เงินกู้
- สมุดคู่บัญชีเงินกู้สมาชิก (หากมีที่สหกรณ์ ให้แจ้งรีบส่งคืน)
6.1.2สวัสดิการที่สมาชิกได้รับหรือจะได้รับจาก - การถือใช้ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการทุกประเภท
สหกรณ์
- การจ่ายเงินสวัสดิการเป็นไปตามระเบียบที่กาหนดหรือไม่
- เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินสวัสดิการ
6.1.3 การฝาก การถอนเงิ น หรื อ การถื อ หุ้ น การรับฝากเงิน
หรือการคืนค่าหุ้นของสมาชิก
- การถือใช้ระเบียบฯ และการปฏิบัติตามระเบียบ, - คาขอเปิดบัญชีเงิน
(ธุรกิจการรับฝากเงิน
ฝาก/บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ, - ตรวจลายมือชื่อในใบถอนเงินฝากว่าตรวจ
การถือหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้น)
ตามบัตรตัวอย่างลายมือชื่อกับคาขอเปิดบัญชีเงินฝากหรือไม่ หรือ
เทียบเคียงกับใบฝากเงินที่สมาชิกนาฝากไว้ว่าเป็นลายมือชื่อเดียวกัน
หรือไม่, - วงเงินที่ถอนแต่ละครั้งเป็นไปตามระเบียบกาหนดหรือไม่,
- สุ่มสอบทานเงินฝากกับสมาชิก, - การถือหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้น,
- การถือหุ้นแรกเข้า หุ้นรายเดือน หรือหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับสหกรณ์กาหนด, - การจ่ายคืนค่าหุ้น มีมติที่ประชุมวิธีการจ่ายคืน
6.1.4 การจาหน่ายปัจจัยการผลิตหรือสินค้าให้ การจาหน่ายปัจจุบันการผลิตหรือสินค้าให้สมาชิก
สมาชิกและรวบรวมผลผลิตของสมาชิก
- การถือใช้ระเบียบ และการปฏิบัติตามระเบียบ, - แบบสารวจความ
(ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
ต้องการของสมาชิก

และธุรกิจรวบรวมผลผลิตผล)

6.1.5 การให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ
(ธุรกิจการให้บริการ/อื่น)

- มติที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อ, - เอกสารการจัดซื้อ ทะเบียนคุมสินค้า
สมุดซื้อ สมุดขายสินค้า
-คาสั่งมอบหมาย/แต่งตั้งผู้จัดซื้อ
-บัญชีย่อยเจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า
-การตรวจนับสินค้าคงเหลือ, -การสอบทานลูกหนี้การค้า
-การตัดหนี้สูญ/สินค้าขาดบัญชี/สินค้าเสื่อมคุณภาพ
การรวบรวมผลิตผลของสมาชิก
- การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป
และการปฏิบัติตามระเบียบ
- การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกต้องมากว่าบุคคลภายนอก
- มติที่ประชุมเกี่ยวกับการตั้งกรรมการจัดซื้อ
- การบันทึกบัญชี มีทะเบียนคุมสินค้า สมุดซื้อ สมุดขาย
- สินค้าคงเหลือเป็นไปตามทะเบียนคุมสินค้าหรือไม่
- คาสั่งมอบหมายงาน
- การตรวจสอบคุณภาพ/ราคา, - การจัดเก็บ/สต๊อก/การตรวจนับสินค้า
คงเหลือ, - บัญชีย่อยลูกหนี้/เจ้าหนี้, -น้าหนักยุบตัว/การทดสอบน้าหนัก
ยุบตัว, - สุ่มสอบทานหนี้
- การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้บริการและการปฏิบัติตามระเบียบ
- หลักฐาน/เอกสารประกอบการการรับเงินค่าบริการ สมุดรายได้ค่าบริการ
- บัญชีย่อยเจ้าหนี้/ลูกหนี้ค่าบริการ
- เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก
-คาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
-อนุมัติก่อนบริการเป็นเงินเชื่อ
-บัญชีย่อยลูกหนี้-เจ้าหนี้, สุ่มสอบลูกหนี้/เจ้าหนี้

6.1.6 การรับสมัครสมาชิก สมาชิกสมทบ และ การรับสมัครสมาชิก
การให้พ้นจากสมาชิกภาพ
- คุณสมบัติตามข้อบังคับ/ตรวจสอบกับใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
- มติที่ประชุมกลุ่ม (กรณีมีกลุ่มสมาชิก) มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ อย่างไร
- การลงชื่อในใบสมัคร ทะเบียนหุ้น
- การชาระเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นไปตามข้อบังคับ
การให้พ้นจากสมาชิกภาพ (ตาย, ลาออก, ขาดคุณสมบัติ,ให้ออก)
- กรณีให้ออกตามข้อบังคับ, - มติตั้งคณะกรรมการสอบสวน,
๑.
- มีการกาหนดตัวผู้กล่าวหา , - มีการกาหนดผู้ถูกกล่าวหา
๒.
– มีการแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ให้คู่กรณีทราบ, - กรณีที่คาสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี
ย่อมต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ, - คูก่ รณีมี
โอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
- มติที่ประชุมให้พ้นจากสมาชิกภาพ (ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน
ขณะนั้นแล้ว)

6.1.7 เรื่องอื่นๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

- การดาเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการ
สหกรณ์ และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการสหกรณ์
มติให้พ้นจากสมาชิกภาพ

มี

6.2 กรณีเกี่ยวกับบุคคลอื่น
6.2.1 นิติกรรมสัญญาใดๆ ที่มีผลผูกพันสหกรณ์ เอกสารสัญญาต่างๆ
ทั้งที่เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้
6.2.2 การด าเนิ น การเรื่ อ งคดี ค วาม ไม่ ว่ า กรณีที่สหกรณ์เป็นโจทก์
สหกรณ์เป็นโจทก์หรือจาเลยหรือผู้เสียหาย
- การลงมติในการดาเนินคดี
- การลงมติมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือ
ผู้จัดการให้ดาเนินคดีแทน
- สัญญาจ้างว่าความ
- สัญญาจ้างว่าความ
- หนังสือร้องทุกข์ / การฟ้องคดี/คาฟ้อง
- คาพิพากษา การบังคับคดีตามคาพิพากษา
กรณีสหกรณ์เป็นจาเลย
- คาฟ้อง
- การมอบอานาจให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลานคน หรือผู้จัดการ
ดาเนินการเกี่ยวกับคดีที่ถูกฟ้อง
- คาพิพากษา
- การบังคับคดีตามคาพิพากษา
- กรณีสหกรณ์เสียหายหรือแพ้คดี ต้องหาตัวผู้กระทาละเมิดต่อสหกรณ์
6.2.3 การฝากเงินหรือรับฝากเงินจากสหกรณ์ - การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
อื่นหรือธนาคาร หรือการใช้เงิน
- การตรวจสอบยอดเงินฝาก
- การลงชื่อผู้มีอานาจในการถอนเงิน
6.2.4 การจัดหาปัจจัยการผลิตหรือจัดหาสินค้า - การถือใช้ระเบียบ/การปฏิบัติตามระเบียบ
มาจาหน่าย
- สอบทานยอดเจ้าหนี้ /ลูกหนี้
6.2.5 การจาหน่ายผลผลิตที่รวบรวมจากสมาชิก - การถือใช้ระเบียบ/การปฏิบัติตามระเบียบ
หรือแปรรูปจาหน่าย
- สอบทานยอดเจ้าหนี้ /ลูกหนี้
6.2.6 การจั ดซื้ อ จั ด จ้ าง วั ส ดุ ครุ ภั ณฑ์ ที่ ดิ น - การถือใช้ระเบียบ และการปฏิบัติตามระเบียบ
สิ่งก่อสร้าง หรือจ้างเหมาบริการ
6.2.7 เรื่องอื่นๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
6.3 กรณีการบริหารจัดการองค์กร
6.3.1 การดาเนินการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเกิน 10 คน จะต้องถือใช้ระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
- ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของสัญญาจ้าง สัญญาค้าประกัน
- การปฏิบัติตามมติที่ประชุม ระเบียบ ข้อบังคับ
6.3.2 การดาเนินการตามแผนงานและ
- การดาเนินการหรือการปฏิบัติงานตามแผนงาน
งบประมาณ
- การติดตามผลการปฏิบัติงาน
- ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายต่างเป็นไปตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
6.3.3 การประชุม และมติของที่ประชุม
- องค์ประชุม
- การลงชื่อประชุม
-การบันทึกรายงานการประชุม

6.3.4 เอกสารหลักฐานสาหรับใช้ในการ
ดาเนินการของสหกรณ์
6.3.5 การจัดให้มีสวัสดิการในลักษณะต่างๆ
6.3.6 การดาเนินการตามระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
6.3.7 เรื่องอื่นๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(1) การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
(2) การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
(3) การจัดทาทะเบียนหุ้น/ทะเบียนสมาชิก
(4) พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

7. การตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ์
7.1 ที่มาของเงินที่เข้าสู่สหกรณ์
7.2 การใช้ไปของเงินที่ได้มา รวมทั้งเส้นทางของ
เงินที่ใช้ในกรณีที่น่าสงสัยว่าไม่ปกติ
7.3 ความสามารถของสหกรณ์ในการช าระหนี้
แก่เจ้าหนี้ทุกกรณี
7.4 การฝาก การเบิกถอนเงินจากธนาคาร จาก
สหกรณ์อื่นๆ หรือจากสถาบันการเงินใดๆ
7.5 การใช้เงิน ของสหกรณ์เพื่อการลงทุน และ
การถอนคืนเงินลงทุน
7.6 การรักษาสภาพคล่อง และการก่อหนี้กู้ยื ม
เงินหรือค้าประกัน

7.7 เรื่องอื่นๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

-การลงมติต่างๆ (เฉพาะวาระเรื่องพิจารณา)
- เอกสารหลักฐานทางการเงิน/บัญชี
- เอกสาร หลักฐาน นิติกรรมสัญญาต่างๆ
- การถือใช้ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
- เอกสารการการรับเงิน สมุดรายได้ ค่าใช้จ่าย
- เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินสวัสดิการ
การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ 126 ข้อ
- ตรวจสอบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
- จานวนกรรมการที่เลือกตั้งเป็นไปตามข้อบังคับ /กฎหมาย หรือไม่
- คุณสมบัติกรรมการขัดข้อบังคับ กฎหมายหรือไม่ เช่น การผิดสัญญา
ชาระหนี้
- เป็นไปตามข้อบังคับ/กฎหมาย
- การจัดสรรโบนัสกรรมการ เจ้าหน้าที่ เป็นตามคาแนะนาของนาย
ทะเบียนสหกรณ์
- การจัดทา, การเก็บรักษา, การจัดส่ง,- ความเป็นปัจจุบัน/ถูกต้อง
พฤติกรรม หรือกระทาการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสหกรณ์
เป็นมูลค่าสูง หรือกระทบเป็นวงกว้าง หรือเป็นพฤติกรรมที่ทาซ้าๆ ของ
สหกรณ์, กรรมการ, เจ้าหน้าที,่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หรือผู้ที่แอบ
อ้างแล้วทาให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าสหกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากงบทดลอง/บัญชีรับจ่าย
ตรวจสอบกระแสเงินสดจากงบทดลอง/บัญชีรับจ่าย
- เอกสารสัญญาระหว่างสหกรณ์กับเจ้าหนี้ เปรียบเทียบการชาระหนี้จริง
กับตารางกาหนดชาระหนี้กับเจ้าหนี้
- ผู้มีอานาจในการถอนเงิน
- ตรวจสอบยอดเงินฝาก
- ลักษณะการลงทุนเป็นไปตาม กฎหมาย
- มติที่ประชุม, การขอความเห็นชอบ
กรณีการรักษาสภาพคล่อง
- การจัดทารายงาน และส่งรายงานหรือไม่ และการดารงสินทรัพย์สภาพ
คล่องเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือไม่
กรณีวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกัน
- มติที่ประชุมที่กาหนด,- การรายงานขอความเห็นชอบ
- การกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก,- การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น,- กู้ยืม
เงินและรับฝากจากสหกรณ์อื่นเกินวงเงินที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
หรือไม่
- การจัดทางบดุล ตามคาสั่งที่ 460/2548 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2548
เรื่อง การจัดทางบดุลของสหกรณ์

๘. การเขียนรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ของผู้ตรวจการสหกรณ์
แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน
ข้าพเจ้า นายเสถียร เคนชมพู ตาแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส พร้อมด้วย นายกฤษณพันธุ์ แทนไธสง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริม
สหกรณ์ชานาญงาน, นางสาวจินตนา กาญจนฉนวน ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบตั กิ าร และ นางสุคนธ์ทิพย์ โพธิ์หล้า ตาแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการสังกัดสานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจการสหกรณ์ คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจาจังหวัดขอนแก่น
ชุดที่ 3 ได้เข้าทาการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จากัด ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. 2542 ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – 16.00 น. ในวันที่ 8 - 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ สานักงานสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย
จากัด ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ (ณ วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559)
1.1 จานวนสมาชิกสมาชิก
1,483 คน
1.2 จานวนสมาชิกสมทบ
288 คน
1.3 จานวนคณะกรรมการดาเนินการ
๑๓ คน
1.4 จานวนผู้ตรวจสอบกิจการ
๓ คน
1.5 จานวนฝ่ายจัดการสหกรณ์
๒๖ คน
2. การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
ระยะเวลาที่
รายการที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข
ควรให้แก้ไข
(วัน)
2.1 การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
2.1.1 กรณีเกี่ยวกับสมาชิก
1) สัญญาและ
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริงที่สมาชิก
ตามข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2553
๑. ข้อ 13 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.
ทาไว้กบั สหกรณ์ที่
กาหนด ให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก
๒๕๕๓
เป็นเรื่องการกู้ยืมเงิน และสหกรณ์อื่น, สหกรณ์มีการกาหนดระเบียบว่า
๒. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้
ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นถือ เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ๒๕๕๓
ใช้ จานวน ๑ ระเบียบ คือ ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย
๓. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการ
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ๒๕๕๓, จานวน ช่วยเหลือสมาชิกกรณีเป็นหนีไ้ ม่ก่อให้เกิด
เงินกู้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย รายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2553, สมาชิกผู้กู้และ
สมาชิกผู้คาประกั
้
นลงลายมือชื่อในสัญญากู้ครบถ้วน,
มีการกรอกรายละเอียดในสัญญากู้และสัญญาค้า
ประกันครบถ้วน, มีการจดทะเบียนจานอง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อค้าประกันหนี้เงินกู้, วัตถุ
ประสงค์แห่งการกู้เป็นไปตามข้อ ๕ แห่งระเบียบ
สหกรณ์ฯ, คณะกรรมการเงินกู้อนุมัติเงินกู้เป็นไป
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ, สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ให้แก่
สมาชิกทัง้ การจ่ายด้วยเงินสดและจ่ายผ่านบัญชีเงิน
ฝากสหกรณ์ฯ, เนื้อหาในระเบียบสหกรณ์และใน
สัญญากู้เงินหรือหนังสือกู้เงินไม่ขัดกับกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์
ไม่พบการให้เงินกู้แก่ผู้ซึ่งมิใช่สมาชิกสหกรณ์

รายการที่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

สหกรณ์กาหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการ
ช่วยเหลือสมาชิกกรณีเป็นหนีไ้ ม่ก่อให้เกิดรายได้
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้นถือใช้ ซึ่งระเบียบฯ นี้มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้คา้ งชาระของสมาชิก
สหกรณ์ มีวิธีดาเนินการโดยการซื้อที่ดินซึ่งสมาชิก
สหกรณ์หรือผู้ค้าประกันได้จานองที่ดินนัน้ เป็น
ประกันหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ แทนการชาระหนี้
ของสมาชิกสหกรณ์คืนแก่สหกรณ์ สรุปสาระสาคัญ
จากการถือปฏิบัติได้ดงั นี้
๑. สหกรณ์ฯ ไม่ได้เสนอขออนุมัติแผนงานและ
งบประมาณจากที่ประชุมใหญ่
๒. สหกรณ์ฯ ไม่ได้มีการจัดทาโครงการ และ
ไม่ปรากฎหลักฐานการประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้สมาชิกทราบ
๓. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็นผู้
พิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วม
โครงการเป็นกรณีแต่ละราย พร้อมทั้งให้คณะ
กรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็นผู้มีอานาจในการ
เลือกรับที่ดินแทนการชาระหนี้ (ในกรณีที่จานอง
เป็นประกันไว้หลายแปลง)
๔. ตามระเบียบฯ ไม่ได้กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยว
กับการกาหนดราคารับซื้อ เพียงแต่กาหนดไว้เพียง
ให้ตรวจสอบว่ามูลหนี้ค้างชาระกับอสังหาริมทรัพย์
ที่จานองไว้มีมูลค่าคุ้มทุนสหกรณ์ และไม่พบการ
กาหนดวิธีการกาหนดราคาขายที่ดินคืนแก่สมาชิก
๕. กาหนดให้สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าโอนที่ดนิ ให้สหกรณ์และเมื่อมีการซื้อคืนที่ดิน
จากสหกรณ์ แต่ไม่ได้ระบุถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะของกรรมการใน
การจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ แทนสหกรณ์

ข้อเสนอความเห็น
การดาเนินการตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเป็นหนี้ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ เข้าข่ายการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ หรือการจัดหาที่ดินเพื่อ
การจาหน่าย ซึง่ สหกรณ์ต้องดาเนินการให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ดังนี้
๑. การซื้อแทนการชาระหนีแ้ ละการขาย
ที่ดินคืนแก่สมาชิกสหกรณ์หรือผู้ค้าประกัน
สหกรณ์ต้องเสนอขออนุมัติแผนงานและงบ
ประมาณจากที่ประชุมใหญ่ ก่อนการ
ดาเนินการ
๒. สหกรณ์ฯ ต้องกาหนดโครงการเพื่อ
กาหนดคุณสมบัติของสมาชิกทีม่ ีสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ ทั้งต้องทาการปิดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ก่อนการดาเนินการ
๓. สมาชิกสหกรณ์ ต้องเป็นผู้แสดง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง
โดยการยื่นคาร้องต่อสหกรณ์ตามแบบคาร้อง
ขอเข้าโครงการที่สหกรณ์กาหนด โดยให้
สมาชิกสหกรณ์ระบุแปลงที่ดินทีจ่ ะขายอย่าง
เปิดเผย
๔. สหกรณ์ต้องกาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การกาหนดราคารับซื้อ และราคาขายที่ดนิ
คืนแก่สมาชิกหรือผู้ค้าประกันไว้ให้ชัดเจน
๕. เมื่อมีการซื้อที่ดินจากสมาชิกสหกรณ์
และขายที่ดนิ คืนสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์จะ
มีค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะของกรรมการ
ซึ่งการขายที่ดินคืนแก่สมาชิกสหกรณ์หรือผู้
ค้าประกัน จะมีกาไรจากการจาหน่ายที่ดนิ
และกาไรจากการขายที่ดนิ นี้ ไม่สามารถ
นาไปจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานของ
สหกรณ์ได้ คณะกรรมการสหกรณ์สหกรณ์
ต้องพึงระวังมิให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขาย
ที่ดินตามโครงการไปกระทบกับค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานในภาพรวมของสหกรณ์

ระยะเวลาที่
ควรให้แก้ไข
(วัน)

รายการที่ตรวจสอบ
2) สวัสดิการที่
สมาชิกได้รับหรือจะ
ได้รับจากสหกรณ์

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

สหกรณ์มีการกาหนดระเบียบว่าด้วยการดาเนินธุรกิจ
อื่น/สวัสดิการสมาชิก จานวน ๑ ระเบียบ คือ ระเบียบ
สหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อ
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ การตรวจสอบไม่พบการจ่าย
เงินทุนตามระเบียบสหกรณ์ฯ ดังกล่าว เนื่องจากการ
ดาเนินงานสหกรณ์ขาดทุนมาต่อเนื่อง ไม่มีการจัดสรร
กาไรสมทบเข้าเป็นทุนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบฯ
3) การรับฝาก
๓.๑ การรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
การถอนเงินฝาก
ตามข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
หรือการถือหุ้น หรือ กาหนด ให้สหกรณ์สามารถรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
การจ่ายคืนค่าหุน้
ได้ 2 ประเภท คือ ประเภทฝากออมทรัพย์ และประเภท
ของสมาชิก
ฝากประจา สหกรณ์มีการกาหนดระเบียบว่าด้วยการรับ
ฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ขึ้นถือใช้ จานวน 2 ระเบียบ
ประกอบด้วย
1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.
๒๕๕๓
2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งระเบียบสหกรณ์ฯ ได้รบั ความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์แล้ว
3.2 การถือหุ้นหรือการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก
๓.๒.๑ การถือหุ้นของสมาชิก ในระหว่างวันที่ ๑ –
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ การตรวจสอบพบว่า สมาชิกสหกรณ์
ได้ถือหุ้นเพิ่ม จานวน ๒๐๓,๗๐๐ บาท การถือหุ้นเป็นไป
ตามความที่กาหนดข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๓
๓.๒.๒ การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก ในระหว่าง
วันที่ ๑ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ สหกรณ์ได้จ่ายคืนค่าหุ้น
จานวนเงิน ๓๓๒,๑๕๐บาท ซึง่ เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามความที่กาหนดข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๕๓
4) การจาหน่าย การจาหน่ายปัจจัยการผลิตหรือสินค้าให้สมาชิก
ปัจจัยการผลิต หรือ
สหกรณ์กาหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจาหน่าย
สินค้าให้สมาชิก และ สินค้าเป็นเงินเชื่อกับหน่วยงานและบุคคลทัว่ ไป พ.ศ.
รวบรวมผลผลิตของ ๒๕๕๓ ขึ้นถือใช้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ //หลักเกณฑ์
สมาชิก
คร่าว ๆ ในการขายสินค้า โดยขายสินค้าเป็นเงินสดและ
จากบัตรสินเชื่อเกษตรกรหรือจัดทาสัญญาเงินกู้แต่ให้รับ
เป็นสินค้าที่สมาชิกต้องการ
ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ สหกรณ์มี
การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้กับสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
ทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓

กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๔๓(๕) แห่งพระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ข้อ ๖, ๗, ๑๒ และข้อ ๔๐ แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการ
รับฝากเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงิน
ฝากออมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๓

สหกรณ์ฯ ควรต้องถือปฏิบัติใน
การจ่ายคืนจานวนเงินค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนด ข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ อย่างเคร่งครัด
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการ
จาหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อกับ
หน่วยงานและบุคคลทั่วไป พ.ศ.
๒๕๕๓
2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการ
รวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของ
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓

ระยะเวลาที่
ควรให้แก้ไข
(วัน)

รายการที่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

1) ลูกหนี้การค้าน้ามัน ยกมา ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
จานวน ๔,๐๖๖,๒๓๖.๑๗ บาท
ลูกหนี้เพิ่มระหว่างปี จานวน ๕๒๙,๕๔๖ บาท
รับชาระระหว่างปี จานวน ๙๓๓,๒๓๐ บาท
คงเหลือ ๓,๖๖๒,๕๕๒.๑๗ บาท
2) ลูกหนี้การค้าปุ๋ย ยกมา ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
จานวน ๓,๒๗๘,๔๓๓.๐๐ บาท
ลูกหนี้เพิ่มระหว่างปี จานวน
บาท
รับชาระระหว่างปี จานวน ๗๑,๔๕๐.๐๐ บาท
คงเหลือ 3,206,983.00 บาท
การรวบรวมผลผลิตของสมาชิก
สหกรณ์กาหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยรวบรวม
ผลผลิตของสมาชิกขึ้นถือใช้ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๕๓, หลักเกณฑ์คร่าว ๆ ในการรวบรวมโดยการ
รวบรวมผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากสมาชิกโดยวิธีการ
ซื้อขาด การเป็นตัวแทนจาหน่าย และรวบรวมเข้า
กองกลางสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒๙ เมษายน
๒๕๕๙ สหกรณ์มีการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก
สหกรณ์ ดังนี้ ซื้อข้าวเปลือก เป็นจานวนเงิน
๔๖๙,๘๘๒.๐๐ บาท
ไม่มีข้าวเปลือกคงเหลือ
5) การให้บริการ
นอกเหนือไปจากให้เงินกู้ รับฝากเงิน จัดหาปัจจัย
สมาชิกในรูปแบบ
การผลิตทางการเกษตรและสินค้ามาจาหน่าย และ
ต่างๆ
จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง แล้ว พบว่า สหกรณ์ฯ
ให้บริการด้าน Car Care แก่สมาชิกสหกรณ์และ
ประชาชนทั่วไป ไม่พบระเบียบสหกรณ์ฯ กาหนดวิธี
ถือปฏิบัติในการให้บริการด้าน Car Care แต่มีคาสั่ง
มอบหมายงานในหน้าที่แก่เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ และผล
การดาเนินงานในการให้บริการด้านนี้ขาดทุน
6) การรับสมาชิก
๖.๑ การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ การรับ
สมาชิกสมทบ และ สมาชิกเป็นไปตามความที่กาหนด ข้อ. ๓๑ แห่ง
การให้พ้นสมาชิก
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และการสมาชิกสมทบ
ภาพ
เป็นไปตามความที่กาหนด ข้อ. ๔๖ แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.๒ การให้พ้นสมาชิกภาพ การให้พ้นสมาชิก
ภาพ ทั้งสมาชิกเป็นไปตามความที่กาหนดข้อ ๓๘ แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และการให้พ้นสมาชิก
สมทบเป็นไปตามความที่กาหนดข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

สหกรณ์ฯ ควรพิจารณาทบทวนการ
ให้บริการในด้านนี้ โดยการกาหนด
ระเบียบขึ้นถือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือ
แก้ไขปรับปรุงการดาเนินธุรกิจ หรือ
ยกเลิกธุรกิจนี้แล้วให้เช่ากิจการนี้ แก่
สมาชิกสหกรณ์ เพื่อผลประโยชน์ของ
สหกรณ์โดยรวมและมวลสมาชิกสหกรณ์
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
1. สมาชิก ข้อ ๒๙, คุณสมบัติของ
สมาชิก ข้อ ๓๐, การเข้าเป็นสมาชิก ข้อ
๓๑ และการให้ออกจากสหกรณ์ ข้อ ๓๘
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
2. สมาชิกสมทบ ข้อ ๔๔, คุณสมบัติ
ของสมาชิกสมทบ ข้อ ๔๕, การเข้าเป็น
สมาชิกสมทบ ข้อ ๔๖ และการให้ออก
จากสหกรณ์ ข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระยะเวลาที่
ควรให้แก้ไข
(วัน)

รายการที่ตรวจสอบ
7) เรื่องอื่นๆ ที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์
กาหนด

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

ผลการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
ดาเนิน การสหกรณ์ จานวน 13 ราย เกี่ยวกับการตก
เป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่
เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ อันเป็นข้อห้ามไม่ให้
เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
การตรวจสอบไม่พบว่ามีกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์รายใดตกเป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้

กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
1. การให้เงินกู้ ข้อ 67 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2553
สหกรณ์ควรถือปฏิบัติในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะเป็น
กรรมการให้เป็นไปตามความทีก่ าหนด
ข้อ 67 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.
2553

2.1.2 กรณีเกี่ยวกับบุคลภายนอก
1) นิติกรรมสัญญา ๑. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
ใดๆ ที่มีผลผูกพัน
ตามข้อ ๑๓(2) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
สหกรณ์ ทั้ง ที่เป็น
กาหนดให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินกู้ให้แก่สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้
สหกรณ์มีการกาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สหกรณ์อื่นขึ้นถือใช้ จานวน ๑ ระเบียบ คือ ระเบียบการ
ให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้รับความเห็น
ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ไม่พบว่าสหกรณ์ฯ
ได้ให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นแต่อย่างใด
๒. การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์อื่นหรือสถาบันการเงินอื่น
สหกรณ์กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาเปือยน้อย เป็นสัญญาเงินกู้
ประเภทเครดิตเงินสด มีเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืม
เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
2) การดาเนิน การ
ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ การตรวจสอบไม่พบ
เรื่องคดีความ ไม่ว่า
การดาเนินการเรื่องคดีความเหลืออยู่ ไม่ว่าสหกรณ์เป็น
สหกรณ์เป็นโจทก์ หรือ โจทก์ หรือจาเลย หรือผู้เสียหาย เนื่องด้วยการดาเนินคดี
จาเลย หรือผู้เสียหาย ต่างๆเสร็จสิน้ ตามกระบวนความแล้ว

กฎหมาย ข้อบังคับและ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1. การให้เงินกู้ ข้อ ๑๓(2)
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
2. ระเบียบการให้เงินกู้แก่
สหกรณ์อื่นพ.ศ. ๒๕๕๓

กฎหมาย ข้อบังคับและ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1. การดาเนินคดีเกี่ยวกับความ
เสียหาย ข้อ ๑๐๓ แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
3) การฝากเงินหรือ ๓.๑ การฝากเงิน
กฎหมาย ข้อบังคับและ
รับฝากเงินจากสหกรณ์
สหกรณ์ฯ มีเงินฝากในสหกรณ์อื่น คือ ชุมนุมสหกรณ์ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
อื่นหรือธนาคารและการ การเกษตรขอนแก่น จากัด จานวนเงิน 3,919.14 บาท
1. การรับฝากเงิน ข้อ ๑๒ แห่ง
ใช้เงินสหกรณ์ลงทุน
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๕ บาท/ปี
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓.๒ การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
ตามข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
กาหนด ให้สหกรณ์สามารถรับฝากเงินจาสหกรณ์อื่น ได้ พ.ศ. ๒๕๕๓
2 ประเภท คือ ประเภทฝากออมทรัพย์ และประเภทฝาก
ประจา
สหกรณ์มีการกาหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่น ขึ้นถือใช้ จานวน 1 ระเบียบ คือ ระเบียบ
สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.

ระยะเวลาที่
ควรให้แก้ไข
(วัน)

รายการที่ตรวจสอบ

4) การจัดหา
ปัจจัยการผลิตหรือ
จัดหาสินค้ามา
จาหน่าย

5) การจาหน่าย
ผลผลิตที่รวบรวม
จากสมาชิก หรือ
แปรรูปจาหน่าย

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ และได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สหกรณ์รับฝากเงินจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ขอนแก่น จากัด ๕,๔๐๑,๓๒๗.๕๔ บาท อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ ๕ บาท/ปี
๓.๓ การใช้เงินสหกรณ์ลงทุน สหกรณ์ฯ ถือหุ้น ใน
สหกรณ์อื่นและสถาบันการเงินอื่น ดังนี้
๑) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จากัด
จานวนเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท
๒) บริษัทสหประกันชีวิต จากัด
จานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๓) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นจานวนเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท
สหกรณ์มีการกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดหา
สิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจาหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๓
ขึ้นถือใช้เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ หลักเกณฑ์ คร่าว ๆ
ในการจัดซื้อสินค้าตามระเบียบ โดยสหกรณ์จะทา
การสารวจความต้องการของสมาชิก ฝ่ายจัดการ
รวบรวมผลการแสดงความจานงต้องการสินค้าของ
สมาชิก เสนอคณะกรรมการเพื่อจัดซื้อสินค้า
ในวันที่ ๑ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ไม่พบการ
จัดหาปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย) เพื่อจาหน่ายให้กับสมาชิก
สหกรณ์
จากงบทดลอง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
สหกรณ์มีปุ๋ยคงเหลือ จานวน ๕,๕๕๐,๕๙๗.๗๒
บาท

สหกรณ์ฯ กาหนดวิธีปฏิบัตใิ นการจาหน่ายผล
ผลิตที่รวบรวมจากสมาชิก หรือ แปรรูปจาหน่าย
โดยกาหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรวบรวม
ผลิตผลหรือผลิต ภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น
ถือใช้ ตามหมวด ๒ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการ
รวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ.
๒๕๕๓ กาหนดแนวทางและวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการ
จาหน่ายผลผลิตที่รวบรวมจากสมาชิกสหกรณ์ไว้เป็น
โดยกาหนดให้มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการ

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ กษ
1115/6760 ลว. 19 มิ.ย. 2555 เรื่อง
การดาเนินธุรกิจจัดหาปุ๋ยมาจาหน่ายของ
สหกรณ์
๒. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดหา
สินค้ามาจาหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดหา
และจาหน่ายปุย๋ ให้แก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓
สหกรณ์ฯ ควรต้องจัดทาแผนการ
จาหน่ายปุ๋ยที่เป็นรูปธรรมและมีความ
เป็นไปได้เสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
พร้อมทั้งให้รายงานผลความเคลือ่ นไหวการ
จัดจาหน่ายปุ๋ยต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็น
ประจาทุกเดือนจนกว่าการจาหน่ายปุ๋ย
หมดทั้งจานวน

-

ระยะเวลาที่
ควรให้แก้ไข
(วัน)

รายการที่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

จาหน่าย, การตรวจสอบคุณภาพและราคาก่อนการ
จาหน่าย, การบันทึกสต๊อกสินค้า, การจัดทาบัญชีย่อย
เจ้าหนี้หรือลูกหนี้การค้า, การทดสอบน้าหนักยุบตัว
และการสอบทานหนีส้ ิน ซึง่ สหกรณ์ฯ ได้ดาเนิน การ
เป็นไปตามข้อกาหนดแห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการ
รวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓
6) การจัดซื้อ
มติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่
จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ อนุมัติงบประมาณให้สหกรณ์ ลงทุนในการก่อสร้างฐาน เกี่ยวข้อง
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
รากแท่นป้ายบางจากไฮเวย์ ป้ายบอกราคาผลิตภัณฑ์
๑. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการ
หรือจ้างเหมาบริการ น้ามันทุกชนิด เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับเงิน กระทาการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
อุดหนุนจากบริษัทบางจากเพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
บันทึกการขายน้ามันจากตู้จา่ ย (POS) จานวนเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท
สหกรณ์ฯ ได้ดาเนินการภายวงเงินที่ได้รับอนุมัติและ
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการกระทาการ
ต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ พ.ศ. ๒๕๕๓
7) เรื่องอื่นๆ ที่
นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
2.3 กรณีการบริหารจัดการภายในองค์กร
1) การดาเนินการ
๑. สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดทาสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์ ไว้ถูกต้องครบตามสาระ สาคัญ
ข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๘ หากแต่ขาด
การติดตามพิจารณาทบทวนหลักประกันการทางานตาม
ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. สหกรณ์ฯ กาหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๘
ขึ้นถือใช้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
สหกรณ์ฯ มีการถือปฏิบัติในการกากับควบคุมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ ที่กาหนด พร้อมทั้งได้มีการจัดทาคาสั่ง
มอบหมายงานในหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
๑. ความรับผิดของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ตามข้อ ๗๕ แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ข้อ ๑๙, ๒๐ แห่งระเบียบ
สหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๘
สหกรณ์ฯ ควรต้องถือปฏิบัติตามข้อ
๑๙ และ ๒๕ แห่งระเบียบสหกรณ์ว่า
ด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน พ.ศ. ๒๕๕๘ หากคณะกรรม
การดาเนินการสหกรณ์ละเลย จะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดแก่
สหกรณ์ ฐานละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
โดยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจนครบ
จานวนแก่สหกรณ์

ระยะเวลาที่
ควรให้แก้ไข
(วัน)

รายการที่ตรวจสอบ
2) การดาเนินการ
ตามแผนงาน
งบประมาณ

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ได้ติดตามผล
การดาเนินงานและงบประมาณรายจ่ายในที่ประชุม
ประจา เดือนของคณะกรรมการดาเนิน การ แต่
ไม่ได้มีการพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน
งบประมาณ, ไม่มีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจาก
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณ,ไม่
มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาผล
การดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดาเนินงาน
และงบประมาณ

สหกรณ์ฯ ต้องมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานและงบประมาณรายจ่ายในที่
ประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการ
ดาเนินการ เพื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน
งบประมาณ และปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
จากการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
งบประมาณ และให้มีคาสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาผลการ
ดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการ
ดาเนินงานและงบประมาณ
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
- มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542
- วงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี
เป็นไปตามข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๓
- การลงลายมือชื่อท้ายรายงานการ
ประชุมข้อ ๘๖ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๕๓
- องค์ประชุมตามข้อ ๗๓ แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

3) การประชุม
1. การประชุมใหญ่
และมติของที่ประชุม
สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปีสาหรับปี
ทางบัญชีสนิ้ สุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๙ จานวนผู้แทน
สมาชิกเข้าร่วมประชุม 116 คน จากจานวนผู้แทน
สมาชิกทัง้ หมด 139คน สมาชิกผู้เข้าประชุมลง
ลายมือชื่อครบถ้วน
สหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน ๑๕๐ วัน
จานวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ตาม
ข้อ ๗๓ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2553 การ
ประชุมใหญ่ฯ ดาเนินการตามวาระการประชุม
จานวน 14 วาระ ทีป่ ระชุมใหญ่สหกรณ์ลงมติ
สอดคล้องกับวาระการประชุมลงมติอันเป็นการไม่ฝ่า
ฝืน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ มีการนา เสนองบแสดงฐานะ
การเงินเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ตามมาตรา
๖๖ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ผล
การดาเนินงานในปีบัญชีขาดทุน มีการนาเสนอ
แผนงานและประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี
เสนอต่อที่ประชุม ผู้ตรวจสอบกิจการได้มีการ
รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาปีต่อที่
ประชุมใหญ่ มีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุม
ใหญ่ มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการในที่ประชุม
ใหญ่ ไม่มีการเสนอขอความเห็นชอบนาเงินไปลงทุน
มีการเสนอขอความเห็นชอบกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
ค้าประกันประจาปี เป็นไปตามข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๓ การลงลายมือชื่อท้ายรายงาน
การประชุมเป็นไปตามข้อ ๘๖ แห่งข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ.๒๕๕๓

ระยะเวลาที่
ควรให้แก้ไข
(วัน)

รายการที่ตรวจสอบ

4) เอกสาร
หลักฐานและวัสดุ
อุปกรณ์สาหรับใช้
ในการดาเนินงาน
ของสหกรณ์

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
2. การประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ได้สุ่มตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนิน
การสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นการ
ประชุมชุดที่ ๓๙ ครั้งที่ ๑๐ กรรมการเข้าร่วมประชุม
จานวน ๑๓ คน จากจานวนคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ทั้งหมด ๑๓ คน กรรมการผู้เข้าประชุมลงลายมือ
ชื่อครบถ้วน สหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ เป็นประจาทุกเดือน เป็นไปตามข้อ ๗๓ แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวนกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเป็นองค์ประชุม ตามข้อ ๗๓ แห่งข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ประชุมคณะ กรรมการดาเนินการสหกรณ์ลง
มติสอดคล้องกับวาระการประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ลงมติอันเป็นการไม่ฝ่าฝืน กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ มีการ
นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานประจา เดือนและงบ
ทดลองต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มีการ
นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาเดือนต่อที่
ประชุม มีการลงชื่อท้ายรายงานการประชุม ตามข้อ ๘๖
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
เอกสารหลักฐานสาหรับใช้ในการดาเนินงานของ
สหกรณ์ได้รวบรวมและจัดเก็บรักษาไว้เรียบร้อยตามสมควร,
มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเก็บดูแลรักษาเอกสาร
หลักฐานสาหรับใช้ในการดาเนินงานของสหกรณ์, ไม่มีการ
จัดทาทะเบียนคุมบรรดาเอกสารหลักฐาน อาทิ ใบเสร็จ
รับเงิน ใบรับเงินกู้ คาขอกู้เงิน หรือ หนังสือกู้เงิน เป็นต้น,
ไม่มีการตรวจสอบหรือตรวจนับบรรดาเอกสารหลักหลักฐาน
สาหรับใช้ในการดาเนินงานของสหกรณ์

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
- อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ตามข้อ ๗๔(๑๔) แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ควรต้องถือปฏิบัติในการ
จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่ง
บรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสาร
ต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดาเนิน
งานของสหกรณ์ ตามข้อ ๗๔(๑๔)
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
5) การจัดให้มี
๕.๑ สหกรณ์ฯ กาหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกอง
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
สวัสดิการในลักษณะ ทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ ถือใช้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ วัตถุ ประสงค์เพื่อซื้อหรือ
๑. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย
ของสหกรณ์
สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย, เพื่อซื้อยานพาหนะอันจาเป็น เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าทีแ่ ละ
และเหมาะสมแก่ฐานะ, เพื่อการ ศึกษาของบุตร และเพื่อใช้ ลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
จ่ายตามความจาเป็น วงเงินกู้ไม่เกิน ๖๐ เท่าของเงินเดือน
๒. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงิน
อัตราดอกเบี้ย ๑๐.๗๕ บาทต่อปี กาหนด การชาระคืนไม่ ช่วย เหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.
เกิน ๒๔๐ งวด, การกู้เงินสวัสดิการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ๒๕๕๓
อยู่ภายในวงเงิน ที่กาหนด และมีเอกสารหลักฐาน
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ประกอบการจ่ายเงินสวัสดิการ
การกาหนดที่มาของกองทุนฯ ระบุให้จัดสรร
จากกาไรสุทธิประจาปี แต่ตามข้อ ๒6 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้กาหนดให้การ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีเข้าเป็นกองทุนสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ไม่มีคาสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
๕.๒ สหกรณ์ฯ กาหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่า
ด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินช่วย เหลือการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๓
การดาเนินการและการจ่ายเงินทุนเป็นไปตาม
ระเบียบที่สหกรณ์กาหนด แต่ไม่พบคาสัง่ สหกรณ์
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิ
การตามระเบียบฯ ดังกล่าว
6) การดาเนินการ
สหกรณ์มีการจัดการตามระบบการควบคุม
ตามระบบควบคุม
ภายในอยู่ในระดับพอใช้ โดยการออกคาสั่ง
ภายในและการ
สหกรณ์มอบหมายงานในหน้าที่ และติดตามผล
บริหารความเสี่ยง
การดาเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการประจาเดือน
ไม่พบแผนการบริหารความเสี่ยงในการดาเนิน
งานที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ทาการ
ตรวจสอบ สหกรณ์ได้มีคาสั่งไล่ออกเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ฐานทุจริต ต่อหน้าที่ ซึง่ สหกรณ์ได้ทาการ
สอบทานหนี้สนิ ลูกหนี้การค้า และปรากฎมีลูกหนี้
การค้าได้ฏิเสธหนี้เป็นจานวนมาก

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข
๓. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ควร
ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการกาหนดที่มาของ
กองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สหกรณ์ ที่ระบุให้จัดสรรจากกาไรสุทธิ
ประจาปีนนั้ หากสหกรณ์มีความประสงค์จะ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีสมทบเข้าเป็นทุน
ดังกล่าว ต้องนาเสนอที่ประชุมใหญ่ให้
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ โดย
กาหนดให้มีการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
เข้าเป็นทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
สหกรณ์ ไว้ในข้อบังคับสหกรณ์
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
- อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ข้อ 74 แห่งข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ. 2553
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจาหน่าย
สินค้าเป็นเงินเชื่อกับหน่วยงานและบุคคล
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ควร
ต้องใช้อานาจหน้าที่ตามข้อ 74 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2553 ดาเนินกิจการทั้ง
ปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความ
จาเริญแก่สหกรณ์ อย่างเคร่งครัด และให้
ดาเนินกิจการสหกรณ์ โดยใช้หลัก การควบ
คุมภายในที่ดี พร้อมทั้งให้จัดทาแผนการ
บริหารความเสี่ยงทั้งด้านเครดิตและด้านการ
ปฏิบัติการเพื่อให้สามารถติดตามและควบคุม
การดาเนินงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผน
งานและงบประมาณ
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7) เรื่องอื่นๆ ที่
นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
3. การตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ์

-

3.1 ที่มาของเงินที่
จากงบทดลองของสหกรณ์ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน
เข้าสู่สหกรณ์
๒๕๕๙ ซึ่งฝ่ายจัดการได้นาเสนองบทดลอง ต่อที่
ประชุมคณะกรรม การดาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๓๙
ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พบที่มา
แห่งเงินทุนของสหกรณ์ ดังนี้
1. ทุนภายในของสหกรณ์ 19,484,796.24 บาท
- ทุนเรือนหุ้น
๒๘,๔๗๔,๙๖๐.๐๐ บาท
- ทุนสารอง
๐.๐๐ บาท
- ทุนสะสมตามข้อบังคับ
๐.๐๐ บาท
- กาไรสุทธิรอการจัดสรร ๑๙๖,๔๖๔.๔๒ บาท
- ขาดทุนสะสม
๙,๑๘๖,๖๒๘.๑๘ บาท
2. ทุนภายนอกสหกรณ์ 229,695,267.32 บาท
- ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
๐.๐๐ บาท
- เงินกู้ยืม ธกส.
๑๗๒,๗๑๔,๕๕๓.๔๖ บาท
- เงินรับฝาก
๕๖,๙๘๐,๗๑๓.๘๖ บาท
3.2 การใช้ไปของ
จากการตรวจสอบงบทดลอง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน
เงินที่สหกรณ์ได้มา
๒๕๕๘ พบว่า สหกรณ์ใช้เงินทุนที่ได้มาลงทุนในธุรกิจ
รวมทั้งเส้นทางของเงิน สหกรณ์ ดังนี้
ที่ใช้ไปในกรณีที่นา่
1. ลูกหนี้เงินกู้
188,778,235.15 บาท
สงสัยว่าไม่ปกติ
-ระยะสั้น
149,940,864.75 บาท
-ระยะปานกลาง 38,580,361.98 บาท
-ปรับปรุงโครงสร้าง 257,008.42 บาท 2.
ลูกหนี้การค้า 6,869,535.17 บาท
-น้ามัน
3,662,552.17 บาท
-ปุ๋ย
3,206,983.00 บาท
3. ลูกหนี้เงินกู้เจ้าหน้าที่ 762,600.00 บาท
4. สินค้าคงเหลือ 6,403,530.62 บาท
-น้ามัน
852,952.90 บาท
-ปุ๋ย
5,550,597.72 บาท
5. ในรูปเงินฝาก 13,145,626.12 บาท
-ธนาคาร
13,141,706.98 บาท
-ชสก.ขอนแก่น จก
3,919.14 บาท

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

-
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3.3 ความสามารถ
จากการตรวจสอบงบทดลองของสหกรณ์ ณ วันที่
ของสหกรณ์ในการ
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ พบว่า สหกรณ์ฯ
ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้
- มีทุนสหกรณ์เองจานวน 19,484,796.24 บาท
ทุกกรณี
- มีหนีส้ ิน จานวน 229,695,267.32 บาท
- มีอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเท่ากับ ๑๑.๗๙ : 1
(หนี้ ๑๑.๗๙ บาท ต่อทุน ๑ บาท)

3.4 การฝากเงิน
การเบิกถอนเงินจาก
ธนาคาร จากสหกรณ์
อื่น หรือสถาบัน
การเงินใดๆ

จากการตรวจสอบงบทดลอง ณ วันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๘ พบว่าสหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร
จานวน ๑๒ บัญชี และมีบัญชีเงินฝากในชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จากัด จานวน ๑ บัญชี
รวมยอดเงินคงเหลือ ๑๓,๑๔๕,๖๒๖.๑๒ บาท
การฝากเงิน การเบิกถอนเงินจากธนาคาร จาก
สหกรณ์อื่น หรือสถาบันการเงินใดๆ เป็นไปตาม
วิธีการที่ถูกต้อง ผ่านการอนุมัตจิ ากผู้ได้รบั
มอบหมาย และมีการตรวจสอบรายการเบิกจ่าย
เปรียบเทียบ Stetment ธนาคาร พร้อมทั้งมีการ
นาเสนอรายงานสถานะการเงินคงเหลือต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ เป็นประจาทุก
เดือน
3.5 การใช้เงินของ
จากงบทดลอง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
สหกรณ์เพื่อการลงทุน พบว่า สหกรณ์ใช้เงินทุนทีไ่ ด้มาไปลงทุนถือหุ้น ดังนี้
และการถอนคืนเงิน
- ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จากัด
ลงทุน
จานวนเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท
- บริษัทสหประกันชีวิต จากัด
จานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นจานวนเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท
ไม่พบการใช้เงินของสหกรณ์ไปลงทุนที่ไม่เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข
จากอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนของ
สหกรณ์ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีภาระ
หนี้สินเป็นจานวนมากส่งผลให้เจ้าหนี้มี
ความเสี่ยงในการรับชาระหนี้จากสหกรณ์
ความสามารถในการชาระหนี้ของสหกรณ์
จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสาคัญ
อาทิ ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น ลูกหนี้การค้า
และสินค้าคงเหลือ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ควรต้องถือปฏิบัติ ในการติดตามเร่งรัดให้
ลูกหนี้สหกรณ์ทั้งลูกหนี้เงินกู้และลูกหนี้
การค้าชาระหนี้คืนแก่สหกรณ์ให้เป็นไป
ตามกาหนดสัญญา เพื่อให้สหกรณ์มี
สภาพคล่องทางการเงินเพียงพอที่จะ
สร้างความเชื่อมัน่ ต่อเจ้าหนี้ของสหกรณ์
-

กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542
๒. การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์
ข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.
25๕๓
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3.6 การรักษา
การรักษาสภาพคล่อง
สภาพคล่อง และการ
สหกรณ์ฯ ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตาม
ก่อหนี้เงินกู้ยืมหรือการ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค้าประกัน
การก่อหนี้เงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน
มติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๘ เห็นชอบให้สหกรณ์กาหนดวงเงินกู้ยืม
หรือค้าประกันประจาปี ไว้ไม่เกิน
270,000,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับ ปีก่อน
สหกรณ์ได้มีการกู้ยมื เงินจากแหล่งเงินทุน
ภายนอก(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) หรือได้ทาการค้าประกันเป็นจานวน
๑๗๒,๗๑๔,๕๕๓.๔๖ บาท และสหกรณ์ได้มีการ
รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ๕,๔๐๑,๓๒๗.๕๔
บาท รวมเป็นจานวนเงิน
๑๗๘,๑๑๕,๕๕๑.๐๐ บาท
3.7 เรื่องอื่นๆ ที่
นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
4. ข้อสังเกตของ
ผู้สอบบัญชี

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542
2. มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542
3. วงเงินกู้ยืมหรือค้าประกัน ข้อ ๑๖ แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน
ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับสหกรณ์พ.ศ. ๒๕๕๓
การใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของ
สหกรณ์ฯ อยู่ภายในวงเงินทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์เห็นชอบ ตามมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

-

-

1. สหกรณ์ดาเนินงานมีผลขาดทุนสะสมยกมา
จากปีก่อน จานวน ๙,๑๘๖,๙๒๘.๑๘ บาท
ระหว่างปี สหกรณ์ได้จา่ คืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก
๗๔ ราย เป็นเงิน ๑,๘๔๗,๒๖๐ บาท ตามคาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒๗๘/๒๕๔๙ ได้กาหนด
ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์กาหนดวิธีการจ่าย
คืนค่าหุ้นในกรณี ที่สหกรณ์ขาดทุนเกินทุนสารอง
ในข้อบังคับสหกรณ์ โดยให้มีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนและเป็นไปตามหลัก การลงทุนซึง่ เจ้าของ
ทุนต้องรับผิดชอบในส่วน ที่ขาดทุนด้วย ซึ่งใน
กรณีนี้สหกรณ์สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก
น้อยกว่ามูลค่าหุ้นได้เมื่อสหกรณ์มียอดขาดทุน
เกินทุนสารองทีมีอยู่ และเมื่อมีการเพิ่มมูลค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นจะต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่กาหนดใน
ข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไข
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
๑. คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒๗๘/
๒๕๔๙
๒. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่
ขาดสมาชิกภาพ ข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
1. สหกรณ์ฯ กาหนดวิธีปฏิบัติในการจ่าย
คืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ
ไว้ ตามความข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว แต่ไม่ได้ถือปฏิบัติในการ
จ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกทีข่ าดสมาชิก
ภาพ ดังนัน้ ให้สหกรณ์ฯ ดาเนินการแก้ไข
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี แล้วรายงานผลการ
แก้ไขให้สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น และสานักงานสหกรณ์จังหวัด
ขอนแก่นทราบ

ระยะเวลาที่
ควรให้แก้ไข
(วัน)

รายการที่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

๒. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สหกรณ์ฯมี
สินค้าประเภทน้ามันเชื้อเพลิงขาดบัญชีเกินกว่า
เกณฑ์ลดหย่อนตามอัตราสูญระเหยที่กาหนด
(ร้อยละ ๐.๕๐) จานวน ๔,๘๐๘.๙๔ ลิตร คิด
เป็นเงินตามราคาขายจานวน ๑๒๒,๔๐๖.๗๑
บาท ในจานวนนี้มีผู้รับผิดชอบชดใช้แล้วเมื่อ
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ จานวน ๒๑,๔๙๔.๐๐
บาท คงเหลืออีกจานวน ๙๐,๙๑๒.๗๑ บาท
ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ
๓. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สหกรณ์ฯมี
ลูกหนี้การค้าน้ามันคงเหลือ ๓๖ ราย เป็นเงิน
๓,๕๕๒,๑๕๔.๒๑ บาท จากการยืนยันยอด
ลูกหนี้การค้าปรากฏว่า มีลูกหนี้ที่รับว่าเป็นหนี้
จริง จานวน ๑,๒๑๐,๐๙๒.๔๙ บาท และ
ปฏิเสธหนี้อีกจานวน ๒,๓๔๒,๐๖๑.๗๒ บาท

๒. ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อ
หาผู้รับผิดชอบสินค้าขาดบัญชีและชดใช้คืน
แก่สหกรณ์โดยเร็ว
๓. ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อ
หาผู้รับผิดชอบนาเงินมาชาระคืนแก่
สหกรณ์โดยเร็ว
ทั้งนี้ หากผลการสอบข้อเท็จจริง พบว่า
เกิดจากการละเลย หรือจงใจ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้สหกรณ์ฯ ดาเนินการลงโทษ
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 255๘

จึงเรียนนายทะเบียนสหกรณ์ มาเพื่อโปรดพิจารณา
เสถียร เคนชมภู
(นายเสถียร เคนชมภู)

ผู้ตรวจการสหกรณ์

กฤษณพันธุ์ แทนไธสง ผู้ตรวจการสหกรณ์
(นายกฤษณพันธุ์ แทนไธสง)
จินตนา กาญจนฉนวน ผูต้ รวจการสหกรณ์
(นางสาวจินตนา กาญจนฉนวน)
สุคนธ์ทิพย์ โพธิ์หล้า ผูต้ รวจการสหกรณ์
(นางสุคนธ์ทิพย์ โพธิ์หล้า)

ระยะเวลาที่
ควรให้แก้ไข
(วัน)

ความเห็นของกลุ่มตรวจการสหกรณ์
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
ผลการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบสหกรณ์ คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ คณะผู้ตรวจการสหกรณ์
ประจาจังหวัดขอนแก่น ชุดที่ 3 ซึ่งได้เข้าปฏิบตั ิการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตร
เปือยน้อย จากัด ระหว่าง วันที่ ๘-๑๖ มิถุนายน 2559 โดยอาศัยอานาจความตามมาตรา 18 และมาตรา
19 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 พบว่า คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ทีมตรวจการสหกรณ์ประจา
จังหวัดขอนแก่น ชุดที่ 3 ได้ปฏิบัติการตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ครบทุกด้านตามสมควร
ข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์ฯ ไม่ได้ถือปฏิบัติ
ในการดาเนิน
กิจการให้เป็นไปตามความที่กาหนดแห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบสหกรณ์ฯ ต่างๆ ทีส่ หกรณ์
ได้กาหนด
ขึ้นถือใช้อย่างเคร่งครัด ยังผลให้การดาเนินงานของสหกรณ์ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. ใช้อานาจความตามมาตรา 16(1) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542ออกหนังสือแนะนา
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ให้แก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

๑. สหกรณ์กาหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการช่วย
เหลือสมาชิกกรณีเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓
ขึ้นถือใช้ ซึ่งระเบียบฯ นี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้
ค้างชาระของสมาชิกสหกรณ์ มีวิธี ดาเนินการโดยการซื้อ
ที่ดินซึ่งสมาชิกสหกรณ์หรือผู้ค้าประกันได้จานองที่ดินนั้น
เป็นประกันหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ แทนการชาระหนี้ของ
สมาชิกสหกรณ์คืนแก่สหกรณ์ สรุปสาระสาคัญจากการถือ
ปฏิบัติได้ดังนี้
๑) สหกรณ์ฯ ไม่ได้เสนอขออนุมัติแผนงานและ
งบประมาณจากที่ประชุมใหญ่
๒) สหกรณ์ฯ ไม่ได้มีการจัดทาโครงการ และไม่ปรากฎ
หลักฐานการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้สมาชิกทราบ
๓) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาให้
ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการเป็นกรณีแต่
ละราย พร้อมทั้งให้คณะ กรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็นผู้
มีอานาจในการเลือกรับที่ดินแทนการชาระหนี้ (ในกรณีที่
จานองเป็นประกันไว้หลายแปลง)
๔) ตามระเบียบฯ ไม่ได้กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยว กับการ
กาหนดราคารับซื้อ เพียงแต่กาหนดไว้เพียงให้ตรวจสอบว่า
มูลหนี้ค้างชาระกับอสังหาริมทรัพย์ที่จานองไว้มีมูลค่าคุ้ม
ทุนสหกรณ์ และไม่พบการกาหนดวิธีการกาหนดราคาขาย
ที่ดินคืนแก่สมาชิก
๕) กาหนดให้สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าโอน
ที่ดินให้สหกรณ์และเมื่อมีการซื้อคืนที่ดินจากสหกรณ์

๑. ให้สหกรณ์ฯ ดาเนินการให้ตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ดังนี้
1) การซื้อแทนการชาระหนีแ้ ละการขายที่ดนิ คืนแก่
สมาชิกสหกรณ์หรือผู้ค้าประกัน สหกรณ์ต้องเสนอขอ
อนุมัติแผนงานและงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ ก่อน
การดาเนินการ
๒) สหกรณ์ฯ ต้องกาหนดโครงการเพื่อกาหนด
คุณสมบัติของสมาชิกที่มีสทิ ธิ์เข้าร่วมโครงการ ระยะ
เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ทั้งต้องทาการปิด
ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ก่อนการดาเนินการ
๓) สมาชิกสหกรณ์ ต้องเป็นผู้แสดงความประสงค์เข้า
ร่วมโครงการด้วยตนเอง โดยการยื่นคาร้องต่อสหกรณ์
ตามแบบคาร้องขอเข้าโครงการที่สหกรณ์กาหนด โดยให้
สมาชิกสหกรณ์ระบุแปลงที่ดินทีจ่ ะขายอย่างเปิดเผย
๔) สหกรณ์ต้องกาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนด
ราคารับซื้อ และราคาขายที่ดนิ คืนแก่สมาชิกหรือผู้ค้า
ประกันไว้ให้ชัดเจน
๕) เมื่อมีการซื้อที่ดินจากสมาชิกสหกรณ์และขาย
ที่ดินคืนสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์จะ มีค่าใช้จา่ ยค่าเบีย้
เลี้ยงพาหนะของกรรมการ ซึ่งการขายที่ดินคืนแก่สมาชิก
สหกรณ์หรือผู้ค้าประกัน จะมีกาไรจากการจาหน่ายที่ดิน
และกาไรจากการขายที่ดนิ นี้ ไม่สามารถนาไปจ่ายเป็น

กาหนดเวลา
แก้ไขให้แล้ว
เสร็จ (วัน)

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

แต่ไม่ได้ระบุถึงค่าใช้จา่ ยในส่วนของค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสหกรณ์ได้ คณะกรรม
เลี้ยงพาหนะของกรรมการในการจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ การสหกรณ์สหกรณ์ต้องพึงระวังมิให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
แทนสหกรณ์
หรือขายที่ดินตามโครงการไปกระทบกับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานในภาพรวมของสหกรณ์
๒. การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก ในระหว่างวันที่ ๑ –
2. สหกรณ์ฯ ควรต้องถือปฏิบัติในการจ่ายคืนจานวน
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ สหกรณ์ได้จ่ายคืนค่าหุ้น จานวนเงิน เงินค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ ให้เป็นไปตาม
๓๓๒,๑๕๐บาท ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามความที่
ข้อกาหนดข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
กาหนดข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
อย่างเคร่งครัด
๓. สหกรณ์ฯ ให้บริการด้าน Car Care แก่สมาชิก
สหกรณ์และประชาชนทั่วไป ไม่พบระเบียบสหกรณ์ฯ
กาหนดวิธี ถือปฏิบัติในการให้บริการด้าน Car Care แต่มี
คาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผล
การดาเนินงานในการให้บริการด้านนี้ขาดทุน
๔. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการดาเนิน
การสหกรณ์ จานวน 13 ราย เกี่ยวกับการตกเป็นผู้ผดิ นัด
ชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะ เวลาสองปีทาง
บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
อันเป็นข้อห้ามไม่ให้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
การตรวจสอบไม่พบว่ามีกรรมการดาเนินการสหกรณ์
รายใดตกเป็นผู้ผดิ นัดชาระหนี้
๕. สหกรณ์มีการกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดหาสิ่งของ
ที่สมาชิกต้องการมาจาหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้นถือใช้เมื่อ ๕
ตุลาคม ๒๕๕๓ หลักเกณฑ์ คร่าว ๆ ในการจัดซื้อสินค้าตาม
ระเบียบ โดยสหกรณ์จะทาการสารวจความต้องการของ
สมาชิก ฝ่ายจัดการรวบรวมผลการแสดงความจานง
ต้องการสินค้าของสมาชิก เสนอคณะกรรมการเพื่อจัดซื้อ
สินค้าตามความต้องการของสมาชิก
ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ พบว่า สหกรณ์ฯ มีปุ๋ย
คงเหลือ จานวน ๕,๕๕๐,๕๙๗.๗๒ บาท
๖. สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดทาสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ ไว้ถูกต้องครบตามสาระ สาคัญ ข้อ
๑๙ แห่งระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๘ หาก แต่ขาดการติดตาม
พิจารณาทบทวนหลักประกันการทางานตามข้อ ๒๕ แห่ง
ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้า หน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ให้สหกรณ์ฯ พิจารณาทบทวนการบริการในด้าน
Car Care โดยการกาหนดระเบียบขึ้นถือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ หรือแก้ไขปรับปรุงการดาเนินธุรกิจ หรือยกเลิก
ธุรกิจนี้แล้วให้เช่ากิจการนี้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อผล
ประโยชน์ของสหกรณ์โดยรวมและมวลสมาชิกสหกรณ์
4. ให้สหกรณ์ฯ ถือปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ซึ่งจะเป็นกรรมการหรือทาหน้ากรรมการ ให้เป็น
ไปตามความที่กาหนดข้อ 67 แห่งข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ. 2553

5. ให้สหกรณ์ฯ จัดทาแผนการจาหน่ายปุ๋ยที่เป็น
รูปธรรมและมีความเป็นไปได้เสนอต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ พร้อมทั้งให้รายงานผลความเคลื่อนไหวการจัด
จาหน่ายปุ๋ยต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นประจาทุก
เดือนจนกว่าการจาหน่ายปุ๋ยหมดทั้งจานวน

6. ให้สหกรณ์ฯ ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๕ แห่ง
ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน พ.ศ. ๒๕๕๘ หากคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ละเลย จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด
แก่สหกรณ์ ฐานละเว้นไม่ปฏิบัตติ ามหน้าที่ โดยร่วมกัน
ชดใช้ค่าเสียหายจนครบจานวนแก่สหกรณ์

กาหนดเวลา
แก้ไขให้แล้ว
เสร็จ (วัน)

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
๗. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ได้ติดตามผลการ
ดาเนินงานและงบประมาณรายจ่ายในที่ประชุมประจาเดือน
ของคณะกรรมการดาเนินการ แต่ไม่ได้มีการพิจารณาเพื่อ
เปรียบเทียบกับแผนงานงบประมาณ, ไม่มีการปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาจากการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
งบประมาณ,ไม่มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดทาผลการดาเนินงานเปรียบ เทียบกับแผนการดาเนินงาน
และงบประมาณ
๘. เอกสารหลักฐานสาหรับใช้ในการดาเนินงานของ
สหกรณ์ได้รวบรวมและจัดเก็บรักษาไว้เรียบร้อยตามสมควร,
มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเก็บดูแลรักษาเอกสาร
หลักฐานสาหรับใช้ในการดาเนินงานของสหกรณ์, ไม่มีการ
จัดทาทะเบียนคุมบรรดาเอกสารหลักฐาน อาทิ ใบเสร็จรับเงิน
ใบรับเงินกู้ คาขอกูเ้ งิน หรือ หนังสือกู้เงิน เป็นต้น, ไม่มีการ
ตรวจสอบหรือตรวจนับบรรดาเอกสารหลักหลักฐานสาหรับใช้
ในการดาเนินงานของสหกรณ์
๙. สหกรณ์ฯ กาหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกอง ทุน
สงเคราะห์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นถือ
ใช้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ วัตถุประ สงค์เพื่อซื้อหรือสร้าง
หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย, เพื่อซื้อยานพาหนะอันจาเป็นและ
เหมาะสมแก่ฐานะ, เพื่อการ ศึกษาของบุตร และเพื่อใช้จ่าย
ตามความจาเป็น วงเงินกู้ไม่เกิน ๖๐ เท่าของเงินเดือน อัตรา
ดอกเบี้ย ๑๐.๗๕ บาทต่อปี กาหนด การชาระคืนไม่เกิน ๒๔๐
งวด, การกู้เงินสวัสดิการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อยู่ภายใน
วงเงินทีก่ าหนด และมีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
สวัสดิการ
การกาหนดที่มาของกองทุนฯ ระบุให้จัดสรรจากกาไร
สุทธิประจาปี แต่ตามข้อ ๒6 แห่งข้อ บังคับสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๕๓ ไม่ได้กาหนดให้การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีเข้าเป็น
กองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ไม่มีคาสั่ง
มอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยว กับการจัดสวัสดิการ
๑๐. สหกรณ์มีการจัดการตามระบบการควบคุมภายในอยู่
ในระดับพอใช้ โดยการออกคาสัง่ สหกรณ์มอบหมายงานใน
หน้าที่ และติดตามผลการดาเนินงานในที่ประชุมคณะกรรม
การดาเนินการประจาเดือน ไม่พบแผนการบริหารความเสี่ยง
ในการดาเนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรมหรือเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ทาการตรวจสอบ
สหกรณ์ ได้มีคาสั่งไล่ออกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ ซึ่งสหกรณ์ได้ทาการสอบทานหนี้สินลูกหนี้การค้า และ
ปรากฎมีลูกหนี้การค้าได้ฏิเสธหนีเ้ ป็นจานวนมาก

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข
7. ให้สหกรณ์ฯ ติดตามผลการดาเนินงานและ
งบประมาณรายจ่ายในที่ประชุมประจาเดือนของ
คณะกรรมการดาเนินการ เพือ่ เปรียบเทียบกับแผนงาน
งบประมาณ และปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจากการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน งานงบประมาณ และให้มี
คาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาผลการ
ดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดาเนินงานและ
งบประมาณ
8. ถือปฏิบัตใิ นการจัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่ง
บรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ การดาเนินงานของสหกรณ์ ตามข้อ ๗๔(๑๔)
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

9. ให้สหกรณ์ฯ พิจารณาเกี่ยวกับการกาหนดที่มาของ
กองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ที่ระบุให้
จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปีนั้น หากสหกรณ์มีความ
ประสงค์จะจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีสมทบเข้าเป็นทุน
ดังกล่าว ต้องนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่ให้พิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ โดยกาหนดให้มีการจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปีเข้าเป็นทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สหกรณ์ไว้ในข้อบังคับสหกรณ์

10. ใช้อานาจหน้าที่ตามข้อ 74 แห่งข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ. 2553 ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่
สหกรณ์อย่างเคร่งครัด และให้ดาเนินกิจการสหกรณ์ โดย
ใช้หลักการควบคุมภายในที่ดี พร้อมทั้งให้จัดทาแผนการ
บริหารความเสี่ยงทั้งด้านเครดิตและด้านการปฏิบัติการ

กาหนดเวลา
แก้ไขให้แล้ว
เสร็จ (วัน)

กาหนดเวลา
แก้ไขให้แล้ว
เสร็จ (วัน)

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

๑๑. จากการตรวจสอบงบทดลองของสหกรณ์ ณ วันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ พบว่า สหกรณ์ฯ
- มีทุนของสหกรณ์เองจานวน 19,484,796.24 บาท
- มีหนี้สิน จานวน 229,695,267.32 บาท
- มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ ๑๑.๗๙ : 1
(หนี้ ๑๑.๗๙ บาท ต่อทุน ๑ บาท)
๑๒. สหกรณ์ดาเนินงานมีผลขาดทุนสะสมยกมาจากปี
ก่อน จานวน ๙,๑๘๖,๙๒๘.๑๘ บาท ระหว่างปี
สหกรณ์ได้จ่าคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก ๗๔ ราย เป็นเงิน
๑,๘๔๗,๒๖๐ บาท ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่
๒๗๘/๒๕๔๙ ได้กาหนด ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์
กาหนดวิธีการจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกิน
ทุนสารองในข้อบังคับสหกรณ์ โดยให้มีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนและเป็นไปตามหลักการลงทุนซึ่งเจ้าของทุนต้อง
รับผิดชอบในส่วนที่ขาดทุนด้วย ซึ่งในกรณีนี้สหกรณ์
สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกน้อยกว่ามูลค่าหุ้นได้เมื่อ
สหกรณ์มียอดขาดทุนเกินทุนสารองทีมีอยู่ และเมื่อมีการ
เพิ่มมูลค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นจะต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่
กาหนดในข้อบังคับ

๑1. ถือปฏิบัติ ในการติดตามเร่งรัดให้ลูกหนี้สหกรณ์
ทั้งลูกหนี้เงินกู้และลูกหนี้การค้าชาระหนี้คนื แก่สหกรณ์
ให้เป็นไปตามกาหนดสัญญา เพือ่ ให้สหกรณ์มีสภาพ
คล่องทางการเงินที่เพียงพอ สร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
ของสหกรณ์
๑2. สหกรณ์ฯ ต้องดาเนินการแก้ไขข้อสังเกตของ
ผู้สอบบัญชี การถือปฏิบัติในการจ่ายคืนจานวนเงินค่า
หุ้นของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ ให้เป็นไปตามข้อ
กาหนด ข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
อย่างเคร่งครัด แล้วให้รายงานผลการแก้ไขต่อสานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และสานักงานสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่นทราบ

๒. ใช้อานาจความตามมาตรา 22(1) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ให้แก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

๑. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สหกรณ์ฯมี
สินค้าประเภทน้ามันเชื้อเพลิงขาดบัญชีเกินกว่า
เกณฑ์ลดหย่อนตามอัตราสูญระเหยที่กาหนด
(ร้อยละ ๐.๕๐) จานวน ๔,๘๐๘.๙๔ ลิตร คิด
เป็นเงินตามราคาขายจานวน ๑๒๒,๔๐๖.๗๑
บาท ในจานวนนี้มีผู้รับ ผิดชอบชดใช้แล้วเมื่อ
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ จานวน ๒๑,๔๙๔.๐๐
บาท คงเหลืออีกจานวน ๙๐,๙๑๒.๗๑ บาท ยัง
ไม่มีผู้รับผิดชอบ

๑. ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบ
สินค้าขาดบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มี
สินค้าประเภทน้ามันเชื้อเพลิงขาดบัญชีเกินกว่า
เกณฑ์ลดหย่อนตามอัตราสูญระเหยที่กาหนด (ร้อย
ละ ๐.๕๐) จานวน ๙๐,๙๑๒.๗๑ บาท ที่ยงั ไม่มี
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ชดใช้คืนแก่สหกรณ์โดยเร็ว หาก
ผลการสอบข้อเท็จจริง พบว่าเกิดจากการละเลย
หรือจงใจ หรือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่ ให้สหกรณ์ฯ
ดาเนินการลงโทษตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ.
255๘ โดยให้สหกรณ์ฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/13320 ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การปฏิบัติกรณีกระทา
โดยทุจริตต่อสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด

กาหนดเวลา
แก้ไขให้แล้วเสร็จ (วัน)

ภายใน 45 วัน
นับตั้งแต่วนั ทีไ่ ด้รับทราบ
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ข้อเสนอความเห็น/วิธีการแก้ไข

๒. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สหกรณ์ฯมี
ลูกหนี้การค้าน้ามันคงเหลือ ๓๖ ราย เป็นเงิน
๓,๕๕๒,๑๕๔.๒๑ บาท จากการยืนยันยอด
ลูกหนี้การค้าปรากฏว่า มีลูกหนี้ที่รับว่าเป็นหนี้
จริง จานวน ๑,๒๑๐,๐๙๒.๔๙ บาท และปฏิเสธ
หนี้อีกจานวน ๒,๓๔๒,๐๖๑.๗๒ บาท

๒. ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แต่งตั้ง
คณะ กรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีลูกหนี้การค้า
ปฏิเสธหนี้ จานวน ๒,๓๔๒,๐๖๑.๗๒ บาท เพื่อหา
ผู้รับผิดชอบนาเงินมาชาระคืนแก่สหกรณ์โดยเร็ว
หากผลการสอบข้อเท็จจริง พบว่า เกิดจากการ
ละเลย หรือจงใจ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ให้
สหกรณ์ฯ ดาเนินการลงโทษตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
พ.ศ. 255๘ โดยให้สหกรณ์ฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/13320 ลงวันที่
30 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การปฏิบัติกรณี
กระทาโดยทุจริตต่อสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด

กาหนดเวลา
แก้ไขให้แล้วเสร็จ (วัน)

ภายใน 45 วัน
นับตั้งแต่วนั ทีไ่ ด้รับทราบ
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

สุพนธ์ เหลืองอุดม
(นายสุพนธ์ เหลืองอุดม)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

๙. ข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
การเขียนรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินมีความสาคัญยิ่ง หากผู้ตรวจการ
สหกรณ์ เขียนรายงานได้ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วนในทุกประเด็นของการตรวจสอบ นายทะเบียน
สหกรณ์ก็จะสามารถพิจารณาสั่งการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งจะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการตรวจ
การสหกรณ์ ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๘ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้เป็นอย่างดี และ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ควรให้การศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้ตรวจการสหกรณ์ทุกคนอย่างต่อเนื่อง
-----------------------------------------------------------------

