
            พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายในสหกรณ์ 
                                                                                           นายราเชนทร์      ทองนาค 

นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

                     สหกรณ์ ที่มีการจัดตั้งขึ้นในปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่าบางแห่งมมีีปัญหาการด าเนินงานเกิดมีการ
ทุจริตและข้อบกพร่องทางการเงิน การบัญชี     ปัญหาที่เกิดอาจพิจารณาประเมินสาเหตุไดห้ลาย ๆ ประการ 
เช่น ระบบการควบคุมภายในไมดี  การบริหารจัดการของคณะกรรมการ  ขาดการตรวจสอบและควบคุม  ไม่
ยึดหลักตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ที่เป็นกรอบการด าเนินธุรกิจและควบคุม   การด าเนินงานผิด
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์  การด าเนินงานของสหกรณ์ มีแนวโน้มมีข้อบกพร่องเพ่ิมข้ึน อย่างต่อเนื่อง  โดยมี
กลวิธีต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่เกิดจากคณะกรรมการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  น าไปสู่การทุจริตและข้อบกพร่องเกิดข้ึน
ในสหกรณ์  การทุจริตและข้อบกพร่อง  ในสหกรณ์หลาย ๆ อย่างเปลี่ยนแปลงซับซ้อนขึ้น     ซ่ึงอาจเป็น
สัญญาณบอกเหตุในสหกรณ์  หรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายในสหกรณ์  อาจมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. เงินสดขาดบัญชี หรือเกินบัญชีบ่อยครั้ง  โดยไม่ทราบสาเหตุอยู่เสมอ หรือมีการเก็บรักษา  
เงินสดในมือเกินระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด  เป็นจ านวนมากโดยไม่มีเหตุอันควรบ่อยครั้ง 
                   2. สินค้าคงเหลือขาดบัญชีเนื่องจากการตรวจนับ เมื่อเทียบกับบัญชี ปรากฏผลคลาดเคลื่อน
จากบัญชีหรือเกินบัญชีซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ     ในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจ การซื้อสหกรณ์
จ าเป็นต้องมีสินค้าในสะต๊อกจ านวนหนึ่ง ถ้าสหกรณ์ควบคุมสินค้าในสะต๊อกไม่ดีพอ อาจเกิดปัญหาดังกล่าวได้ 
แต่ถ้ามีสินค้าคงเหลือขาดบัญชีเป็นจ านวนมากและเกิดข้ึนบ่อย   ถือเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกให้ทราบว่ามีสาเหตุ
ผิดปกติท่ีต้องตรวจสอบ เช่น การซื้อสินค้า สหกรณ์สั่งซื้อหรือมอบสินค้าให้สหกรณ์น้อยกว่าจ านวนที่ปรากฏใน
ใบก ากับสินค้า สะต๊อกสินค้า   ขายสินค้าสะต๊อกสินค้าติดลบ   จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ หรือการแก้ไขข้อมูล สะต๊อกสินค้าในบัญชีระบบคอมพิวเตอร์   
                   3.ทรัพย์สินและสิ่งของในสหกรณ์สูญหายหรือขาดหายอยู่เสมอ   ถึงแม้มูลค่าไม่สูงหรือมูลค่า
สูงก็ตาม หากไม่มีการตรวจสอบดูแลรักษาจะมีจ านวนการสูญหายเพิ่มขึ้น 
                   4. การสั่งซื้อสินค้าในลักษณะผูกขาดจากผู้ขายเพียงกลุ่มเดียว     ทั้งท่ีสามารถหาจากแหล่งอ่ืน
ได้ หรือการสั่งซื้อจากผู้ขายที่ไม่มีสินค้าหรือวัตถุท่ีต้องการโดยผู้ขายต้องไป จัดหาจากผู้ขายรายอื่น  อาจเป็น
สิ่งที่เตือนว่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบ    เพ่ือจะได้ทาบว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์ จากการจัดซื้อ หรือท าให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย   การ   ได้รับสินค้าหรือสิ่งของที่ไม่มีคุณภาพรวมทั้งการซื้อสินค้าท่ีมีราคาสูงเกิน
ความเป็นจริงหรือไม่การตรวจรับสินค้า  ไม่มีการตรวจรับจากกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจรับ 
                   5 .การจัดท าบัญชีไม่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่เข้าตรวจสอบ  หรือไม่สามารถปิด
บัญชีประจ าปีได้ทันตามก าหนด  เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วน  อาจเป็นสัญญาณบอกเหตุผิดปกติ
อย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่มีการปกปิดหรือแอบแฝงหรือไม่ 



                   6.พนักงานคนเดียวท าหน้าที่หมดทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ  โดยสหกรณ์ไม่มีข้อจ ากัดด้าน
บุคคลากรและไม่มีการเปลี่ยนหน้าที่ภายใน 
                   7. ลูกหนี้ผิดนดัมีสัมพันธ์กับผู้ให้สินเชื่อในสหกรณ์ เช่น กรรมการ หรือพนักงานสหกรณ์ ใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่อาจสังเกตได้ที่เกี่ยวกับการเป็นเครือญาติ  มีธุรกิจส่วนตัวร่วมกัน  มีความสนิทสนมกันเป็น
พิเศษ 
                   8. มีการท าธุรกิจส่วนตัวของกรรมการหรือ พนักงานสหกรณ์  ร่วมกับธุรกิจของสหกรณ์  ใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง    อีกท้ัง มีการน าเอกสารหรือ ตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ โอนเกี่ยวข้องกัน  ใช้เอกสาร
หลักฐานที่เป็นเท็จ เป็นต้น     มีความพยายามแก้ไขข้อบังคับและระเบียบไปในทางที่ขัดแย้งกันกับหลักการ
สหกรณ์   
                   9. การรับฝากสมุดคู่มือสมาชิกไว้กับสหกรณ์ สมุดเงินรับฝากโดยอ้างถึงความสะดวกรวดเร็วใน
การปฎิบัติงานหรือเกรงว่าสมาชิกจะท าสมุดหมาย  หรืออ้างการแก้ไขยังไม่แล้วเสร็จ 
                  10. มีการแก้ไข หรือยกเลิกใบเสร็จบ่อยครั้ง อีกทั้งแก้ไขในระบบคอมพิวเตอร์(โปรแกรมระบบ
บัญชีเอกชน) ปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ที่ยากต่อการตรวจสอบ 
                  11. ไม่มีระบบการควบคุมเอกสารที่ส าคัญ ได้แก่ใบเสร็จรับเงิน สมุดคู่บัญชีเงินฝาก ฯลฯ 
                  12. รายการบัญชีที่ปิดยอกก่อนวันสิ้นปี หรือวันก่อนวันปิดยอด เพื่อยืนยันยอด แล้วน ามา
บันทึกบัญชีเพื่อปิดยอดใหม่ ในต้นปีของการปิดบัญชีใหม่ หรือหลังวันปิดยอด เพ่ือยืนยันยอด เช่น เปิดบัญชี
เงินรับฝากแล้วถอนเงินรับฝาก รับช าระเงินกู้แล้วปล่อยกู้ใหม่ทันที  ฯลฯ 
                  13. มีการแปลงหนี้สมาชิกเกิดขึ้นบ่อย  และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน
ช าระหนี้โดยไม่มีตัวเงินจริง  แต่เป็นการให้กู้เพ่ิม รวมต้นเงินและดอกเบี้ย 
                  14. มีการด าเนินงานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละประเภท เช่น 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ไปด าเนินธุรกิจสร้างบ้านจัดสรร   สหกรณ์ฯหลาย ๆ แห่งมีการร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุน
ลงทุนในเรื่องต่าง ๆ   
                  15.มีความพยายามใช้บริการตรวจรับรองงบการเงินของสหกรณ์จากภาคเอกชน  ทั้งท่ีสหกรณ์
ยังไม่พร้อม 
                  16.มีการน าเคลือญาติ  ลูก หลาน ของกรรมการมาเป็นพนักงานสหกรณ์ หรือเป็นกรรมการ
เพ่ือให้เกิดการผูกขาดตัดตอนยากแก่การตรวจสอบ  
                  17. ผู้น าสหกรณ์   พยายามน าสหกรณ์เข้าไปอิงกับอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ 
เพ่ือกดดันให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ 
                 18. มีการด าเนินงานในลักษณะปิดบังซ่อนเร้นไม่มีระบบการควบคุมภายใน หลีกเลี่ยงที่จะ
ปฏิบัติ ตามมติของสหกรณ์    มติที่ประชุมใหญ่ หรือค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ทางราชการ   มีการยืมเงินทด
รองในสหกรณ์ โดยไม่มีระยะเวลาก าหนดและเหตุผลการยืม รวมทั้งยืมต่อเนื่องโดยเปลี่ยนแปลงยอดการยืม
เท่านั้น  



                 19. การจ่ายเงนิกู้ของสหกรณ์ ยังมีการจ่ายเงินสดไม่ผ่านธนาคาร หรือมีการมอบหมายให้บุคคล
อ่ืนรับเงินแทนตน เช่น ญาติ  พนักงานสหกรณ์ฯลฯ 
                 20. การปฏิบัตงิานแทนกันของเจ้าหน้าที่ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  จนเป็นประเพณีปฏิบัติและเม่ือเกิด
ความเสียหาย ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องรับผิดแต่เกิดการขัดยังในการรับผิดตามหน้าที่    
พนักงานสหกรณ์ มีพฤติกรรมชอบเล่นการพนัน  ท าตัวและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ฯลฯ 

                 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ควรทราบในเบื้องตน
ว่าอาจเกิดความผิดปกติในสหกรณ์และเป็นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในสหกรณ์ ยิ่งเกิดขึ้นหลาย 
ๆ ประการด้วยแล้ว อาจมีแนวโน้มที่สอดคล้องกันในอันจะเกิดการผิดปกติชัดเจนมากข้ึน จึงควรให้ความส าคัญ 
และตั้งข้อสังเกตท่ีจะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  จึงควรใช้เป็นแนวทางหรือเครือข่ายน าไปสู่การ
ตรวจหาข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานสนับสนุน และบทสรุปที่ถูกต้องก่อนเกิดเหตุขึ้นในสหกรณ์ ที่ยากจะ
แก้ไข  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้มีหน้าที่ก ากับ แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ และเป็นผู้ตรวจ
การณ์สหกรณ์ ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ แต่งตั้ง  จะต้องตรวจสอบแนะน าและรับทราบปัญหาของสหกรณ์
พร้อมหาแนวทางแก้ไข กรณีที่เกิดปัญหาจะต้องรายงานให้สหกรณ์จังหวัด ทราบทุกครั้งเพ่ือสั่งการแก้ไขปัญหา
แต่เนิ่น ๆ และวางมาตรการป้องกันปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ความรู้ละประสบการณ์ที่มีในการ
ให้ค าแนะน า และแก้ไขหรือสะสมปัญหาไว้ มิใช้รอคนอ่ืนมาแก้ไขสหกรณ์ ที่ตนเองก ากับแนะน าอยู่ ควรแสดง
ศักยภาพของตนในการแก้ไขปัญหา 

                                               ………………………………………………………… 


