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ค าน า  

  ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือยกระดับการ
ด าเนินงานของกรมฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการ
จัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
ซึ่งในแผนดังกล่าวก าหนดให้ทุกหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับกรมฯ มีการด าเนินการจัดการความรู้ 
(KM) ที่เก่ียวกับกระบวนงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้มากยิ่งขึ้น  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จึงได้ให้ความส าคัญในการจัดการความรู้ (KM) ใน
กระบวนการด้านแนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครพนม โดย
รวบรวมปัญหาจากการเข้าตรวจการ  เสนอเป็นแนวทางการควบคุมเพ่ือสะดวกในการแนะน าส่งเสริมต่อไป 
และเพ่ือให้บุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตลอดจนผู้สนใจ น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ยิ่งขึ้น  

 
 

      กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  

    สิงหาคม  2560 
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บทน า 

 
แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดนครพนม 

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ปัจจุบันท าหน้าที่ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าส่งเสริม
สหกรณ์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  รวม ๑๒ อ าเภอ จ านวนทั้งสิ้น.๘๘.สหกรณ์  แยกเป็น สหกรณ์ภาค
การเกษตร จ านวน.๖๙ .และนอกภาคการเกษตร จ านวน.๑๙.. จากการเข้าตรวจการสหกรณ์และส ารวจ
ข้อมูลพบว่า ในจ านวนนี้  สหกรณ์ภาคการเกษตรจะประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการรวมถึงระบบ
การควบคุมภายในเป็นอย่างมาก  น ามาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา และการเข้าก ากับดูแลอย่างเข้มงวด
รวมถึงการติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด  ซึ่งการแก้ปัญหานั้นจะกระท าได้ยากกว่าการป้องกันเสมอ
รวมถึงเมื่อเสียหายแล้วจ าเป็นอย่างยิ่งต้องน ามาสู่กระบวนการหาผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ  กลุ่ม
ตรวจการสหกรณ์  จึงขอเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากสหกรณ์  โดยรวบรวมปัญหาจาก
การเข้าตรวจ  เสนอเป็นแนวทางการควบคุมเพ่ือสะดวกในการแนะน าส่งเสริมต่อไป 

ปัญหาของสหกรณ์ท่ีตรวจพบในจังหวัดนครพนม  ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จากแผนการ
เข้าตรวจจ านวน ๗๐ สหกรณ์  นั้นพบว่า 
 
ล าดับ ข้อบกพร่อง จ านวน ร้อยละ 
๑ การบริหารจัดการภายใน  

-ข้อบกพร่องทางบัญชี 
-ข้อบกพร่องทางการเงิน 
-การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 
-พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะท าให้สหกรณ์เกิด
ความเสียหาย 
(จากข้อบกพร่องเล็กน้อยแก้ไขได้จนถึง
ประมาทเลินเล่อจนสร้างความเสียหายให้แก้
สหกรณ์) 

๖๗ ๙๕.๗๒ 

๒ ทุจริต ๓ ๔.๒๘ 
 รวม ๗๐ ๑๐๐ 

การเก็บข้อมูลข้างต้นยังมีข้อมูลประกอบชี้ให้เห็นว่า  ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับสหกรณ์นั้น 
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ ๒ ส่วน  คือ ปัจจัยภายในสหกรณ์และปัจจัยแวดล้อม ซึ่งในจังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่
มาจากการบริหารจัดการภายในของสหกรณ์เอง 
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๑. กระบวนการป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 

กระบวนการป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง  คือกระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการด าเนินการ 
และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ร่วมกันก าหนดให้มีข้ึน เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการ หรือ 
กระบวนการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑.  เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒.๒.  เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของสหกรณ์ 
๒.๓.  เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง      

และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔. เพื่อให้เกิดการป้องปรามและรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 

3. แนวทางการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ----------------- 
 
  
 ------------------ 
 
 
 ------------------ 
  
 หมายถึง   ภารกิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ----------- หมายถึง   หน้าที่ของฝ่ายจัดการ (กรณีมีฝ่ายจัดการ) 

 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารการจัดการในสหกรณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการ ภารกิจของคณะกรรมการด าเนินการ 

ผูจ้ดัการ 

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

ลูกจา้งต่าง ๆ 

ฝ่ายจดัการ 

งานวางแผน 

ติดตามและประเมินผล 

 

 
งานธุรการ 

งานการเงิน/บญัชี 

งานธุรกิจ 

1 

2 

3 

4 
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จากโครงสร้างการบริหารการจัดการในสหกรณ์น ามาก าหนดแนวทางในการจัดการสหกรณ์ 

ได้ใน ๔ เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่ 
๑. การวางแผนติดตามและประเมินผล 
๒. งานธุรการ 
๓. งานการเงิน / บัญชี 
๔. งานธุรกิจ  

แนวทางวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์  ดังนี้ 
 

งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ              

ในการควบคุม 
 งานวางแผน ติดตาม 
และประเมินผล 

 แผนปฏิบัติงานประจ าป ี ด าเนินการใหเ้ป็นไป 
ตามแผนทีไ่ดร้ับอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญ ่

๑. รับทราบและพิจารณารายงาน
ผลการปฏิบตัิงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ
ประจ าเดือน 
๒. กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติให้
ก าหนดมาตรการแกไ้ข /
ปรับปรุง  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง       
รับไปด าเนินการ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

  งบประมาณรายจ่ายของ
สหกรณ ์

 ควบคุมการใช้จ่าย    
ภายใต้งบประมาณ     
รายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ  

พิจารณารายการรับ-จ่าย จาก
การด าเนินงานของสหกรณ์
ประจ าเดือน 

คณะกรรมการด าเนินการ 

 การประชุมใหญ่ /     การ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

๑.  มีองค์ประชุมครบ 
๒. มีวาระการประชุม 
๓. มีการบันทึกรายงาน  
การประชุม 

๑. ตรวจสอบการลงลายมือช่ือ 
ผู้เข้าประชุม 
๒. ควบคุมวาระการประชุม   
ให้เป็นไปตามก าหนด 
๓. บันทึกรายงานการประชุม 
ให้แล้วเสร็จภายใน..๓...วัน                  
(ภายใต้ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์) 

ประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการด าเนินการ 

  การปฏิบัตติามมติส าคัญ
ของที่ประชุม    
คณะกรรมการด าเนินการ 

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
มติที่ประชุม 

ติดตามผลการปฏิบัติใน          
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

คณะกรรมการด าเนินการ 
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ             

ในการควบคุม 

 

การก าหนดระเบยีบ ๑. ก าหนดให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์และ 
 สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ ์
๒. ระเบียบที่ต้องได้รับ  
ความเห็นชอบจาก            
นายทะเบียนสหกรณ ์
 

๑. ควบคุมการปฏิบตัิให้  
เป็นไปตามระเบียบที่ 
สหกรณ์ก าหนด 
 
๒.ระเบียบที่ต้องได้รับ   
ความเห็นชอบจาก           
นายทะเบียนสหกรณ ์
- ระเบียบว่าด้วยการ          
รับ ฝากเงินประเภทออมทรัพย์
หรือประเภทประจ าจากสมาชิก 
-ระเบียบว่าด้วยการ 
 รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 
- ระเบียบว่าด้วยการให้ 
สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
๓. ส าเนาระเบียบตา่งๆที ่
สหกรณ์ก าหนดให้             
นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

๒. งานธุรการ  ๑. การจดัท าทะเบียน
สมาชิก 

๑. ให้มีการจดัท าทะเบยีน
สมาชิกตามรายการที่
กฎหมายก าหนด     
๒. ส่งส าเนาทะเบยีน          
เก็บรักษาทะเบยีนและ       
รายงานการเปลี่ยนแปลง  
รายการในทะเบียนตามที่
กฎหมายก าหนด 

๑. จัดท าทะเบียนทุกครั้งท่ีมี
การรับสมาชิก 
๒. เก็บรักษาทะเบียน 
ให้อยู่ในท่ีปลอดภัยใน 
ส านักงานสหกรณ ์
 ๓.กรณีสหกรณต์ั้งใหม่ให้
ส าเนาทะเบียนให้          
นายทะเบียนสหกรณ์       
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที ่
จดทะเบียน  
๔. รายงานการเปลี่ยนแปลง       
รายการในทะเบียนต่อ                   
นายทะเบียนสหกรณ์             
ภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันสิน้
ปีทางบญัชีของสหกรณ ์

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ      
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ 
ที่ได้รับมอบหมาย  
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ             

ในการควบคุม 
  

 
 
 
 
๒. การจดัท าทะเบียนหุ้น 

 
 
 
 
 
๑.ให้มีการจัดท าทะเบียนหุ้น
ตามรายการที่กฎหมายก าหนด  
 
๒. ส่งส าเนาทะเบยีน      
เก็บรักษาทะเบยีน และ 
รายงานการเปลี่ยนแปลง 
รายการในทะเบียนตามที่
กฎหมายก าหนด 

๕.รายงานผลการ 
เข้า-ออกของสมาชิกให้
คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบ 

๑. จัดท าทะเบียนทุกครั้ง
ที่มีการถือหุ้น/ถอนหุ้น/
โอนหุ้น  
๒. เก็บรักษาทะเบียน    
ให้อยู่ในท่ีปลอดภัย     
ในส านักงานสหกรณ ์
๓. กรณีสหกรณต์ั้งใหม่ให้
ส าเนาทะเบียนให้           
นายทะเบียนสหกรณ์      
ภายใน 90 วันนับแต่
วันท่ีจดทะเบียน 
๔. รายงานการเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียน          
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่        
วันสิ้นปีทางบัญชีของ       
สหกรณ ์
๕. รายงานผลการถือหุ้น 
/ถอนหุ้น / โอนหุ้น ให้    
คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบ 

 
 
 
 
 
คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ      
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย 
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ              

ในการควบคุม 
 ๓.จัดท ารายงานประจ าป ี

ของ สหกรณ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. จัดเก็บรักษาเอกสารส าคัญ 
ของ สหกรณ ์
(๑) กฎหมายสหกรณ ์
(๒) ข้อบังคับสหกรณ ์
(๓) ระเบยีบตา่ง ๆ  ของสหกรณ์  
(๔) ใบส าคัญ 
รับจดทะเบียนสหกรณ ์
(๕) ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ  
ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
(๖) ค าแนะน าของ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  

๑.จัดท ารายงานประจ าป ี
แสดงผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์  เสนอ         
ที่ประชุมใหญ่ในคราวท่ี 
เสนองบดุล 
๒.เก็บรักษาและส่งส าเนา 
ให้นายทะเบียนสหกรณ ์
 ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

จัดเก็บรักษาไว้ท่ี      
ส านักงานสหกรณเ์พื่อให้
สมาชิกตรวจดูได ้

๑.จัดท ารายงานประจ าปีแสดง 
ผลการด าเนินงานของสหกรณ ์
๒.เสนอที่ประชุมใหญ่ใน 
คราวท่ีเสนองบดลุ 
๓.เก็บรักษาตัวจริงไว้ท่ี             
ส านักงานสหกรณเ์พื่อให้     
 สมาชิกตรวจด ู
๔.ส่งส าเนาให้นายทะเบียน สหกรณ ์
ภายในวันที่ ๓๐ วนั 
นับแต่วันที่มีการประชุม 
๑. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
๒. เกบ็รักษากฎหมายสหกรณ์     
 ข้อบังคับ ระเบยีบตา่ง ๆ  ( ตัวจริง ) 
และใบส าคัญรับจดทะเบยีน  
สหกรณไ์ว้ในทีป่ลอดภัยใน     
ส านักงานสหกรณ ์
๓. ส าเนาข้อบังคับและระเบยีบ
ต่าง ๆ ให้ส่วนงานในสหกรณ์      
ถือปฏิบัต ิ

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ   
ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ   
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕. การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
ของ สหกรณ ์

ดูแลรักษาทรัพย์สิน 
ของสหกรณ์ใหพ้ร้อมที่        
จะใช้งาน 

๑. ก าหนดระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีค าสั่งมอบหมายผู้รบัผิดชอบ 
๓. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
๔. การตรวจสอบและติดตาม 
- มีการตรวจนับทรัพย์สิน         
เมื่อสิ้นปีทางบัญช ี
- มีการตรวจสอบยืนยันยอด     
จากการตรวจนับกับทะเบยีนคุม 
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให ้
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ   
ที่ได้รับมอบหมาย 
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ                  

ในการควบคุม 
๓.งานการเงิน/บัญช ี
 

๑.  การเงินในสหกรณ ์ การรับเงิน การจ่ายเงิน        
การเก็บรักษาเงินให้         
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ ์

๑. ก าหนดระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อถือปฏิบัต ิ
๒. มีค าสั่งมอบหมายผู้รบัผดิชอบ
และขอบเขตอ านาจหน้าที ่
๓. เจ้าหน้าทีก่ารเงินต้องมิใช่ 
บุคคลคนเดียวกับพนักงานบญัชี 
๔. มีเอกสารการรับ - 
จ่ายเงิน ถูกต้อง  ครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบ และ
เก็บไว้ใน 
ทีป่ลอดภัยในส านักงาน
สหกรณ์ 
๕. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ เมื่อ
สิ้นเวลาท าการเพื่อยืนยันยอด
กับบัญชีเงินสด 
๖. ก าหนดวงเงินสดในมือท่ีถือใน
แต่ละวนัใหส้อดคล้องกับ ความ
จ าเป็นภายใต้ระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือมติที่ประชุม                          
คณะกรรมการด าเนินการ 
๗. จัดท าทะเบียนคุมใบเสรจ็รับเงิน
และมีการตรวจนับเมื่อสิ้นปี       
ทางบัญช ี
๘. สุ่มตรวจ  สอบทาน 
ยืนยันยอด 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ     
มอบหมาย หรือ  ผู้จัดการ    
ที่ได้รับมอบหมาย 
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ             

ในการควบคุม 

 

๒. การจดัท าบัญช ี จัดท าบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

๑. มีค าสั่งมอบหมายผู้รบัผิดชอบ 
๒. จัดท าบญัชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
 ๓. รายการในบัญชีเกี่ยวกับ
กระแสเงินสด  ให้บันทึก     
รายการในวันที่มีรายการเกิดขึ้น 
๔. รายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสด  ให้บันทึก      
รายการในสมุดบญัชี          
ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่รายการ
เกิดขึน้ 
๕. การลงรายการบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีท่ี
สมบูรณ์และครบถ้วน 
๖. เก็บรักษาบญัชี และ    
เอกสารประกอบการลงบัญชี             
ไว้ในท่ีปลอดภยัใน         
ส านักงานสหกรณ ์

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ      
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย  

 

๓.  การจัดท างบดุล จัดท างบดุลอย่างน้อย ๑ ครั้ง      
ทุกรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งถือเป็นรอบ
ปีทางบัญชีของสหกรณ ์

๑.  มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
๒. ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีของ 
สหกรณ ์
๓. ให้มีรายการตามแบบท่ี          
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(๑) สินทรัพย ์
(๒) หนี้สิน 
(๓) ทุน 
(๔) บัญชีก าไร / ขาดทุน 
๔. ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และให้ผูส้อบบัญชีตรวจสอบ
ก่อนน าเสนอที่ประชุมใหญ ่

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ      
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย 
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ             

ในการควบคุม 

 

  ๕. ขออนุมัติงบดลุจากที่ประชุมใหญ ่
ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นป ี
ทางบัญช ี
๖. ส่งส าเนางบดลุให ้
นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่มีการประชุม 
๗. ให้มีการจดัท างบทดลองอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง รายงานต่อที่ประชุม                  
คณะกรรมการด าเนินการ 
๘. เก็บรักษางบดลุและรายงาน    
ทางการเงินไว้ที่ส านักงานสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกตรวจด ู

 

๔. งานธุรกิจ ๑. ธุรกิจสินเช่ือ ด าเนินธุรกิจสินเช่ือตาม
ความต้องการของสมาชิก               
ภายใต้อ านาจกระท าการ    
ข้อบังคับและระเบียบของ  
สหกรณ์ที่ได้ก าหนดไว ้

๑. ก าหนดระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีค าสั่งมอบหมายผู้รบัผิดชอบ 
ท าหน้าทีด่า้นสินเช่ือ 
๓. จัดท าค าขอกู้ สญัญากู้ 
หลักประกัน 
- ลงรายการในค าขอกู้และสญัญากู้ ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบท่ีก าหนด 
- จัดหลักประกันให้คุ้มหนีต้ามระเบียบ
ทีก่ าหนด 
- จัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน 
๔. การอนุมตัิเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ 
- เงินกู้ทุกสัญญาต้องผา่นการอนุมตัิ
ก่อนจ่ายเงินกู้ 
- มีหลักฐานการจา่ยเงินกู้ท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน 
- จัดท าทะเบียนย่อยลูกหนี้ให้เป็น
ปัจจุบัน 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ      
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย 
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ              

ในการควบคุม 
   ๕. การรบัช าระหนี้และการเร่งรัด     

หนี้สิน 
- มีหลักฐานการรับช าระหนี้ครบถว้น 
- ก าหนดแผนปฏิบัติงานเร่งรัดหนี้สิน 
๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน   
เกี่ยวกับการให้เงินกู้ท้ังหมดไว้ในท่ี
ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ ์
7. การตรวจสอบและติดตาม 
- มีการวิเคราะห์อายุหนี ้
- รายงานผลการปฏิบตัิงานการให ้   
สินเช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการประจ าเดือน 
- ควบคุมยอดลูกหนีร้ายตัวให้ตรงกับ
บัญชีแยกประเภทเป็นรายวัน/รายเดือน 
- สุ่มสอบทานหนี้อย่างน้อย  ปีละ ๑ ครั้ง 

 

 ๒. ธุรกิจการซื้อ ด าเนินธุรกิจการซื้อตาม    
ความต้องการของ
สมาชิกภายใต้อ านาจ
กระท าการ  ข้อบังคับ
และระเบียบของ 
สหกรณ์ที่ได้ก าหนดไว ้

๑. ก าหนดระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีค าสั่งมอบหมายผู้รบัผิดชอบ          
ท าหน้าที่ด้านการจดัหาสินค้ามา
จ าหน่าย 
๓. การจดัหาสินค้ามาจ าหน่าย 
- ก าหนดแผนปฏิบตัิงาน 
- จัดซื้อสินค้าตามความต้องการ         
และความจ าเป็นของสมาชิก 
- มีการอนุมัติก่อนการจัดซื้อสินค้า หรือ
จ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเช่ือ          
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ             

ในการควบคุม 

 

  -  ตรวจรับสินคา้ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน
ตามหลักฐานการจดัซื้อ 
- จดัเก็บสินค้าไว้ในท่ีปลอดภัยและ
เหมาะสม  ตรวจสอบง่าย 
- จัดท าทะเบียนคุมสินค้าให้เป็น
ปัจจุบัน 
- จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้การค้า 
และลูกหนี้การค้า (กรณีซื้อ-ขายเป็น
เงินเช่ือ ) ให้เป็นปัจจุบัน 
- ติดตามเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้  
การค้าให้เป็นไปตามสญัญา           
ซือ้ - ขายเชื่อ 
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ    
การจัดซื้อและจ าหน่ายสินค้าถูกตอ้ง
ครบถ้วน ตามระเบียบท่ีก าหนดและ
เก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย               
ในส านักงานสหกรณ ์
๔.  การตรวจสอบและติดตาม 
-  มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือเปน็
ประจ าทุกเดือนและมีการตรวจนบัเมื่อ
สิ้นปีทางบัญช ี
-  รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อ          
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ประจ าเดือน 
-  มีการสุ่มตรวจสอบ  ยืนยันยอด   
จากการตรวจนับกับทะเบยีนคุม 
-  ตรวจสอบและดูแลรักษา            
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ    
การซื้อให้ครบถ้วนและพร้อมที่จะ   
ใช้งาน 
-  สุ่มสอบทานหนี้ (กรณีซื้อ-ขายเป็น
เงินเช่ือ) 
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ             

ในการควบคุม 
 ๓. ธุรกิจการขาย ด าเนินธุรกิจการขายตาม

ความต้องการของสมาชิก  
ภายใต้อ านาจกระท าการ  
ข้อบังคับและระเบียบของ 
สหกรณ์ที่ได้ก าหนดไว ้

๑. ก าหนดระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีค าสั่งมอบหมายผู้รบัผิดชอบ  ท าหน้าท่ี
ด้านการรวบรวมผลติผล 
๓. การรวบรวมผลติผล 
- ส ารวจความต้องการจ าหน่ายผลติผลของ
สมาชิก 
- ก าหนดแผนปฏิบตัิงาน 
- พิจารณารับซื้อหรือรวบรวมผลติผลของ
สมาชิกก่อนผู้อื่น 
- ตรวจสอบคณุภาพของผลิตผลทีร่วบรวม 
- จัดเก็บผลิตผลไว้ในทีป่ลอดภัยและเหมาะสม  
ตรวจสอบง่าย 
- มีการอนุมัติก่อนจ าหน่ายผลิตผลเป็น      
เงินเช่ือ  ตามระเบยีบที่ก าหนด 
- จัดท าทะเบียนคุมผลติผลให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้และลกูหนี้ (กรณี
ซื้อ-ขาย เป็นเงินเช่ือ) ให้เป็นปัจจบุัน 
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
และการจ าหน่ายผลติผล ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามระเบียบที่ก าหนด และเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ ์
4. การตรวจสอบและติดตาม 
- มีการตรวจนับผลิตผลคงเหลือเมื่อสิ้นปีทางบัญชี 
- มีการทดสอบการยบุตัวตามสภาพของผลติผล 
- มีการสุ่มตรวจสอบยืนยันยอด  จากการ
ตรวจนับกับทะเบียนคุม 
- รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อท่ีประชุม   
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 
- ตรวจสอบและดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์  
สถานท่ีเก็บ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการขายให้
ครบถ้วน และพร้อมที่จะใช้งาน 
- สุ่มสอบทานหนี้ (กรณี ซื้อ-ขายเป็นเงินเช่ือ ) 

คณะกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ      
มอบหมาย หรือ ผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย  
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการควบคุม 

 

๔.  การรับฝากเงิน ด าเนินการรับฝากเงิน   
 ภายใต้อ านาจกระท าการ 
ข้อบงัคับและระเบียบของ 
สหกรณ์ที่ก าหนดไว ้

๑.  ก าหนดระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
และต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
๒.  มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ท าหน้าที่ด้านการรับฝากเงิน และ
อนุมัติให้ถอนเงินภายในวงเงิน         
ที่ก าหนด 
๓.  การรับฝากเงิน 
- เจ้าหน้าท่ีรับฝากเงิน  เจ้าหน้าที่
การเงิน และเจ้าหน้าท่ีบญัชี จะตอ้ง
ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
-  มีตัวอย่างลายมือช่ือของ              
ผู้มีอ านาจถอนเงิน ในการเปดิบัญชี
ครั้งแรก 
- ออกสมุดคู่ฝากใหผู้้ฝากยึดถือไว ้
-  การถอนเงินและการปดิบัญชี  
เงินฝากให้กระท าไดโ้ดยผู้มีอ านาจ
ถอนเงินตามตัวอย่างลายมือช่ือท่ีให้
ไว้โดยยื่นพร้อมสมุดคู่ฝาก 
-  ใบฝาก ใบถอนเงิน หนังสือ    
มอบอ านาจ (กรณผีู้มีอ านาจ     
ถอนเงินมอบให้ผู้อื่นมารับเงินแทน) 
เป็นไปตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
-  จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงิน
ฝากรายตัวให้เป็นปัจจบุัน 
-  ตรวจสอบสมุดคูฝ่ากกับ  
ทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝาก  และ
ตัวอย่างลายมือช่ือทุกครั้งท่ีมี     
การรับฝาก  ถอนเงิน  และปิดบัญชี  
พร้อมเจ้าหน้าทีส่หกรณ์                 
ผู้รับผิดชอบ ลงลายมือช่ือก ากับไว้
เป็นหลักฐาน 

คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย 
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ             

ในการควบคุม 

   

-  มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการ
รับฝากเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ระเบียบที่ก าหนด  และเก็บรักษาไว้ใน
ที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ ์
๔.  การตรวจสอบและตดิตาม 
-  มีการตรวจสอบทะเบียนย่อยเจ้าหนี้     
เงินฝากกับบัญชีเป็นประจ าทุกเดอืน  
และเมื่อสิ้นปีทางบัญช ี
-  รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อ           
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ประจ าเดือน 
-  มีการยืนยันยอดเงินฝากจากสมาชิก   
กับทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากรายตัว  
เมื่อสิ้นปีทางบัญช ี
-  มีการสุ่มสอบทานยืนยันยอด 
เจ้าหนี้เงินฝาก 

 

 

๕.  ธุรกิจการแปรรูป ด าเนินธุรกิจการแปรรูป 
ตามความต้องการของ
สมาชิก  ภายใต้อ านาจ
กระท าการ  ข้อบังคับ
และระเบียบของ  
สหกรณ์ที่ก าหนดไว ้

๑.  ก าหนดระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
๒.  มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ท าหน้าที่ด้านการแปรรูป 
๓.  การด าเนินการแปรรูป 
-  ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน  
(แผนการผลิต/ แผนการจัดหาวัตถุดิบ            
/แผนการจ าหน่าย)  ให้สอดคล้องกับ        
ก าลังการผลิต 
-  มีการอนุมัติก่อนการจดัซื้อวัตถดุิบ
หรือจ าหน่ายผลติภณัฑ์แปรรูปเปน็ 
เงินเช่ือตามระเบียบที่ก าหนด 
-  ตรวจสอบคณุภาพวัตถดุิบและ 
ผลิตภณัฑ์แปรรูปให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานที่ก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย 
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการควบคุม 

   

-  จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปไว้ในท่ี
ปลอดภัยและเหมาะสม    ตรวจสอบง่าย 
-  จัดท าทะเบียนคุมวัตถดุิบ   และผลติภณัฑ์
แปรรูปให้เป็นปจัจุบัน 
-  จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้ และลูกหนี้   
(กรณีซื้อ-ขายเป็นเงินเช่ือ) ให้เป็นปัจจุบัน 
-  มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ              
การจัดซื้อวัตถดุิบและที่เกี่ยวข้องกับ         
การผลิตและจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์แปรรูป       
ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด 

และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยใน            
ส านักงานสหกรณ์ 

 

 

  ๔.  การตรวจสอบและตดิตาม 
-  มีการตรวจนับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ์
แปรรูปคงเหลือ  เป็นประจ าทุกเดอืนและ  
เมื่อสิ้นปีทางบัญช ี
-  รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 
-   มีการตรวจสอบยืนยันยอดจากการ 
ตรวจนับกับทะเบียนคุม 
-  ตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุอปุกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปใหค้รบถ้วน และ
พร้อมท่ีจะใช้งาน 
-  สุ่มสอบทานหนี้ (กรณีซื้อ-ขายเป็นเงิน
เชื่อ) 

 

 

๖. ธุรกิจการ
ให้บริการ 

ด าเนินธุรกิจการให้บริการ
ตามความต้องการของ
สมาชิก  ภายใต้อ านาจ
กระท าการ  ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์ที่
ก าหนดไว ้

๑.  ก าหนดระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
๒.  มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่
ด้านการให้บริการ 
๓.  การด าเนินธุรกิจการให้บริการ 
-  ส ารวจความต้องการของสมาชกิ 
-  ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย 
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งาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ             

ในการควบคุม 

   

-  ก าหนดค่าบริการและมาตรฐาน   
การให้บริการ 
-  มีการอนุมัติก่อนให้บริการเป็น   
เงินเช่ือตามระเบียบที่ก าหนด 
-  จัดท าทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบนั 
-  จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้และ     
ลูกหนี้ (กรณีให้บริการเป็นเงินเช่ือ) ให้
เป็นปัจจุบัน 
-  มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง
กับการให้บริการ  ถูกต้อง  ครบถ้วน 
ตามระเบียบที่ก าหนดและเก็บรักษาไว้
ในที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 
๔.  การตรวจสอบและตดิตาม 
-  รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อ          
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ประจ าเดือน 
-  สุ่มตรวจสอบและติดตาม           
การให้บริการใหเ้ป็นไปตาม        
มาตรฐานที่ก าหนด 
-  ตรวจสอบและดูแลรักษา            
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ               
การให้บริการใหค้รบถ้วนและพร้อมที่
จะใช้งาน 
-  สุ่มสอบทานหนี้ (กรณีให้บริการเป็น
เงินเช่ือ) 
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  ๔. การประเมินผลการด าเนินการ 
การประเมินการด าเนินการ  เพ่ือให้ทราบว่า การจัดการดังที่กล่าวมาอยู่สามารถที่จะป้องกันหรือลดความ

เสี่ยงที่มีอยู่หรือไม่  มีการปฏิบัติตามแนวการก าหนดไว้หรือไม่  และการด าเนินการที่ก าหนดไว้ มีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่าหรือไม่   

๕. จรรยาบรรณของสหกรณ์ 
 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่   
ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ  สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา  และได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป  
สหกรณ์ควรก าหนดจรรยาบรรณของสหกรณ์ให้ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้  ดังนี้ 
 (๑)  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  (๑.๑)  มีศีลธรรม  ประพฤติตนเหมาะสม 
  (๑.๒)  ใช้วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์  ไม่แสวงหาประโยชน์ 
  (๑.๓)  กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
  (๑.๔)  มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 (๒)  จรรยาบรรณต่อสหกรณ์ 
  (๒.๑)  ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  (๒.๒)  ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถรวดเร็ว  ถูกต้อง  สมเหตุสมผล  โปร่งใสและ 

          ตรวจสอบได้ 
(๒.๓)  ขยันหมั่นเพียร  ท างานอย่างคุ้มค่า  เกิดผลส าเร็จเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
(๒.๔)  ตรงต่อเวลา  และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
(๒.๕)  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์อย่างประหยัดคุ้มค่า 

 (๓)  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
  (๓.๑)  ร่วมมือ  ช่วยเหลือ แนะน า 
  (๓.๒)  เอาใจใส่ดูแล 
  (๓.๓)  สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ 
  (๓.๔)  สุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์ 
  (๓.๕)  ละเว้นการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 (๔)  จรรยาบรรณต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
  (๔.๑)  ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค 
  (๔.๒)  ให้บริการด้วยความรวดเร็ว  เต็มใจ 
  (๔.๓)  เอื้อเฟ้ือ  มีน้ าใจ  สุภาพ  อ่อนโยน 
  (๔.๔)  ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 
 
 

 


