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คาํนํา 

 

คูมื่อ “แนวทางการป้องการทุจริตเงินฝากในสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวดัชัยภูม”ิ นี
    
เป็นผลจากการจดัการความรู้ที�สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชยัภูมิ ไดจ้ดัทาํตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ตวัชี
วดัที� 15.ง(6)ระดบัความสาํเร็จของการจดัการความรู้(KM) ซึ� งกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กาํหนดให้สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัจดัทาํชุดความรู้ที�จาํเป็นในการปฏิบติังานดา้นการ
ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชยัภูมิ  โดยขา้ราชการ พนกังานราชการ  ไดร่้วมกนัจดัทาํ
กระบวนการจดัการความรู้ เพื�อใชเ้ป็นคูมื่อในการปฏิบติังานในส่วนที�เกี�ยวกบัธุรกิจการรับฝากเงินในสหกรณ์ภาค
การเกษตร เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการแนะนาํส่งเสริม ป้องกนัการทุจริตเงินฝากในสหกรณ์ภาคการเกษตรในจงัหวดัชยัภูมิ 

การจดักระบวนการเรียนรู้นี
  สาํเร็จด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือในการจดัทาํจาก
ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคน  และขอขอบคุณท่านสหกรณ์จงัหวดัชัยภูมิ (นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ) ที�ไดใ้ห้โอกาส  
และสนบัสนุนงบประมาณในการจดัการความรู้ 
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การจดัการความรู้ 

แนวทางป้องกนัการทจุริตเงินฝากในสหกรณ์ภาคการเกษตรในจงัหวดัชัยภูม ิ

ความเป็นมา 

จากขอ้มูลของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัชยัภูมิ ตั
งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบนั มีจาํนวน  9  
สหกรณ์ ที�มีขอ้บกพร่อง ไมว่า่จะเป็นขอ้บกพร่องจากธุรกิจสินเชื�อ  ลกัษณะการทุจริตคือการปลอมแปลง
เอกสาร ปลอมลายมือชื�อสมาชิก  จากธุรกิจรวมกนัซื
อรวมกนัขาย  ลกัษณะการทุจริตคือ การปลอมแปลง
เอกสาร  การซื
อขายสินคา้ที�มีไมมี่ตวัตน และการทุจริตจากธุรกจิเงินรับฝาก  ลกัษณะการทุจริตคือ การปลอม
แปลงเอกสาร  เฉพาะธุรกิจเงินรับฝากของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัชยัภูมิส่วนใหญ่จะใชเ้วลาตรวจสอบ
คอ่นขา้งนานและยุง่ยาก  เพราะมีบุคคลเกี�ยวขอ้งจาํนวนมาก  กวา่จะหาผูรั้บผดิชอบได ้ สหกรณ์ไดรั้บความ
เสียหาย  ทั
งดา้นเงินทุนและชื�อเสียง  รวมถึงความศรัทธาของมวลสมาชิกกจ็ะลดลงดว้ย  ดงันั
นคณะทาํงานจึง
ไดคิ้ดหาหนทางป้องกนัการทุจริตเงินฝากในสหกรณ์ภาคการเกษตรในจงัหวดัชยัภูมิขึ
น เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้งได้
ใชเ้ป็นเครื�องมือตรวจสอบในเบื
องตน้ก่อนที�การทุจริตเงินรับฝากจะลุกลามทาํความเสียหายต่อขบวนการ
สหกรณ์ต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กระบวนการจัดการความรู้ของสํานักงานสหกรณ์จังหวดัชัยภูม ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แต่งตั
งคณะทาํงานจดัการความรู้ 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชยัภูมิ 

ประชุมคณะทาํงาน 

 แผนการจดัส่งผลงานการจดัการความรู้
ของเจา้หนา้ที�และการจดัประชุมสรุป     

องคค์วามรู้ 

จดัทาํรูปเล่ม / ลงเวบ็ไซต ์

ประชุมทาํความเขา้ใจชุดความรู้ / วธีิการ
ถ่ายทอดชุดความรู้แก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

นาํชุดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 

ติดตามประเมินผล / ปรับปรุงแกไ้ข 

ครั
 งที�  1  ใหค้วามรู้เกี�ยวกบั KM 

ครั
 งที�  2  จดัเวทีการถอดความรู้จาก
ประสบการณ์ของเจา้หนา้ที� 

ครั
 งที�  3   จดัเวทีการถอดความรู้จาก
ประสบการณ์ของเจา้หนา้ที� 



 

 

ชุดความรู้ที�ได้จากการถ่ายถอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ 

เรื�อง  แนวทางป้องกนัการทุจริตเงินฝากในสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวดัชัยภูม ิ

จาํแนกได ้    ดงันี
  

ธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์ เป็นธุรกิจที�ทาํใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนภายใน
เพิ�มขึ
น ลดภาระการที�จะตอ้งกูย้มืเงินจากภายนอก สหกรณ์ควรประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกไดน้าํเงินฝากกบั
สหกรณ์  
ประเภทของเงินรับฝากจากสมาชิก  

 สหกรณ์สามารถรับฝากเงินจากสมาชิกได ้3 ประเภท คือ 
 1. เงินรับฝากออมทรัพย ์
 2.  เงินรับฝากประจาํ 
 3.  เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
 
วธีิดําเนินธุรกจิรับฝากเงิน 

 1.  สหกรณ์จะตอ้งจดัเตรียมเครื�องเขียนแบบพิมพ ์ที�จะตอ้งใชใ้นธุรกิจนี
 ใหพ้ร้อม คือ 
  - คาํขอเปิดบญัชีเงินฝาก 
  - บตัรตวัอยา่งลายมือชื�อเจา้ของบญัชี และผูมี้สิทธิK เบิกถอนเงิน 
  - ใบรับฝากเงิน 
  - สมุดคูบ่ญัชีเงินฝาก 
  - ทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก 
  - ใบถอนเงินฝาก 
 2.  สหกรณ์โดยที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการจะตอ้งกาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน
จากสมาชิก ซึ� งในระเบียบนี
จะประกอบไปดว้ย เงินรับฝากออมทรัพย ์กบัเงินรับฝากประจาํ และ/หรือระเบียบ
ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ซึ� งระเบียบทั
ง 2 ระเบียบนี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์   ไดจ้ดัทาํร่างไว ้โดย
นายทะเบียนสหกรณ์ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้หากสหกรณ์ถือใชต้ามร่างของกรมฯ กส็ามารถถือใชไ้ดท้นัที
หลงัจากที�ประชุมมีมติถือใชร้ะเบียบ โดยแจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ แต่ถา้มีการถือใชร้ะเบียบที�
แตกต่างไปจากร่างที�นายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ   สหกรณ์จะตอ้งนาํระเบียบดงักล่าวขอความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน   เมื�อนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบแลว้ สหกรณ์จึงจะถือใชร้ะเบียบ
ดงักล่าวได ้
 3.  เมื�อสมาชิกมาขอฝากเงินครั
 งแรก สหกรณ์ จะตอ้งจดัให้สมาชิกทาํคาํขอเปิดบญัชีเงินฝาก และ
บตัรตวัอยา่งลายมือชื�อเจา้ของบญัชี และผูมี้สิทธิK เบิกถอนเงิน เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานที�สหกรณ์ 



 

 4.  ใหส้มาชิกเขียนใบฝากเงินดว้ยตนเองตามจาํนวนเงินที�ตอ้งการฝาก ไมค่วรใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการ หรือเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์  เป็นผูเ้ขียน ทั
งนี
 เพื�อป้องกนัความผิดพลาดในเรื�องจาํนวนเงิน 
 5. สหกรณ์จะตอ้งออกสมุดคู่บญัชีเงินฝากใหส้มาชิกที�มาขอเปิดบญัชีเงินฝากทุกคน ๆ ละ 1 เล่ม/
บญัชี  
 6.  สหกรณ์จะตอ้งจดัทาํบญัชียอ่ยเจา้หนี
 เงินรับฝากของสมาชิกแต่ละรายเกบ็ไวที้�สหกรณ์ 
 7.  เมื�อสมาชิกนาํเงินมาฝากทุกครั
 ง สหกรณ์จะตอ้งลงรายละเอียดในสมุดคูบ่ญัชีเงินฝาก และ
บญัชียอ่ยเจา้หนี
 เงินฝากของสหกรณ์ ใหต้รงกนั เสร็จแลว้ใหคื้นสมุดคูบ่ญัชีเงินฝากใหก้บัสมาชิก 
 8.  ในการถอนเงินฝาก จะตอ้งใหส้มาชิกเขียนใบถอนเงินฝากดว้ยตนเอง และลงลายมือชื�อตาม
ตวัอยา่งลายมือชื�อที�ใหไ้วก้บัสหกรณ์  และสมาชิกจะตอ้งนาํสมุดคูบ่ญัชีเงินฝากมาดว้ยทุกครั
 ง 
 9.  สหกรณ์จะตอ้งตรวจสอบลายมือชื�อผูถ้อนเงินวา่ตรงกบับตัรตวัอยา่งลายมือชื�อที�ไดจ้ดัทาํไว้
หรือไม ่ถา้ไมต่รง จะจ่ายเงินฝากใหไ้มไ่ด ้รวมทั
งตรวจสอบยอดเงินฝากคงเหลือในทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก
ดว้ยวา่ยงัมีเงินคงเหลือเพียงพอกบัจาํนวนเงินที�สมาชิกขอถอนหรือไม่ 
 10.  ในการรับฝาก หรือจ่ายเงินฝาก ใหส้มาชิกตรวจนบัเงินต่อหนา้ผูจ่้ายก่อนที�จะออกไปจาก
สหกรณ์ 
 11.  เมื�อวนัสิ
นปีทางบญัชีของสหกรณ์  สหกรณ์จะตอ้งคาํนวณดอกเบี
ยเงินรับฝากเพื�อนาํไป
สมทบเป็นตน้เงินฝากใหก้บัสมาชิก 
 12.  สหกรณ์จาํเป็นตอ้งมีการยนืยนัยอดเงินฝากกบัสมาชิกเป็นครั
 งคราว 
 13.การลงบญัชี 
   -  กรณีสมาชิกฝากเงิน 
    เดบิต เงินสด 
        เครดิต    เงินรับฝาก 
   -  กรณีสมาชิกถอนเงินฝาก 
    เดบิต เงินรับฝาก 
        เครดิต     เงินสด 

สิ�งที�สหกรณ์ จะต้องพงึระมัดระวงัเกี�ยวกบัธุรกจิเงินฝาก  

 1.  ภาระเรื�องดอกเบี
ยเงินฝากที�จะตอ้งจ่ายใหส้มาชิก ซึ� งส่วนใหญ่จะกาํหนดอตัราดอกเบี
ยสูงกวา่
สถาบนัการเงินอื�น อาจทาํให้สมาชิกที�มีเงินเหลือมาก ๆ นาํเงินมาฝากหาประโยชน์จากสหกรณ์ได ้ฉะนั
นใน
การกาํหนดอตัราดอกเบี
ยเงินรับฝาก ไมค่วรกาํหนดใหสู้งกวา่สถาบนัการเงินอื�นมาก 
 2.  ระยะเวลาและจาํนวนเงินในการถอนแต่ละครั
 ง สหกรณ์ไม่สามารถ    รู้ล่วงหนา้ไดว้า่
สมาชิกจะมาถอนเมื�อใด หากสมาชิกมาถอนครั
 งละมาก ๆ โดยที�สหกรณ์ไมไ่ดเ้กบ็เงินสดไวที้�สหกรณ์หรือนาํ
เงินไปหมุนเวยีนทาํธุรกิจอื�นหมดแลว้ อาจไมมี่เงินจ่ายใหส้มาชิก ทาํใหส้มาชิกอาจเสื�อมศรัทธาได ้



 

 ดงันั
น  การดาํเนินธุรกิจรับฝากเงินคณะกรรมการดาํเนินการ  และฝ่ายจดัการของสหกรณ์
จาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการบริหารการจดัการและการควบคุมภายในที�ดี  การรักษาสินทรัพยส์ภาพ
คล่องของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที�กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงฯ กาํหนด เพื�อดาํเนินธุรกิจนี
 ให้
มีประสิทธิภาพ    

ระบบการรับฝากและการถอนเงนิของสหกรณ์ 

 
                                                          ระบบการรับฝากเงนิ 

 
 

 1.   สมาชิกที�ประสงคจ์ะฝากเงินเขียนใบรับฝากเงินดว้ยตนเองยื�นต่อเจา้หนา้ที�การเงิน 
 2.   เจา้หนา้ที�การเงินของสหกรณ์นาํใบรับฝากเงินของสมาชิกไปใหเ้จา้หนา้ที�บญัชี 
 3.   เจา้หนา้ที�บญัชีของสหกรณ์ลงยอดเงินรับฝากในการ์ดรายตวัของสมาชิก 
 4.   เจา้หนา้ที�บญัชีพิมพส์มุดคูฝ่ากประจาํตวัสมาชิกแลว้ประทบัตราในสมุด 

เวลาประมาณ  15.00 น. 
เจา้หนา้ที�การเงินส่งยอดเงินฝากใหผู้จ้ดัการ/ 
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือชื�อผูรั้บเงิน 

ผูจ้ดัการ/หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือ
ชื�อผูรั้บเงิน 

ในใบสรุปรับ - ฝากเงิน 

ทุกสิ
นวนัทาํการผูจ้ดัการตรวจสอบ 
ยอดเงินฝากเทียบกบับญัชีแยกประเภท 

สมาชิกเขียนใบรับฝากเงิน 

ที�เจา้หนา้ที�การเงิน 

เจา้หนา้การเงินนาํใบรับฝากเงินให ้

เจา้หนา้ที�บญัชี 

เจา้หนา้ที�บญัชีนาํใบรับฝาก 
ลงแผน่บญัชีเงินฝากรายตวั 

เจา้หนา้ที�บญัชีกรอกราย 

รายการฝาก/ถอนในสมุด 

ผูจ้ดัการตรวจสอบความถกูตอ้ง 

รับเงิน/คืนสมุดใหส้มาชิก 

การเงินนาํใบรับฝาก 
ใหเ้จา้หนา้ที�บญัชีลงบญัชี 



 

 5.   ผูจ้ดัการสหกรณ์ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
 6.   เจา้หนา้ที�การเงินรับเงินฝากจากสมาชิกแลว้คืนสมุดคูฝ่ากใหแ้ก่สมาชิก 
 7.   เจา้หนา้ที�การเงินนาํใบรับฝากเงินไปใหเ้จา้หนา้ที�บญัชีลงบญัชี 
 8.   เวลาประมาณ  15.00  น. เจา้หนา้ที�การเงินส่งยอดเงินโดยทาํสรุปยอดเงินฝากให้
ผูจ้ดัการ  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือชื�อผูรั้บเงิน 
 9.   ทุกสิ
นวนัทาํการผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้งตรวจสอบยอดเงินฝากเทียบกบัยอดเงินฝากใน
บญัชีแยกประเภท 

 

ระบบการถอนเงนิ 

 
 

 1.  สมาชิกที�มีความประสงคถ์อนเงินเขียนใบถอนเงินดว้นตนเองยื�นต่อที�เจา้หนา้ที�การเงิน
ของสหกรณ์ 
 2.  เจา้หนา้ที�การเงินตรวจสอบลายมือชื�อผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากเทียบกบัลายมือชื�อตวัอยา่ง 
 3.  เจา้หน้าที�บญัชีนาํใบถอนเงินของสมาชิกไปลงยอดการถอนเงินในการ์ดรายตวัของ
สมาชิก 

สมาชิกเขียนใบถอนเงิน 

ที�การเงิน 
การเงินนาํใบถอนเงิน 

ใหเ้จา้หนา้ที�บญัชีลงบญัชี 

การเงินตรวจสอบลายมือชื�อผูมี้อาํนาจ 
ถอนเงิน เทียบกบับตัรลายมือชื�อ 

เจา้หนา้ที�บญัชีนาํใบรับถอนเงิน 

ลงการ์ดรายตวั 

เจา้หนา้ที�บญัชีพิมพส์มุด 
ประจาํตวัและปัOมตราในสมุด 

ผูจ้ดัการตรวจสอบความถกูตอ้ง 

จ่ายเงิน / คืนสมุดใหส้มาชิก 

เจา้หนา้ที�การเงินสรุปยอดเงินใหผู้จ้ดัการ 
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือชื�อผูรั้บ

เงิน 

ผูจ้ดัการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือ
ชื�อผูรั้บเงินในสรุปรับ -  ฝากเงิน 

ในใบสรุปรับ - ฝากเงิน 

ทุกสิ
นวนัทาํการผูจ้ดัการตรวจสอบ 

ยอดการถอนเงินเทียบกบับญัชีแยก
ประเภท 



 

 4.  เจา้หนา้ที�บญัชีพิมพย์อดเงินที�สมาชิกถอนและยอดเงินคงเหลือ  และประทบัตราในสมุด
คู่ฝากของสมาชิก 
 5.  ผูจ้ดัการสหกรณ์ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
 6.  เจา้หนา้ที�การเงินจ่ายเงินและคืนสมุดใหส้มาชิก 
 7.  เจา้หนา้ที�การเงินนาํใบถอนเงินของสมาชิกใหเ้จา้หนา้ที�บญัชีลงบญัชี 
 8.  เจา้หน้าที�การเงินสรุปยอดเงินรับฝากให้ผูจ้ดัการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือชื�อเป็น
ผูรั้บเงิน 

 9.  ผูจ้ดัการลงลายมือชื�อผูรั้บเงินในสมุดรับฝากเงิน 

 10. ผูจ้ดัการตรวจสอบยอดการถอนเงินเปรียบเทียบกบับญัชีแยกประเภททุกสิ
นวนัทาํการ 

ลกัษณะการทุจริตด้านเงนิรับฝาก   

1.  รับเงินฝากจากสมาชิกแลว้ไม่นาํเงินเขา้สหกรณ์  โดยมีการบนัทึกรายการในสมุดคู่
ฝากแต่ไม่บนัทึกรายการในทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก  ไม่ส่งเงินฝากและใบส่งเงินฝากของสมาชิกให้
ฝ่ายบญัชีของสหกรณ์    ทาํใหส้มุดคู่ฝากมียอดสูงกวา่ทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก และบญัชีของสหกรณ์ 

2.  รับเงินฝากจากสมาชิกแลว้ไม่นาํเงินเขา้สหกรณ์  มีการบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝาก
และทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก  แต่ไม่ส่งเงินฝากและใบส่งเงินฝากของสมาชิกใหฝ่้ายบญัชีของสหกรณ์  
ทาํใหย้อดเงินในสมุดคู่ฝากและทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝากจะสูงกวา่ยอดเงินฝากในบญัชีของสหกรณ์  

3.  สมาชิกและเจา้หนา้ที�สหกรณ์ร่วมมือกนัเปิดบญัชีเงินฝากโดยไม่มีการนาํเงินมาฝาก
กบัสหกรณ์  มีการบนัทึกรายการฝากเงินในสมุดคู่ฝากและทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก  ไม่มีการลงบญัชี
ของสหกรณ์  เมื�อมีการถอนเงินออกไปจะทาํให้ยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากและทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงิน
ฝากจะสูงกวา่ยอดเงินฝากในบญัชีของสหกรณ์  

4.  มีการแกไ้ขจาํนวนเงินฝากในใบส่งเงินฝากของสมาชิกให้มียอดนอ้ยกวา่จาํนวนเงิน
ที�ฝากจริง  ทาํให้ยอดเงินฝากในทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝากและในบญัชีของสหกรณ์ นอ้ยกวา่ยอดเงิน
ฝากในสมุดคู่ฝาก 

5. มีการเขียนใบนาํส่งเงินฝากแทนสมาชิก ใหมี้จาํนวนนอ้ยกวา่ความเป็นจริง 
6.  คาํนวณดอกเบี
ยและบนัทึกรายการในทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝากถูกตอ้ง แต่บนัทึก

รายการในสมุดคู่ฝากนอ้ยกวา่ความเป็นจริง  ทาํใหส้มาชิกไดรั้บดอกเบี
ยนอ้ยลง และเบิกเงินส่วนต่างไป
ใชส่้วนตวั 

7.  คาํนวณดอกเบี
ยและบนัทึกรายการในทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝากสูงกว่าความเป็น
จริง  แต่จ่ายดอกเบี
ยใหแ้ก่สมาชิกตามความเป็นจริง และเบิกเงินส่วนเกินไปใช ้



 

8.  เจา้หนา้ที�สหกรณ์เปิดบญัชีเงินฝากไวใ้นสหกรณ์  และใชห้มุนเวียนฝากและถอนเงิน
ในบญัชีที�เปิดไว ้เพื�อแกไ้ขปัญหาที�มีเงินเกิน/ขาดในบญัชี 

9.  เจา้หนา้ที�สหกรณ์นาํเงินฝากของสมาชิกเขา้บญัชีของตนเองหรือสมาชิกคนอื�นแลว้
ถอนเงินนั
นออกจากบญัชีไปใชส่้วนตวั  กรณีนาํเงินเขา้บญัชีสมาชิกอื�นกจ็ะปลอมแปลงลายมือชื�อใน
การถอนเงิน 

10.  สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติทาํให้เจ้าหน้าที�ของ
สหกรณ์นาํเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ไปใชส่้วนตวั 

11. สมาชิกสหกรณ์ขาดการเอาใจใส่ในบทบาทและสิทธิหนา้ที�ของตน 

ข้อบกพร่องที�พบในสหกรณ์   

ด้านระเบียบของสหกรณ์ 
 1.   กาํหนดใหมี้ประเภทเงินฝากมากเกินไป 
 2.   กาํหนดใหส้มาชิกมีสมุดเงินฝากหลายเล่ม 
 3.   ไม่ไดก้าํหนดระเบียบการรับฝากเงิน (สจัจะออมทรัพย)์ 
 4.   ไม่ปฏิบติัตามระเบียบที�สหกรณ์กาํหนด 
 5.   เมื�อเกิดขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบแลว้  ผูมี้อาํนาจไม่ดาํเนินการแกไ้ข
โดยเร็ว 

ด้านเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 
 1. ไม่รักษาความลบัของสมาชิกผูฝ้ากเงิน 
 2.  เจา้หนา้ที�ปฏิบติังานเบด็เสร็จในคนเดียว 
 3.  สหกรณ์ไม่ไดก้าํหนดวิธีการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 4.  สหกรณ์ไม่ได้กาํหนดอาํนาจการอนุมัติวงเงินขั
นสูงในการรับฝาก – ถอนเงิน ของ

เจา้หนา้ที�แต่ละตาํแหน่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 5.  เจา้หนา้ที�เกบ็รักษาสมุดคู่ฝากของสมาชิกไว ้

ด้านสมาชิกสหกรณ์ 
 1.  สมาชิกฝากสมุดคู่ฝากไวก้บัเจา้หนา้ที�สหกรณ์ 
         2.  สมาชิกไม่ตรวจสอบความถูกตอ้งของสมุดคู่ฝากเมื�อนาํเงินมาฝากและถอนเงินฝากกบั
สหกรณ์ 
            3.  สมาชิกไม่ทราบเกี�ยวกบัระเบียบการรับฝากเงิน   



 

 
 

แนวทางการป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจริต 
การป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตและขอ้บกพร่องดา้นธุรกิจการรับฝากเงินของสหกรณ์แบ่งออกเป็น   

ด้านเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 
 

วธีิการ แนวทางป้องกนั 

1. การรับเงนิฝากไม่นําเงนิเข้าบัญชี 
1.1  รับเงินฝากจากสมาชิกแลว้ไม่นาํเงิน
เขา้สหกรณ์  โดยมีการบนัทึกรายการใน
สมุดคูฝ่ากแต่ไม่บนัทึกรายการใน
ทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก  ไม่ส่งเงิน
ฝากและใบส่งเงินฝากของสมาชิกใหฝ่้าย
บญัชีของสหกรณ์    ทาํให้สมุดคูฝ่ากมี
ยอดสูงกวา่ทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก 
และบญัชีของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

 

-ผูที้�ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในการปฏิบติัเกี�ยวกบัเงิน ฝาก
สุ่มสอบทานยอดเงินฝากจากสมุดคูฝ่ากรายคนโดย 
- สุ่มหมุนเวียนกลุ่ม 
- ประชุมกลุ่มสมาชิก 
- ใหป้ระธานกลุ่มสุ่มสอบทาน 
- สอบทานทางไปรษณีย ์
-การควบคุมเอกสารหลกัฐานการรับฝาก-ถอนเงินโดยใช้
ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารที�เรียงลาํดบัเลขที�ตามแบบที�
สหกรณ์กาํหนด ควรจดัทาํจาํนวน 3 ใบ ดงันี
  
    ใบที� 1 มอบใหเ้จา้ของบญัชีไวเ้ป็นหลกัฐาน  
    ใบที� 2 ส่งใหเ้จา้หนา้ที�บญัชีเพื�อบนัทึกบญัชี  
    ใบที� 3 เกบ็ไวที้�ตน้ขั
วเพื�อตรวจสอบ 
- ทดสอบโดยการรวมยอดเงินฝากบญัชียอ่ยรายคน  ถา้พบ
ความแตกต่างใหต้รวจสอบหลกัฐานใบนาํส่งเงินตอ้งตรง
กบัที�บนัทึกในบญัชี 



 

1.2  การบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากและ
ทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก  แต่ไม่ส่งเงิน
ฝากและใบส่งเงินฝากของสมาชิกให้ฝ่าย
บญัชีของสหกรณ์  ทาํให้ยอดเงินในสมุด
คู่ฝากและทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝากจะ
สูงกวา่ยอดเงินฝากในบญัชีของสหกรณ์  

 

- สหกรณ์หรือผูต้รวจสอบภายใน ทดสอบรวมยอดเงิน 
ฝากแผน่ทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก  ถา้พบความแตกต่าง
ใหต้รวจสอบหลกัฐานใบนาํส่งเงิน  ตรงกบัที�บนัทึกใน
บญัชี  
- ใหส้หกรณ์ทาํทะเบียนคุมแผน่ทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
   เงิน
ฝาก  ในแต่ละเดือนแลว้เปรียบเทียบกบัสมุดแยกประเภท 
และใหผู้เ้กี�ยวขอ้งที�ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียตรวจสอบ  หาก
พบขอ้แตกต่างใหเ้สนอคณะกรรมการ    

 
วธีิการ แนวทางป้องกนั 

1.3  สมาชิกและเจา้หนา้ที�สหกรณ์ร่วมมือ
กนัเปิดบญัชีเงินฝากโดยไม่มีการนาํเงิน
มาฝากกบัสหกรณ์  มีการบนัทึกรายการ
ฝากเงินในสมุดคู่ฝากและทะเบียนย่อย
เจ้าหนี
 เ งินฝาก  ไม่มีการลงบัญชีของ
สหกรณ์  เมื�อมีการถอนเงินออกไปจะทาํ
ใหย้อดเงินฝากในสมุดคู่ฝากและทะเบียน
ยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝากจะสูงกว่ายอดเงินฝาก
ในบญัชีของสหกรณ์  

 
 

- ใหส้หกรณ์ทาํทะเบียนคุมแผน่ทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
  เงิน
ฝาก  ในแต่ละเดือนแลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัสมุดแยก
ประเภท และใหผู้เ้กี�ยวขอ้งที�ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียเขา้มา
ตรวจสอบหากพบขอ้แตกต่างใหเ้สนอคณะกรรม-การ 

-สุ่มสอบทานยอดเงินฝากจากสมุดคู่ฝากรายคน โดย 
- ประชุมกลุ่มสมาชิก 
- ใหป้ระธานกลุ่มสุ่มสอบทาน 
- สอบทานทางไปรษณีย ์
- ประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชิกเขียนใบนาํส่งดว้ยตนเอง 
 

1.4  มีการแกไ้ขจาํนวนเงินฝากในใบส่ง
เงินฝากของสมาชิกให้มียอดน้อยกว่า
จาํนวนเงินที�ฝากจริง  ทาํให้ยอดเงินฝาก
ในทะเบียนย่อยเจ้าหนี
 เงินฝากและใน
บญัชีของสหกรณ์ น้อยกว่ายอดเงินฝาก
ในสมุดคู่ฝาก 

- ใหต้รวจสอบใบนาํส่งเงินฝากวา่มีการแกไ้ขหรือไม่ ถา้
หากมีการแกไ้ข ใหต้ั
งขอ้สงัเกตวา่มีการทุจริต 
 



 

 

1.5  เขียนใบนาํส่งเงินฝากแทนสมาชิก 
ใหมี้จาํนวนนอ้ยกวา่ความเป็นจริง 
 

- หา้มเจา้หนา้ที�สหกรณ์ เขียนใบนาํส่งเงินฝากเงิน  แทน
สมาชิก 
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2.  การคาํนวณดอกเบี
ยและบนัทึกรายการไม่ตรง
กบัขอ้เทจ็จริง   
2 .1   ค ํานวณดอกเบี
 ยและบันทึกรายการใน
ทะเบียนย่อยเจ้าหนี
 เ งินฝากถูกต้อง แต่บันทึก
รายการในสมุดคู่ฝากนอ้ยกวา่ความเป็นจริง  ทาํให้
สมาชิกไดรั้บดอกเบี
ยนอ้ยลง และเบิกเงินส่วนต่าง
ไปใชส่้วนตวั 
   
2.2 คาํนวณดอกเบี
ยและบนัทึกรายการในทะเบียน
ย่อยเจ้าหนี
 เงินฝากสูงกว่าความเป็นจริง  แต่จ่าย
ดอกเบี
ยให้แก่สมาชิกตามความเป็นจริง และเบิก
เงินส่วนเกินไปใช ้

คาํนวณดอกเบี
ยเงินฝากเกินความเป็นจริง  แต่จ่าย
ดอกเบี
ยตรงตามความเป็นจริง  และเบิกเงินส่วน
เกินไปใช ้    

- ประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชิกรับทราบถึงอตัรา
ดอกเบี
ยที�สหกรณ์กาํหนดและใหส้มาชิกลองคิด
ดอกเบี
ยของตนเองวา่ตรงกบัที�สหกรณ์คิดหรือไม่    
- ควรทาํเป็นเอกสารเผยแพร่แก่สมาชิกเรื�องวิธีการ
คิดดอกเบี
ยเงินกู ้ และดอกเบี
ยเงินรับฝาก   

  

 

- ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบภายใน ทดสอบ
การ  คิดดอกเบี
ยสมาชิก                                   
- สหกรณ์หรือผูต้รวจสอบภายใน ทดสอบรวม
ยอดเงินฝากบญัชียอ่ยรายคน ถา้พบความแตกต่าง
ใหต้รวจสอบหลกัฐานใบนาํส่งเงิน ตรงกบัที�บนัทึก
ในบญัชี 
- ใหส้หกรณ์ทาํทะเบียนคุมแผน่ทะเบียนยอ่ยเจา้หนี

เงินฝากในแต่ละเดือนแลว้เปรียบเทียบกบัสมุดแยก
ประเภท และใหผู้เ้กี�ยวขอ้งที�ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย
เขา้มาตรวจสอบ หากพบขอ้แตกต่างใหเ้สนอ
คณะกรรมการ 



 

- ใหน้าํทะเบียนคุมไปสุ่มดกูบัสมุดเงินฝากของ
สมาชิก      

3. เจ้าหน้าที� สหกรณ์เปิดบัญชี เ งินฝากไว้ใน
สหกรณ์  และใช้หมุนเวียนฝากและถอนเงินใน
บญัชีที�เปิดไว ้ เพื�อแกไ้ขปัญหาที�มีเงินเกิน/ขาดใน
บญัชี 

 

สงัเกตบญัชีเงินฝากของเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์วา่มี
การฝาก หรือถอนผิดปกติหรือไม่                       
- แบ่งแยกหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�การเงินและบญัชี
ออกจากกนั 

- หา้มผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที�การเงิน และเจา้หนา้ที�
บญัชีของสหกรณ์เปิดบญัชีเงินฝากในสหกรณ์นั
น  
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4.  เจา้หนา้ที�ของสหกรณ์นาํเงินฝากของสมาชิก
เขา้บญัชีของตนเองหรือสมาชิกคนอื�น  แลว้ถอน
เงินนั
นออกจากบญัชีไปใชส่้วนตวั กรณีนาํเงินเขา้
บญัชีสมาชิกอื�นกจ็ะปลอมแปลงลายมือชื�อในการ
ถอนเงิน 

- ผูจ้ดัการตอ้งเคร่งครัดใหเ้จา้หนา้ที�ปฏิบติัตาม
ระเบียบการรับฝาก - ถอนเงิน 
-กาํหนดใหมี้การรายงานผลการตรวจสอบเงินรับ
ฝากต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุก
เดือน  
- กาํหนดในระเบียบใหมี้การตรวจสอบยนืยนั
ยอดเงินฝากอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั
 ง 
- ปรับปรุงระเบียบใหค้รอบคลุมเงินฝากทุก
ประเภท 
- จดัใหมี้ทะเบียนคุมสมุดคูฝ่ากและแผน่ทะเบียน
ยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก 
 
- กาํหนดคู่มือการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
- มีการโยกยา้ยสบัเปลี�ยนการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ที�ของสหกรณ์  และกาํหนดใหมี้การส่ง
มอบงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
- แนะนาํใหส้หกรณ์พิจารณาความถี�ในการถอน
เงินฝากของสมาชิก  ถา้มีการถอนเงินฝากบ่อยครั
 ง  



 

และมียอดเงินค่อนขา้งสมํ�าเสมอ   ควรตั
ง
ขอ้สงัเกตวา่น่าจะมีการทุจริต 
- สงัเกตดูพฤติกรรมของเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการรับฝากเงินถา้มีฐานะดีขึ
นกวา่ปกติ
ในระยะเวลาอนัสั
น  แสดงวา่น่าจะมีการทุจริต 

- สงัเกตดูความเคลื�อนไหวของบญัชีเงินรับฝากใน
งบทดลองของสหกรณ์  ถา้มีการเคลื�อนไหวสูง
แสดงวา่มีการทุจริต 

- สุ่มตรวจบญัชีที�ไม่มีการเคลื�อนไหว 
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 - ใหค้ณะกรรมการทาํการคดัเลือกเจา้หนา้ที� 
การเงินเป็นกรณีพิเศษ 
- ควรใชห้ลกัทรัพยค์ ํ
าประกนัที�เหมาะสมกบั
ตาํแหน่งหนา้ที�ที�ตอ้งรับผดิชอบ หา้มใชบุ้คคลคํ
า
ประกนั 
- เมื�อพบการทุจริตอยา่งชดัเจนสหกรณ์ตอ้ง
ลงโทษทั
งทางแพง่และอาญา 
- มอบอาํนาจในการอนุมติัเกี�ยวกบัการรับฝากเงิน-
ถอนเงิน ใหฝ่้ายจดัการ โดยมีการบนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เช่น ผูจ้ดัการอนุมติัการถอนเงินได้
ไม่เกิน 100,000 บาท เจา้หนา้ที�การเงินอนุมติัการ
ถอนเงินไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท  เป็นตน้ 

 

 

การนําเทคโนโลยมีาใช้ 

 ในกรณีที�สหกรณ์สามารถจดัหาโปรแกรมระบบงานเกี�ยวกบัการรับฝากเงิน สหกรณ์ควร
ปฏิบติัดงัต่อไปนี
  



 

 1. ใหมี้คาํสั�งแต่งตั
งผูรั้บผิดชอบเพื�อดแูลระบบเกี�ยวกบัการรับฝากเงิน ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ ผู ้
บนัทึกขอ้มูล ผูแ้กไ้ขขอ้มูล เป็นตน้  
 2. ใหผู้ดู้แลระบบกาํหนดรหสัผา่น (Password) ในการใชง้านใหก้บับุคคลตามขอ้ 1. 
 3. หากมีการผิดพลาดจากการทาํรายการ ตอ้งไม่มีการลบขอ้มูลที�ผดิพลาด ควรให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายเป็นผูแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาด และจดัทาํรายงานการแกไ้ขเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชาทนัที 
 4.  รหสัผา่น (Password) ของผูใ้ชง้านตามขอ้ 1. ควรมีการเปลี�ยนแปลงบ่อยๆ เช่น เดือนละ
ครั
 ง เพื�อป้องกนัการขโมยขอ้มูล 
 5. รหสัผา่นควรกาํหนดเป็นทั
งตวัเลข ตวัอกัษรและสญัลกัษณ์ และควรมีไม่นอ้ยกวา่ 8 หลกั 
 6.  มีการจดัเกบ็ขอ้มูลการเขา้ใชง้าน (Log file)ของผูใ้ชง้านตามขอ้ 1. ทุกคนเกี�ยวกบัการ 
ใชง้าน วนัและเวลาใด  และเขา้ไปทาํรายการใด  รวมถึงควรมีการสาํรองขอ้มูลและจดัเกบ็ไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 
90 วนั 
 7.  การสาํรองขอ้มูลโดยเฉพาะการรับฝากเงินของสมาชิกควรกระทาํ ทุกวนัหรือทุก
สปัดาห์ และควรจดัเกบ็ไว ้2 ชุด โดยเกบ็ในที�ปลอดภยั แยกเป็น 2 แห่ง  
 8.  ควรพิมพร์ายงานการรับฝาก-ถอนเงินทุกรายการเป็นรายวนั  เพื�อเทียบกบัแผน่ทะเบียน
ยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก  และใบรับฝาก-ถอนเงิน โดยใหผู้จ้ดัการหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายเป็นผูต้รวจสอบ 
ทุกวนั 
 เครื�องคอมพวิเตอร์ที�ใชง้านไม่ควรดาวน์โหลดหรือลงโปรแกรมอื�น ๆ ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบั
การปฏิบติังาน  ซึ�งเป็นสาเหตุใหเ้ครื�องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส  ทาํใหข้อ้มูลเสียหาย 
 
ด้านระเบยีบของสหกรณ์ 
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สหกรณ์ไม่ปฏิบัตติามระเบยีบและ

หลกัเกณฑ์การปฏบิัตทิาํให้เจ้าหน้าที�ของ

สหกรณ์นําเงนิฝากของสมาชิกสหกรณ์ไป

ใช้ส่วนตวั โดย 
1. ไม่มีคาํขอเปิดบญัชี  และตวัอยา่ง
ลายมือชื�อในบตัรตวัอยา่งลายมือชื�อ                        
2.สหกรณ์ไม่ออกสมุดคูฝ่ากใหก้บัสมาชิก                             

 
 
 
 
- ดา้นธุรกิจการรับฝากเงิน ใหป้ฏิบติัตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด  และตอ้งมีบทลงโทษและกาํหนดโทษอยา่ง
ชดัเจนตามลาํดบัความรับผดิชอบตามเหตุการณ์ที�
เกิดขึ
น                                                             .                                             



 

3.ผูมี้อาํนาจไม่ลงลายมือชื�อกาํกบัทุก
รายการในสมุดคูฝ่าก                      
4.ไม่มีการทาํทะเบียนคุมสมุดคูฝ่าก  และ
แผน่ทะเบียนยอ่ยเจา้หนี
 เงินฝาก                 
5.รับฝากเงินจากบุคคลภายนอกซึ�งไม่ใช่
สมาชิกสหกรณ์            
 6.สมาชิกไม่ไดน้าํสมุดคู่ฝากมาในวนัที�
ฝากเงิน  หรือออกใบแทนให ้                  . 
  

- มีการจดัทาํทะเบียนคุมสมุดคูฝ่ากและเซ็นรับสมุดคู่ฝาก        
-  หา้มรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก  เวน้แต่รับสมคัรเป็น
สมาชิกสมทบเนื�องจากขดักฎหมายสหกรณ์   
- กาํชบัเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ใหอ้อกใบแทนและ
ประชาสมัพนัธ์สมาชิก  ใหน้าํสมุดคู่ฝากมาในวนัฝาก   
เงินดว้ย    
- ใหส้มาชิกแจง้ความวา่สมุดคูฝ่ากหาย  แลว้นาํใบแจง้
ความใหเ้จา้หนา้ที�ของสหกรณ์ออกสมุดคูฝ่ากใหใ้หม่ 
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7.ออกสมุดคูฝ่ากใหใ้หม่โดยไม่มีการ  แจง้ความ     

8.มอบหมายใหเ้จา้หนา้ที�ของสหกรณ์ดาํเนินการ
คนเดียวตั
งแต่ตน้จนจบ (ทาํเอกสาร / รับ-จ่ายเงิน / 
ลงทะเบียน ในทะเบียนคุมต่าง ๆ)    

- ใหมี้การแบ่งแยกหนา้ที�การเงินและบญัชีโดย
ชดัเจนและมีการหมุนเวียนสบัเปลี�ยนหนา้ที� 
- ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ การเลือก
ผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์
นั
นควรผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบ
กิจการก่อน 

 

ด้านสมาชิกของสหกรณ์ 

 

วธีิการ แนวทางป้องกนั 

สมาชิกสหกรณ์ขาดการเอาใจใส่ใน

บทบาทและสิทธิหน้าที�ของตน 

1. สมาชิกฝากสมุดคูฝ่ากกบัเจา้หนา้ที�ของ
สหกรณ์ 
2. สมาชิกไม่ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ถกูตอ้งของ สมุดคู่ฝาก               
3.สมาชิกไม่ทราบระเบียบเกี�ยวกบัการ 
   รับฝาก – ถอน เงิน    

 
 
- แนะนาํใหส้หกรณ์ไม่รับฝากสมุดคู่ฝากจาก
สมาชิก             .            
- รณรงคใ์หส้มาชิกหมั�นตรวจสอบเอกสารเกี�ยวกบัการรับ
ฝาก – ถอนเงินอยา่งสมํ�าเสมอ  พร้อมพิมพค์าํเตือนไว้
หนา้เคาน์เตอร์และหลงัสมุดคูฝ่าก 
- ประชาสมัพนัธแ์ละจดัอบรมสมาชิกใหเ้ขา้ใจขั
นตอน



 

4.สมาชิกที�มีเงินฝากไม่มาติดต่อกบัทาง 
สหกรณ์เป็นระยะเวลานาน 

การรับฝาก - ถอนเงิน                                        
  - ติดประกาศเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ผูมี้หนา้ที�รับฝากเงิน
พร้อมติดรูปถ่าย  และแสดงอตัราดอกเบี
ยเงินฝากให้
ทราบทั�วกนั                                                
    - สมาชิกตอ้งเขียนใบฝาก - ถอนเงินดว้ยตนเอง              
 - สหกรณ์ควรทาํหนงัสือส่งถึงสมาชิกใหม้าติดต่อ    กบั
สหกรณ์ 
 

 

แนวทางการแก้ไขการทุจริต  

 เมื�อตรวจพบการทุจริตหรือขอ้บกพร่อง  ใหด้าํเนินการ  ดงันี
  
 1.  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการรับเงินฝากและถอนเงินฝากผา่นไปบญัชียอ่ยเจา้หนี
 เงิน
ฝากวา่ถกูตอ้งตรงกนัทั
งวนัที�และจาํนวนเงินหรือไม่  และตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐาน  โดยเฉพาะใบถอนเงินฝากวา่สมาชิกลงลายมือชื�อครบถว้นหรือไม่  พร้อมทั
งเปรียบเทียบ
ทดสอบลายมือชื�อกบับตัรตวัอยา่งลายมือชื�อผูฝ้าก 
 2.  การยนืยนัยอดเงินฝากสมาชิก  การยนืยนัยอดเงินฝากเป็นวิธีการตรวจสอบที�ดีที�สุด
เพราะจะทาํใหแ้น่ใจวา่บญัชีเงินรับฝากที�ปรากฏอยูใ่นบญัชีถกูตอ้งมากนอ้ยเพยีงใดเมื�อเปรียบเทียบกบั
สมุดคู่บญัชีของสมาชิก  วิธีการยนืยนัยอดสามารถกระทาํไดโ้ดยการยนืยนัยอดกบัสมาชิกโดยตรงและ
การส่งหนงัสือขอยนืยนัยอดเงินรับฝากไปยงัสมาชิก 
 3.  พิจารณาผลการยนืยนัยอดเงินรับฝาก  การยนืยนัยอดเงินรับฝากในบางครั
 งอาจไม่ไดรั้บ
คาํตอบทุกราย  ดงันั
นในการตรวจสอบจึงตอ้งพิจารณาดว้ยวา่สมาชิกที�ไม่ไดย้นืยนัยอด   มีจาํนวนมาก
นอ้ยเพียงใดและเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็นหรือไม่  ถา้ไม่เพียงพอ   กใ็หส่้งหนงัสือยนืยนัยอด
ใหส้มาชิกอีกครั
 งหนึ�ง  
 4.  เรียกสมุดคูบ่ญัชีตรวจสอบกบับญัชียอ่ยเจา้หนี
 เงินรับฝาก  ในกรณีที�สมาชิกทกัทว้งการ
ยนืยนัยอดเงินรับฝาก  ใหเ้รียกสมุดคูบ่ญัชีมาตรวจสอบโดยเปรียบเทียบรายการฝาก - ถอนคงเหลือกบั
บญัชียอ่ยเจา้หนี
 เงินรับฝาก  ถา้พบวา่มีขอ้แตกต่างใหห้าสาเหตุวา่เกิดขึ
นไดอ้ยา่งไร   

คาํแนะนําเกี�ยวกบัการดาํเนินการกบัเจ้าหน้าที�ที�ทาํให้สหกรณ์เสียหาย 
 1.  เมื�อตรวจพบวา่เงินของสหกรณ์หาย โดยมิชอบใหผู้พ้บรายงานคณะกรรมการสหกรณ์
โดยด่วน 



 

 2.  คณะกรรมการตอ้งประชุมแต่งตั
งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง รวบรวม 
พยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งอนัเป็นเหตุใหเ้งินสหกรณ์สูญหายและหาตวัผูต้อ้งรับผดิชอบโดยสรุปใหไ้ด้
วา่การกระทาํนั
นเกิดจากกระทาํโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อและนาํเสนอคณะกรรมการ 
 3.  คณะกรรมการตอ้งประชุมพิจารณาขอ้เสนอตามขอ้ 2 ตดัสินวา่เป็นกรณีประมาทหรือ
ทุจริต  
 -  ถา้เป็นกรณีทุจริต  
  (1)  คณะกรรมการลงมติมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ�งไปแจง้ความต่อเจา้หนา้ที�
ตาํรวจโดยคณะกรรมการตอ้งทาํใบมอบอาํนาจใหก้รรมการไปแจง้ใหถ้กูตอ้ง 
  (2)  คาํแจง้ความตอ้งมีดงัต่อไปนี
  
      ก. ระบุวา่มีการกระทาํทุจริตเกิดขึ
นโดยระบุขอ้เทจ็จริงที�เกิด โดยไม่ตอ้งระบุวา่เป็น
ความผิดฐานใด  
       ข. ระบุผูก้ระทาํความผดิ 
      ค. วนัเวลาที�เกิดการกระทาํความผิด 
      ง. ระบุใหด้าํเนินคดีเอาผดิกบัผูก้ระทาํความผิดและใหเ้รียกเอาทรัพยที์�เกิดจากการ
กระทาํความผิดคืน 
  (3)  การดาํเนินการทั
งหมดที�กล่าวมาขา้งตน้ ตอ้งทาํใหเ้สร็จภายในสามเดือนนบัแต่วนัที�
สหกรณ์รู้วา่มีการกระทาํความผิดและรู้ตวัผูก้ระทาํความผิด 
 4.  ถา้ดาํเนินการครบทุกขั
นตอน อายคุวามทางแพง่และอาญาจะเป็นระยะเวลาสิบปี ใน
ฐาน  ความผิดฉอ้โกงหรือยกัยอกทรัพย ์
 5.  ถา้มีกรณีปลอมเอกสารและใชเ้อกสารปลอม สามารถดาํเนินคดีอาญาไดใ้นอายคุวามสิบ
ปีแต่ตอ้งดาํเนินคดีแพง่ คือ เรียกเอาทรัพยคื์นแยกต่างหาก ภายในอายคุวามคดีแพง่ เช่น ถา้เป็นเรื�อง
ละเมิดมีอายคุวามหนึ�งปี นบัแต่วนัที�รู้ตวัผูท้าํใหเ้กิดความเสียหาย 
 - ถา้เป็นกรณีประมาท  
  (1)  ฐานความผิดทางแพง่เป็นเรื�องละเมิด 
  (2)  ใหค้าํนวณความเสียหายและค่าสินไหมทดแทนที�จะเรียกจากผูท้าํใหเ้สียหาย 
  (3)  ใหเ้รียกผูท้าํใหเ้สียหาย ทาํหนงัสือยอมรับผดิและยนิยอมชดใชต้ามจาํนวนเงินในขอ้ (2)  
  (4)  การเรียกเงินตามขอ้ (3) ใหท้าํเสียใหเ้สร็จสิ
นภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที�รู้ตวัผูก้ระทาํ
ใหเ้สียหาย 
  (5)  ถา้ผูท้าํใหเ้สียหายชาํระหนี
ไม่เสร็จสิ
น ใหส้หกรณ์ฟ้องคดีแพง่ภายในอายคุวามคดี
แพง่เรื�องละเมิด คือ อายคุวามหนึ�งปี 



 

ประโยชน์ที�จะได้จากชุดความรู้ 
 1.  เกิดชุดคูมื่อการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ ในการใหค้าํแนะนาํและ
แกไ้ขขอ้บกพร่องที�เกิดจากธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์ 
 2.  มีแนวทางการป้องกนัมิใหเ้กิดขอ้บกพร่องหรือการทุจริตในสหกรณ์ทั
งในปัจจุบนัและ
ในอนาคต 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางานจดัการความรู้สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัชัยภูม ิ

นายพิเชษฐ ์  วริิยะพาหะ    สหกรณ์จงัหวดัชยัภูมิ 
นายวรรณศกัดิK   ไมจ้ตุัรัส   หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกิจสหกรณ์  
นางสาวศุภลกัษณ์  แร่เพช็ร์   หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการบริหารการจดัการสหกรณ์ 
นางวราลกัษณ์  กุลบวรรัตน์   หวัหนา้กลุ่มจดัตั
งและส่งเสริมสหกรณ์ 

 นายประดิษฐ ์   เที�ยงธรรม    หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั�วไป 
นายอาคม  สวสัดิพละ   นกัวชิาการสหกรณ์ชาํนาญการ 

 นายวนัชยั  ชินะถาวร   นกัวชิาการสหกรณ์ชาํนาญการ 
 นายปรีชา  ลาภารัตน์   นกัวชิาการสหกรณ์ชาํนาญการ 
 นายศรีอุทยั  กลบักลาง    นกัวชิาการสหกรณ์ชาํนาญการ 
 นางสาวเบญจวรรณ  บุญไร่ทบัทิม เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส 

นายเกรียงศกัดิK   กุลชูศกัดิK    นกัวชิาการสหกรณ์ชาํนาญการ 
นายสมบติั  มีใส    เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์ชาํนาญงาน 
นางสาวปรินยาพร  ทองรัศมี   นกัวชิาการสหกรณ์ปฏิบติัการ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


