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คํานํา 
 

           การจัดการความรูแนวทางการสงเสริมระบบการควบคุมภายในของสหกรณ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนาสหกรณใหมีผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยูในระดับที่ดีขึ้น        

และเพ่ือใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณมีแนวทางในการสงเสริมสหกรณเพื่อใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  

อันจะสงผลใหสหกรณในจังหวัดตรัง สามารถใชระบบการควบคุมภายในเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

และบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณ เกิดความคุมคาในการใชทรัพยากรใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามวัตถุประสงค ภายใตระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่ง กฎหมายสหกรณและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 หวังเปนอยางยิ่งวาองคความรูที่นําเสนอในครั้งนี้ จะกอใหเกิดประโยชนในการสงเสริมและพัฒนา

สหกรณ และเปนแนวทางในการสงเสริมการบริหารงานสหกรณใหมีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้นตอไป 
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สารบัญ 
 

หนา 

คํานํา                           (1)    

สารบัญ                                 (2) 

สารบัญตาราง                          (3) 

ความหมายของการจัดการความรู                                                                              1 
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- ประเภทความรูในองคกร                                                                                            1 

ความหมายของสหกรณ                                                                                               1 

ความหมายการควบคุมภายใน                                                                                        2 

องคความรู แนวทางการสงเสริมระบบการควบคุมภายในของสหกรณ                                          3 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

- คําสั่งสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ที่ 23 /2563  

  เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

- แบบประเมินการบริหารการจัดการสหกรณ 
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สารบัญตาราง 
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ความหมายของการจัดการความรู 
การจัดการความรูคืออะไร 

           ก.พ.ร. (2553) ใหความหมายการจัดการความรู วาเปนกระบวนการ (process) ที่ดําเนินการ

รวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคกรเพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสําฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม      

การจัดการความรูในความหมายนี้จึงเปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน ไมใชกิจกรรมของนักวิชาการหรือนัก

ทฤษฏี แตนักวิชาการหรือนักทฤษฏีอาจเปนประโยชนในฐานะแหลงความรู (resource person)         

การจัดการความรูเปนกระบวนการที่เปนวงจรตอเนื่องเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เปาหมาย

คือการพัฒนางานและพัฒนาคนโดยมีความรูเปนเครื่องมือ มีกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ 

ประเภทของความรูในองคกร 

             ความรูในองคกรมี 2 ประเภท ไดแก 

             1. ความรูที่มองเห็นไดชัดหรือบันทึกไวแลว (Explicit Knowledge) หมายถึงความรูที่คนสราง

ขึ้นและถายทอดผานภาษาอยางเปนทางการ มีรูปแบบลักษณะของการจัดเก็บบันทึกขอมูลไวในสื่อรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่ง สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคสและสื่อโสตทัศน 

             2. ความรูอยูกับตัวบุคคลหรือความรูที่อยูในสมองมนุษย (tacit Knowledge) หมายถึง สิ่งที่คน

รูแตไมสามารถแสดลออกอยางรวดเร็ว ทักษะความรูเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่มาจากประสบการณ 

ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ความรูประเภทนี้เปนหัวใจสําคัญที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ     

จึงไมสามารถจัดระบบหรือหมวดหมูได และไมสามารถเขียนเปนตําราได 
 

ความหมายของสหกรณ  

            สหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 หมายความวา คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนิน

กิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณผูมีสัญชาติไทย โดยชวยตนเอง           

และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

            สหกรณ (กรมสงเสริมสหกรณ, 2550) คือ องคการของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันโดยสมัครใจ

ในการดําเนินวิสาหกจิที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความ

ตองการ (อันจําเปน) และความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม    

            คุณคาของสหกรณ   

   สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปน

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นในคุณคา 

ทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอคนอื่นโดยสืบ

ทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ 

            อุดมการณสหกรณ  คือความเชื่อรวมกันที่วาการชวยตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

ตามหลักการสหกรณจะนําไปสูการกินดีอยูดี มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม   
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    หลักการสหกรณ คือ แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปน 

รูปธรรม ซึ่งประกอบดวยหลักการที่สําคัญรวม 7 ประการ คือ  

    หลักการที่ 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง  

    หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  

    หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  

    หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ  

    หลักการที่ 5 การศึกษา ฝกอบรมและสารสนเทศ 

    หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ  

             หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน  

    วิธีการสหกรณ คือ การนําหลักการสหกรณมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไมละเลยหลักการธุรกิจที่ดี               

ความหมายการควบคุมภายใน  

            ความหมายของการควบคุมภายใน (ธัญญรัศม  วศวรรณวัฒน, 2552) เดิมในประเทศไทยไดใช

ความหมายของการควบคุมภายในตามที่สมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตอเมริกัน (The American Institute 

of Certified Public Accountant: AICPA) โดยคณะกรรมการพิจารณาวิธีการปฏิบัติงานสอบบัญชี          

ไดใหไวป ค.ศ. 1949 ดังนี้ 

            การควบคุมภายใน คือ แผนการจัดแบงองคการวิธีการปฏิบัติงานที่ประสานสอดคลองกัน      

และมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือได

ของขอมูลทางการบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม

นโยบายของฝายบริหาร”                        

    การควบคุมภายในของสหกรณ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ งานที่คณะกรรมการ      

ดําเนินการซึ่งไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสมาชิกสหกรณ ฝายจัดการซึ่งประกอบดวยผูจัดการ    

และหัวหนาฝายตาง ๆ รวมทั้งบุคลากรของสหกรณไดรวมกันกําหนดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยาง 

สมเหตุสมผลวา  

            (1) สหกรณมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบรรลุวัตถุประสงคของการ

จัดตั้งสหกรณ รวมถึงมีการดูแลทรัพยสินของสหกรณไมใหสูญหายหรือใชไปทางที่ไมเหมาะสม  

    (2) รายงานทางการเงินของสหกรณมีความถูกตองและเชื่อถือได  

    (3) สหกรณมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง     

และกฎหมายที่เก่ียวของ  
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            วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน   

            (1) เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม

ภายในมุงหมายใหมีการใชทรัพยากรของสหกรณอยางคุมคา พนักงานไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  

    (2) เพื่อใหการรายงานทางการเงินของสหกรณมีความเชื่อถือได การควบคุมภายในมุงหมายให

สหกรณไดจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความเชื่อถือได อันจะเปนประโยชนตอการไปใชประกอบการ

ตัดสินใจตาง ๆ   

    (3) เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ การควบคุมภายในมุงหมาย

ใหสหกรณมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่กําหนดไวเพื่อปองกันการถูก

ฟองรอง การถูกยกเลิกสัญญา การเสียชื่อเสียงหรือเกิดความเสียหายแกสหกรณ 
 

องคความรู แนวทางการสงเสริมระบบการควบคุมภายในของสหกรณ 

           กรมสงเสริมสหกรณ (2554) ไดกําหนดแบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณไวในคูมือ

คําแนะนําแนวทางการบริหารจัดการสหกรณดานการควบคุมภายในสําหรับสหกรณ เพื่อประเมินผลการ

ควบคุมภายในสําหรับสหกรณ โดยกําหนดหัวขอที่ตองประเมินไวทั้งหมด 15 ดาน 126 รายการ ดังนี้  

    1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน มี 7 รายการ  

    2. การจัดทําทะเบียนและการจัดทํารายงานประจําป มี 13 รายการ  

    3. งานการเงิน มี 8 รายการ  

    4. การจัดทําบัญชี มี 5 รายการ  

    5. การจัดทําแสดงฐานะการเงิน มี 2 รายการ  

    6. ธุรกิจสินเชื่อ มี 16 รายการ  

    7. ธุรกิจการซื้อ มี 18 รายการ  

    8. ธุรกิจการขาย มี 13 รายการ  

    9. ธุรกิจการรับฝากเงิน มี 12 รายการ  

    10.ธุรกิจแปรรูป มี 12 รายการ  

    11. การจัดสวัสดิการ มี 7 รายการ  

    12. อื่น ๆ มี 2 รายการ  

    13. การจัดทําแผน มี 4 รายการ  

    14. การแกไขขอบกพรอง มี 2 รายการ  

    15. การมีสวนรวม มี 5 รายการ  

    แบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ มีทั้งหมด 15 หมวด 126 

รายการ ซึ่งรายละเอียดอยูในภาคผนวก โดยการประเมินผลเพื่อใหทราบวาสหกรณได “ปฏิบัติ/มี” หรือ 
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“ไมปฏิบัติ” หรือ “สหกรณไมไดทํารายการนี้” ตามจุดควบคุม เมื่อดําเนินการประเมินผลเรียบรอยแลว                    

จึงสรุปผลการประเมินใหสหกรณที่ไดรับการประเมินทราบ เพื่อหาแนวทางแกไขขอบกพรองของการ 

ควบคุมภายในที่พบตามความเหมาะสมตอไป  

    การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ, 2549) สรุปสาระสําคัญ

ดังนี้  

    การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในเปนการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ

และกลุมเกษตรกร เพื่อแจงใหสหกรณและกลุมเกษตรกรทราบถึงระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน    

และนําขอมูลไปปรับปรุงหรือรักษาชั้นคุณภาพที่ดีใหคงอยูตอไป ทั้งนี้การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 

ถือเปนกลไกที่สําคัญในการเสริมสรางใหสหกรณและกลุมเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้น ซึ่งผล

จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจะชวยใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณและกลุมเกษตรกร

มั่นใจไดวา การดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการปฏิบัติตามนโยบาย  

ของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อปองกันการทุจริตและขอผิดพลาด ความถูกตองและความครบถวน   

ของการบันทึกบัญชี และชวยใหเจาหนาที่สหกรณและกลุมเกษตรกรปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ      

และระเบียบ ตลอดจนชวยปกปองคุมครองเงินทุนของสมาชิกผูถือหุนได  

    ระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน พิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการคํานวณ แบงออกเปน

เกณฑมาตรฐาน 5 ระดับตามผลการประเมิน คือ  

       คะแนน มากกวา 0.95 หมายถึง  ระดับชั้นคุณภาพ ดีมาก   

    คะแนน มากกวา 0.80 ถึงรอยละ 0.95  หมายถึง ระดับชั้นคุณภาพด ี    

    คะแนน มากกวา 0.60 ถึงรอยละ 0.80  หมายถึง ระดับชั้นคุณภาพพอใช    

    คะแนน มากกวา 0.45 ถึงรอยละ 0.60  หมายถึง ควรปรับปรุง     

    คะแนน นอยกวาหรือเทากับ 0.45        หมายถึง ตองแกไข 

    คุณภาพชั้นที่  1 คุณภาพการควบคุมภายในดีมาก หมายถึง สหกรณ/กลุมเกษตรกร               

มีกระบวนการที่คณะผูบริหารและบุคลากรในองคกรกําหนดขึ้น ซึ่งเปนการออกแบบในระดับที่

สมเหตุสมผลดีมาก เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันไดวาการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ

ดีมาก รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร การปองกันรักษาทรัพยสิน การปองกันและการตรวจพบ 

ขอผิดพลาด ความถูกตองครบถวนของการบันทึกบัญชี และการจัดทําขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือได      

และทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมของการควบคุมดวย ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกลาวขางตน  

ของสหกรณและกลุมเกษตรกร เมื่อผานการประเมินแลวอยูในระดับดีมาก  

    คุณภาพชั้นที่ 2 คุณภาพการควบคุมภายในดี หมายถึง สหกรณ/กลุมเกษตรกรมี กระบวนการที่

คณะผูบริหารและบุคลากรในองคกรกําหนดขึ้น ซึ่งเปนการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลดี เพื่อใหเกิด

ความเชื่อมั่นไดวาการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพดี รวมถึงการปฏิบัติตาม

นโยบายของผูบริหาร การปองกันรักษาทรัพยสิน การปองกันและการตรวจพบขอผิดพลาด ความถูกตอง
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ครบถวนของการบันทึกบัญชี และการจัดทําขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือได และทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึง

สภาพแวดลอมของการควบคุมดวย ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกลาวขางตนของสหกรณและกลุมเกษตรกร      

เมื่อผานการประเมินแลวอยูในระดับด ี 

    คุณภาพชั้นที่  3 คุณภาพการควบคุมภายในพอใช หมายถึง สหกรณ/กลุมเกษตรกรมี 

กระบวนการที่คณะผูบริหารและบุคลากรในองคกรกําหนดขึ้น ซึ่งเปนการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผล 

สมควร เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพพอใช 

รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร การปองกันรักษาทรัพยสิน การปองกันและการตรวจพบ 

ขอผิดพลาด ความถูกตองครบถวนของการบันทึกบัญชี และการจัดทําขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือได        

และทันเวลาพอสมควร ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมของการควบคุมดวย ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกลาว

ขางตนของสหกรณและกลุมเกษตรกร เมื่อผานการประเมินแลวอยูในระดับพอใช  

    คุณภาพชั้นที่ 4 คุณภาพการควบคุมภายในควรปรับปรุง หมายถึง สหกรณ/กลุม เกษตรกร      

มีกระบวนการที่คณะผูบริหารและบุคลากรในองคกรกําหนดขึ้น ซึ่งเปนการออกแบบในระดับที่ไม

สมเหตุสมผลที่จะกอใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร การปองกันรักษาทรัพยสิน การปองกันและการตรวจพบ 

ขอผิดพลาด ความถูกตองครบถวนของการบันทึกบัญชี และการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ควรปรับปรุง 

เพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดอยางทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมของการควบคุม ทั้งนี้วิธีการ 

ควบคุมดังกลาวขางตนของสหกรณและกลุมเกษตรกร เมื่อผานการประเมินแลวอยูในระดับควรปรับปรุง  

    คุณภาพชั้นที่ 5 คุณภาพการควบคุมภายในตองแกไข หมายถึง สหกรณ/กลุมเกษตรกร           

มีกระบวนการที่คณะผูบริหารและบุคลากรในองคกรกําหนดขึ้น ซึ่งเปนการออกแบบในระดับที่ไม 

สมเหตุสมผลที่จะกอใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร การปองกันรักษาทรัพยสิน การปองกันและการตรวจพบ 

ขอผิดพลาด ความถูกตองครบถวนของการบันทึกบัญชี และการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ตองแกไข เพื่อให

เกิดความเชื่อถือไดอยางทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมของการควบคุมดวย ทั้งนี้วิธีการควบคุม

ดังกลาวขางตนของสหกรณและกลุมเกษตรกร เมื่อผานการประเมินแลวอยูในระดับตองแกไข     

            การสงเสริมใหสหกรณมีการบริหารจัดการที่ดี ตองสงเสริมคณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ 

และสมาชิกใหมีความรูและความเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเอง สงเสริมใหมีการดําเนินงานอยางโปรงใส 

ตรวจสอบได มีความเปนธรรมในการใหบริการแกสมาชิก มีความเสมอภาคระหวางสมาชิกสหกรณทั้งหมด 

มีการกําหนดขอบังคับ ระเบียบของสหกรณถือใชปฏิบัติแกสมาชิกอยางเสมอภาค ซึ่งตองนําระบบการ

ควบคุมภายในที่ดีมาใชเปนแนวทางในการบริหารงาน เพื่อจะชวยใหสหกรณสามารถดําเนินงานไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีกับมวลสมาชิก   

            ขอมูลของสหกรณในจังหวัดตรัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (กองแผนงาน, 2562) มีจํานวน

สหกรณทั้งสิ้น 74 สหกรณ ประกอบดวยสหกรณการเกษตร จํานวน 54 สหกรณ สหกรณออมทรัพย 
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จํานวน 11 สหกรณ สหกรณบริการ จํานวน 7 สหกรณ สหกรณประมง จํานวน 1 สหกรณ สหกรณเครดิต

ยูเนี่ยน จํานวน 1 สหกรณ ดําเนินธุรกิจ 74 สหกรณ ในสวนที่ดําเนินธุรกิจ มีผลการประเมินชั้นคุณภาพ

การควบคุมภายใน ระดับดีมาก จํานวน 5 สหกรณ ระดับดี จํานวน 43 สหกรณ ระดับพอใช จํานวน 20 

สหกรณ ควรปรับปรุง 2 สหกรณ และไมมีการควบคุมภายใน จํานวน 4 สหกรณ  

             แนวทางการสงเสริมเพื่อใหสหกรณดําเนินการตามระบบการควบคุมภายในไดครบถวน ซึ่งจะได

แนวทางการดําเนินงานดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการสงเสริมระบบการควบคุมภายในของสหกรณ 
  

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
 
1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
1.1 สหกรณนําคําแนะนําแนวทางการควบคุม
ภ า ย ใ น สํ า ห รั บ ส ห ก ร ณ เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ ดําเนินการและที่ประชุมมีมติให
สหกรณถือปฏิบัติ  
1.2 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีการ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน  
1 .3 ถ ามีปญหาในการปฏิบัติตามแผนงาน
ประจําปของสหกรณ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการไดมีการกําหนดมาตรการปรับปรุง
แกไข  
  
1.4. ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการมี
การเสนองบทดลองหรือรายรับ - รายจายของ
สหกรณตอที่ประชุมเปนประจําทุกเดือน  
 
1.5 สหกรณมีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ 
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน  ใหถูกตองสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 

 
* แนะนําสหกรณดําเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
1. นําแนวทางการควบคุมภายในเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 
2.. รับทราบและพิจารณา ใหสหกรณถือปฏิบัติ 
* แนะนําสหกรณมีการดําเนินการใหเปนไปตาม 
แผนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ  
1 . รั บทร าบและพิ จ า รณาราย ง านผลการ 
ปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการ
ประจําเดือน  
2 .  ก รณี มี ปญห า ในทา งปฏิ บั ติ ใ ห กํ าหนด 
มาตรการแกไข/ปรับปรุง เพื่อใหผูเกี่ยวของรับไป
ดําเนินการ  
* แนะนําสหกรณควบคุมการใชจ ายภายใต
งบประมาณรายจายตามที่ท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ
1 .  พิ จ ารณารายการรั บ  – จ า ย  จ ากการ
ดําเนินงานของสหกรณประจําเดือน 
แนะนําสหกรณตรวจสอบองคประชุมใหญ         
มีวาระการประชุม และมีบันทึกรายงานการ
ประชุม  
1. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อผูเขาประชุม 
2. ควบคุมวาระการประชุมให เปนไปตามที่
กําหนด 
3. บันทึกรายงานการประชุมใหแลวเสร็จภายใน 
30 วัน  
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ตารางที ่1 (ตอ)  
 

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
1.6 คณะกรรมการดําเนินการควบคุมใหฝาย
จัดการ หรือคณะอนุกรรมการหรือกรรมการที่
ไดรับมอบหมายดําเนินการเปนไปตามระเบียบที่
กําหนด  
1.7 สหกรณไดสําเนาระเบียบตาง ๆ ที่สหกรณ 
กําหนด ขึ้นถือใชใหนายทะเบียนสหกรณ/          
กรมสงเสริมสหกรณ/กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 
 

* แนะนําสหกรณกําหนดระเบียบใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ 
ของสหกรณ  
1. ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่
กําหนด 
2. ระเบียบตองไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ  
   - ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน ประเภทออม
ทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิก 
    - ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
    - ระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 
3. สวนระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด ใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 
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ตารางที ่1 (ตอ)  
 

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
2. การจัดทําทะเบียนและการจัดทํารายงาน
ประจําป 
2.1 สหกรณมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกทุกครั้งที่มี
การรับสมาชิกใหม 
2.2 สหกรณเก็บรักษาทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนหุนใหอยู ในที่ปลอดภัยในสํานักงาน
สหกรณ 
2.3 สหกรณมีการรายงานผลการเขา-ออก พรอม
รายละ เอี ยดของสมาชิ ก ให คณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ทร าบทุ กค รั้ ง  ที่ มี ก า ร ป ร ะชุ ม
ประจําเดือน 
2.4 สหกรณมีการจัดทําทะเบียนหุนทุกครั้งที่มีการ
ถือหุน/ถอนหุน/โอนหุน 
2.5 สหกรณมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงใน
ทะเบียนหุนตอนายทะเบียนสหกรณ ภายใน 30 
วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
2.6 ในการประชุมใหญสหกรณมีการจัดทํารายงาน
ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอ
ที่ประชุมใหญ 
2.7 สหกรณไดสงสําเนารายงานกิจการประจําป
ของสหกรณใหนายทะเบียนสหกรณภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่มีการประชุมใหญ 
2.8 สหกรณมีคําสั่งมอบหมายใหผูรับผิดชอบเก็บ
รักษาเอกสารสําคัญของสหกรณ เชน กฎหมาย
สหกรณ ขอบังคับสหกรณ ระเบียบของสหกรณ 
ใบสําคัญรับจดทะเบียน ระเบียบ  คําสั่ งนาย
ทะเบียน เอกสารสิทธิ์ ที่ใชเปนหลักประกันการ
ทํางานของเจาหนาที่สหกรณและลูกจาง 
2.9 สหกรณไดมีการสําเนาระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานใหฝาย/แผนกที่มีหนาที่รับผิดชอบ
งานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ 
2.10 สหกรณมีการจัดหลักประกันการทํางานของ
เจาหนาที่สหกรณครบถวนทุกคน 
 

* แนะนําสหกรณใหมีการจัดทําทะเบียนสมาชิก
ตามรายการที่กฎหมายกําหนด สงสําเนาทะเบียน 
เก็บรักษาและรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด 
1. จัดทําทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการรับสมาชิก 
2.  เก็บรักษาทะเบียนใหอยู ในที่ปลอดภัยใน
สํานักงานสหกรณ 
3.  กรณีสหกรณตั้ ง ใหม  ใหส งสํ า เนาใหนาย
ทะเบียนสหกรณ ภายใน 90 วัน นับแตวันที่จด
ทะเบียน 
4. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตอ
นายทะเบียนสหกรณ ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้น
ปทางบัญชี  
5 .  ร ายง านผลการ เข า ออกของสมาชิ ก ให
คณะกรรมการดําเนินการทราบ 
* แนะนําสหกรณใหมีการจัดทําทะเบียนกุนตาม
รายการที่กฎหมายกําหนด สงสําเนาทะเบียนหุน 
เก็บรักษาและรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด 
1. จัดทําทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการถือหุน ถอนหุน โน
หุน  
2.  เก็บรักษาทะเบียนใหอยู ในที่ปลอดภัยใน
สํานักงานสหกรณ 
3. กรณีสหกรณตั้งใหม ใหสงสําเนาทะเบียนหุนให
นายทะเบียนสหกรณ ภายใน 90 วัน นับแตวันที่
จดทะเบียน 
4. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนหุน
ตอนายทะเบียนสหกรณ ภายใน 30 วัน นับแตวัน
สิ้นปทางบัญชี  
5. รายงานผลการถือหุน ถอนหุน โอนหุนให
คณะกรรมการดําเนินการทราบ 
* แนะนําสหกรณจัดทํารายงานประจําปแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณเสนอที่ประชุมใหญใน
คราวที่เสนองบดุล เก็บรักษาและสงสําเนาใหนาย  



      9 

 

 

ตารางที ่1 (ตอ)  
 

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
2.11 สหกรณมีคําสั่งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ            
ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ 
2.12 สหกรณไดจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินของ
สหกรณใหเปนปจจุบัน 
2.13 สหกรณจัดใหมีการตรวจนับทรัพยสินและ
ยืนยันยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุม
ทรัพยสินเมื่อสิ้นปทางบัญชี 
 

ทะเบียนสหกรณตามท่ีกฎหมายกําหนด 
1. จัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ 
2. เสนอที่ประชุมใหญในคราวเสนองบดุล 
3. เก็บรักษาตัวจริงไวที่สํานักงานสหกรณ เพื่อให
สมาชิกตรวจดูได 
4. สงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่มีการประชุม 
* แนะนําสหกรณจัดเก็บรักษาเอกสารสําคัญของ
สหกรณ ไวที่สํานักงานสหกรณเพื่อใหสมาชิก
ตรวจดูได 
1. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2. เก็บรักษากฎหมายสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบ
ตาง ๆ (ตัวจริง) ใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณไว
ในที่ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ 
3. สําเนาขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ใหสวนงาน
ในสหกรณถือปฏิบัติ 
* แนะนําสหกรณดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ
ใหพรอมที่จะใชงาน 
1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ 
2. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
3. จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินของสหกรณใหเปน
ปจจุบัน 
4. การตรวจสอบและติดตาม 
   - มีการตรวจนับทรัพยสินเมื่อสิ้นปทางบัญชี 
   - มีการตรวจสอบยืนยันยอดจากการตรวจนับ
กับทะเบียนคุม 
   - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหรายงานเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
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ตารางที ่1 (ตอ)  
 

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
3. งานการเงิน 
3.1 สหกรณมีการกําหนดระเบียบ วาดวยการรับ
จายและการเก็บรักษาเงิน 
3.2 สหกรณมีคําสั่งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบการ
รับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
3.3 สหกรณไดแยกเจาหนาที่การเงิน และเจาหนาที่
บัญชี ออกจากกัน  
3.4 สหกรณมีเอกสารการรับเงิน-จายเงิน ถูกตอง 
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ และเก็บไว ในที่
ปลอดภัย  
3.5 สหกรณมีการตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อสิ้น
เวลาทําการ เพื่อยืนยันยอดกับบัญชีเงินสด  
3.6 สหกรณมีการเก็บรักษาเงินสดในมือในแตละวัน
ตามระเบียบที่กําหนด  
3.7 สหกรณมีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
และมี การทําทะเบียนคุมเปนปจจุบัน  
3.8 สหกรณจัดใหมีกรรมการและหรือผูเกี่ยวของสุม
ตรวจเงินสดในมือเพื่อสอบทานยอดกับสมุดเงินสด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* แนะนําสหกรณ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
สหกรณ 
1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของเพ่ือถือปฏิบัติ  
2. มีคําสั่งมอบหมายผู รับผิดชอบและขอบเขต
อํานาจหนาที่  
3. เจาหนาที่การเงินตองมิใชบุคคลคนเดียวกับ
พนักงานบัญชี  
4. มีเอกสารการรับ - จายเงิน ถูกตอง ครบถวน 
เปนไปตามระเบียบ และเก็บไวในที่ปลอดภัยใน
สํานักงานสหกรณ  
5. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ เมื่อสิ้นเวลาทําการเพื่อ
ยืนยันยอดกับบัญชีเงินสด  
6.  กําหนดวงเงินสดในมือที่ถือในแตละวันให 
สอดคลองกับความจํ า เปนภายใต ระ เบี ยบที่ 
เกี่ยวของหรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
7. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและมีการ ตรวจ
นับเมื่อสิ้นปทางบัญชี  
8. สุมตรวจสอบทานยืนยันยอด 
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ตารางที ่1  (ตอ)  
 

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
4. การจัดทําบัญชี  
4.1 สหกรณมีคําสั่งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบใน
การทําบัญชี 
4.2 สหกรณมีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดในวันที่มีรายการเกิดขึ้น  
4.3 สหกรณมีการบันทึกรายการบัญชีที่ไมเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดภายใน 3 วัน นับแตวันที่มีรายการ
เกิดข้ึน  
4. 4  กา รล งบัญชี ของสหกรณ ต อ งมี เ อกสาร 
ประกอบการลงบัญชีถูกตอง ครบถวน  
4.5 สหกรณ เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไวในที่ปลอดภัย  
 
 
5. การจัดทํางบการเงิน 
5.1 ผูสอบบัญชีตรวจสอบและใหความเห็นงบ
การเงินกอนเสนอท่ีประชุมใหญเพื่ออนุมัต ิ
5.2 สหกรณไดขออนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ 
ภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

* แนะนําสหกรณ จัดทําบัญชีตามแบบและรายการ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  
1. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2. จัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย ทะเบียน
สหกรณกําหนด  
3. รายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดให บันทึก
รายการในวันที่มีรายการเกิดขึ้น  
4. รายการบัญชีที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให
บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน 3 วัน นับแตวันที่
รายการเกิดข้ึน  
5. การลงรายการบัญชีตองมีเอกสาร ประกอบการ
ลงบัญชีที่สมบูรณและครบถวน  
6.  เก็บรักษาบัญชี  และเอกสารประกอบการ 
ลงบัญชีไวในที่ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ  
* แนะนําสหกรณจัดทํางบการเงินอยางนอย 1 ครั้ง 
ทุกรอบ 12 เดือน ซึ่งถือเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณ 
1. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2. ใหปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของกับการบัญชี
ของสหกรณ 
3. ใหมีรายการตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 
   (1) สินทรัพย (2) หนี้สิน (3) ทุน (4) บัญชีกําไร/
ขาดทุน 
4. ดําเนินการใหแลวเสร็จ และใหผู เสอบบัญชี
ตรวจสอบกอนนําเสนอที่ประชุมใหญ 
5. ขออนุมัติงบการเงินจากที่ประชุมใหญภายใน 
150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
6. สงสําเนางบดุการเงินใหนายทะเบียนสหกรณ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการประชุม 
7. ใหมีการจัดทํางบทดลองอยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง 
8. เก็บรักษางบการเงินแลรายงานทางการเงินไวที่
สํานักงานสหกรณเพ่ือใหสมาชิกตรวจดูได 
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ตารางที ่1 (ตอ) 
  

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 

6. ธุรกิจสินเชื่อ 
6.1 สหกรณมีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการให
สินเชื่อ 
6.2 สหกรณมีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบทําหนาที่
ดานสินเชื่อ 
6.3 สหกรณลงรายการในคําขอกู สัญญากู ครบถวน
และถูกตอง 
6.4 สหกรณมีการจัดหาหลักประกันเงินกูใหเปนไป
ตามระเบียบที่กําหนด 
6.5 สหกรณไดจัดทําทะเบียนหนังสือกูเงินระยะสั้น 
– ปานกลาง ใหเปนปจจุบัน 
6.6 สหกรณมีการจัดทําทะเบียนการค้ําประกันให
เปนปจจุบัน 
6.7 เงินกูทุกสัญญาตองผานการอนุมัติกอนจายเงินกู 
6.8 สมาชิกจะลงลายมือชื่อในใบรับเงินกู เมื่อรับ
เงินกูเทานั้น 
6.9 หลักฐานการจายเงินกูมีขอมูลถูกตองและ
ครบถวน 
6.10 สหกรณมีการจัดทําทะเบียนลูกหนี้ใหเปน
ปจจุบัน 
6.11 สหกรณมีหลักฐานการรับชําระหนี้ครบถวน 
6.12 สหกรณมีแผนปฏิบัติการเรงรัดหนี้สิน 
6.13 สหกรณเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ที่ใชค้ําประกัน
เงินกูและหลักฐานเกี่ยวกับการใหกูไวในที่ปลอดภัย
ในสํานักงานสหกรณ 
6.14 สหกรณมีการแยกอายุหนี้ 
6.15 สหกรณมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการให
สินเชื่ อตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ประจําเดือน 
6.16 สหกรณมีการสุมสอบทานหนี้อยางนอยปละ 1 
ครั้ง 
 

* แนะนําสหกรณดําเนินธุรกิจสินเชื่อตามความ
ตองการของสมาชิกภายใตอํานาจกระทําการ
ขอบังคับและระเบียบของสหกรณที่ไดกําหนดไว 
1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ 
2. มีคําสั่งมอบหมายผู รับผิดชอบทํานาที่ดาน
สินเชื่อ 
3. จัดทําคําขอกู สัญญากู หลักประกัน  
   - ลงรายการในคําขอกูและสัญญากูใหครบถวน 
ถูกตองตามแบบที่กําหนด 
   - จัดทําหลักประกันใหคุมหนี้ตามระเบียบที่
กําหนด 
   - จัดทําทะเบียนคุมตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน 
4. การอนุมัติเงินกูและการจายเงินกู 
   - เงินกูทุกสัญญาตองผานการอนุมัติกอนจาย
เงินกู 
   - มีหลักฐานการจายเงินกูที่ถูกตองครบถวน 
   - จัดทําทะเบียนยอยลูกหนี้ใหเปนปจจุบัน 
5. การรับชําระหนี้และการเรงรัดหนี้ 
   - มีหลักฐานการรับชําระหนี้8i[5jh;o 
   - กําหนดแผนปฏิบัติงานเรงรัดหนี้สิน 
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการให
เงินกูทั้งหมดไวในที่ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ 
7. การตรวจสอบและติดตาม 
   - มีการวิเคราะหอายุหนี้ 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานการใหสินเชื่อตอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน 
   - ควบคุมยอดลูกหนี้รายตัวใหตรงกับบัญชีแยก
ประเภทเปนรายวัน/รายเดือน 
   - สุมสอบทานหนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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ตารางที ่1 (ตอ) 
  

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 

7. ธุรกิจการซื้อ 
7.1 สหกรณมีการกําหนดระเบียบวาดวยการจัดหา
สิ่งของที่สมาชิกตองการมาจําหนาย 
7.2 สหกรณมีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบดานการ
จัดหาสินคามาจําหนาย 
7.3 สหกรณมีการสํารวจความตองการสินคาจาก
สมาชิก 
7.4 สหกรณมีการจัดซื้อสินคาตามความตองการของ
สมาชิก 
7.5 สหกรณมีการอนุมัติกอนการจัดซื้อสินคา 
7.6 สหกรณมีการอนุมัติกอนการจําหนายสินคาเปน
เงินเชื่อ 
7.7 ผูทําหนาที่ในการจัดซื้อสินคาและผูทําหนาที่
ตรวจรับสินคาตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน 
7.8 สหกรณจัดเก็บสินคาไวในที่ปลอดภัย 
7.9 สหกรณจัดทําทะเบียนคุมสินคาใหเปนปจจุบัน 
7.10 สหกรณมีการจัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้การคา
เปนปจจุบันและสงชําระหนี้ตามสัญญา 
7.11 สหกรณจัดทําทะเบียนยอยลูกหนี้การคาเปน
ปจจุบันและติดตามการชําระหนี้ของลูกหนี้การคาให
เปนไปตามสัญญา 
7.12 สหกรณมีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
สินคาและจําหนายสินคาถูกตองครบถวน 
7.13 สหกรณมีการรายงานผลการจัดหาและ
จําหนายสินคาตอคณะกรรมการดําเนินการ 
7.14 สหกรณมีการตรวจนับสินคาคงเหลือเปน
ประจํา 
7.15 สหกรณมีการรายงานผลการตรวจนับสินคา
คงเหลือตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
7.16 สหกรณมีการสุมตรวจนับสินคายืนยันยอดจาก
การตรวจนับกับทะเบียนคุม 
7.17 สหกรณมีการสํารวจสินคาเกาเก็บเสื่อมชํารุด 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อขอลด
ราคาหรือตัดจําหนาย 

 * แนะนําสหกรณ ดําเนินธุรกิจการซื้อตามความ
ตองการของสมาชิกภายใตอํานาจกระทําการ
ขอบังคับและระเบียบของสหกรณที่ไดกําหนดไว 
1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ 
2. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบทําหนาที่ดานกร
จัดหาสินคามาจําหนาย 
3. การจัดหาสินคามาจําหนาย 
   - กําหนดแผนปฏิบัติงาน 
   - จัดซื้อสินคาตามความตองการและความ
จําเปนของสมาชิก 
   - มีการอนุมัติกอนการจัดซื้อสินคา หรือจําหนาย
สินคาเปนเงินเชื่อ เปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
   - ตรวจรับสินค า ให ถูกต อง  ครบถ วนตาม
หลักฐานการจัดซื้อ 
   - จัดเก็บสินคาไวในที่ปลอดภัย และเหมาะสม
ตรวจสอบงาย 
   - จัดทําทะเบียนคุมสินคาใหเปนปจจุบัน 
   - จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้การคาและลูกหนี้
การคา (กรณีซื้อ-ขายเปนเงินเชื่อ) ใหเปนปจจุบัน  
- ติดตามเจาหนี้การคาและลูกหนี้การคา ใหเปนไป
ตามสัญญา ซื้อ-ขาย 
   - มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อและ
จําหนายสินคาถูกตองครบถวน ตามระเบียบที่
กําหนด และเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยในสํานักงาน
สหกรณ 
4. การตรวจสอบและติดตาม 
   - มีการตรวจนับสินคาคงเหลือเปนประจําทุก
เดือนและมีการตรวจนับเมื่อสิ้นปทางบัญชี 
   - ร ายงานผลการปฏิบั ติ ง านต อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน 
   - มีการสุมตรวจสอบ ยืนยันยอด จากการตรวจ
นับกับทะเบียนคุม    
   - ตรวจสอบและดูแลรั กษาวั สดุอุปกรณที่
เกี่ยวของกับธุรกิจการซื้อใหครบถวนและพรอมที ่
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 ตารางที่ 1 (ตอ)   

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
7.18 สหกรณมีการสุมสอบทานหนี้ กรณี/ที่มีการ
ซื้อขายเปนเงินเชื่อ 
8. ธุรกิจการขาย   
8.1 สหกรณมีการกําหนดระเบียบวาดวยการ
รวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิก  
8.2 สหกรณมีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบดานการ
รวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ  
8.3 สหกรณมีการสํารวจความตองการจําหนาย
ผลผลิตของสมาชิก 
8.4 สหกรณมีการกําหนดแผนปฏิบัติการในการรับ
ซื้อผลผลิต  
8.5 สหกรณมีการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตที่
รวบรวม 
8.6 กอนขายผลผลิตเปนเงินเชื่อตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
8.7 สหกรณมีการจัดทําทะเบียนคุมผลผลิตใหเปน
ปจจุบัน 
8.8 สหกรณมีการจัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้และ
ลูกหนี้ กรณีซื้อขายเปนเงินเชื่อใหเปนปจจุบัน 
8.9 สหกรณมีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อและการ
จําหนายผลผลิตถูกตองครบถวน 
8.10 มีการตรวจนับผลผลิตคงเหลือ 
8.11 มีการสุมตรวจผลผลิตคงเหลือเพื่อยืนยันยอด
การตรวจนับกับทะเบียนคุม 
8.12 สหกรณมีการรายงานผลของธุรกิจรวบรวม
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
8.13 สหกรณมรการสุมสอบทานหนี้ กรณีซื้อ-ขาย
เปนเงินเชื่อ  
 
 
 
 
 
  

   จะใชงาน 
   - สุมสอบทานหนี้ (กรณีซื้อขายเปนเงินเชื่อ) 
* แนะนําสหกรณ ดําเนินธุรกิจการขายตามความ
ตองการของสมาชิก ภายใตอํานาจกระทําการ
ขอบังคับและระเบียบของสหกรณที่ไดกําหนดไว 
1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ  
2. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบทําหนาที่ดานการ
รวบรวมผลิตผล  
3. การรวบรวมผลิตผล 
   - สํารวจความตองการจําหนายผลผลิตของ
สมาชิก 
   - กําหนดแผนปฏิบัติงาน 
   - พิจารณารับซื้อหรือรวบรวมผลิตผลของ
สมาชิกกอนผูอื่น 
   - ตรวจสอบคุณภาพของผลิตผลที่รวบรวม 
   - จัดเก็บผลิตผลไวในที่ปลอดภัยและเหมาะสม
ตรวจสอบงาย- มีการอนุมัติกอนจําหนายผลิตผล
เปนเงินเชื่อตามระเบียบที่กําหนด 
   - จัดทําทะเบียนคุมผลิตผลใหเปนปจจุบัน 
   - จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้และลูกหนี้(กรณีซื้อ
ขายเปนเงินเชื่อใหเปนปจจุบัน) 
   - มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ และ
การจําหนายผลิตผล ถูกตอง ครบถวน ตาม
ระเบียบที่กําหนด และเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
ในสํานักงานสหกรณ 
4. การตรวจสอบและติดตาม 
   - มีการตรวจนับผลิตผลคงเหลือเมื่อสินปทาง
บัญชี 
   - มีการทดสอบการยุบตัวตามสภาพของผลิตผล 
   - มีการสุมตรวจสอบยืนยันยอดจากการตรวจ
นับกับทะเบียนคุม 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานตอท่ีประชุม  
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ตารางที่ 1 (ตอ)   

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน 
   - ตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ สถานที่
เก็บที่เกี่ยวของกับธุรกิจการขายใหครบถวน และ
พรอมที่จะใชงาน 
   - สุมสอบทานหนี้ (กรณีซื้อ-ขาย เปนเงินเชื่อ) 
4. การตรวจสอบและติดตาม 
   - มีการตรวจนับผลิตผลคงเหลือเมื่อสินปทาง
บัญชี 
   - มีการทดสอบการยุบตัวตามสภาพของผลิตผล 
   - มีการสุมตรวจสอบยืนยันยอดจากการตรวจ
นับกับทะเบียนคุม 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานตอท่ีประชุม  
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ตารางที่ 1 (ตอ)   

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
9. ธุรกิจการรับฝากเงิน 
9.1 สหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับฝาก
เงินประเภทออมทรัพยหรือฝากประจํา ถูกตอง
ตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
9.2 สหกรณมีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบทํา
หนาที่รับฝากเงินและอนุมัติใหถอนเงินภายใน
วงเงินที่กําหนด  
9.3 เจาหนาที่รับฝากเงิน เจาหนาที่การเงินและ
เจาหนาที่บัญชีของสหกรณตองไมเปนบุคคลคน
เดียวกัน 
9.4 สหกรณมีตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจ
ถอนเงินในการเปดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและการ
ถอนเงินหรือการปดบัญชีเงินฝากกระทําไดโดยผูมี
อํานาจถอนเงินตามตัวอยางลายมือชื่อท่ีใหไว  
9.5 สหกรณออกสมุดเงินฝากใหผูฝากยึดถือไว 
หามฝากสหกรณ 
9.6 สหกรณมีการสุมตรวจบัญชีเงินฝากของ9 
9.7 สหกรณมีการจัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้เงิน
ฝากรายตัวเปนปจจุบัน 
9.8 สหกรณมีการตรวจสอบสมุดคูฝากกับทะเบียน
ยอยเจาหนี้เงินฝาก และตัวอยางลายมือชื่อทุกครั้ง
ที่มีการถอนเงิน 
9.9 สหกรณมีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการรับฝาก
เงินถูกตองครบถวน 
9.10 สหกรณมีการตรวจสอบทะเบียนยอยเจาหนี้
เงินฝากและบัญชีแยกประเภทเปนประจํา 
9.11 สหกรณมีการรายงานผลการรับฝากเงินของ
สหกรณตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
9.12 สหกรณมีการสุมสอบทานและยืนยันยอดเงิน
ฝากของสมาชิกกับทะเบียนเจาหนี้เงินฝากรายตัว 
เมื่อสิ้นปทางบัญชี 
 
 
 

* แนะนําสหกรณดําเนินการรับฝากเงินภายใต
อํานาจกระทําการขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณท่ีกําหนดไว 
1. กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของและตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
2. . มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบทําหนาที่ดาน
การรับฝากเงินและอนุมัติถอนเงินภายในวงเงินที่
กําหนด 
3. การรบัฝากเงิน 
   - เจาหนาที่รับฝากเงิน เจาหนาที่การเงิน และ
เจาหนาที่บัญชีจะตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน 
   - มีตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจถอนเงิน ใน
การเปดบัญชีครั้งแรก 
   - ออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
   - การถอนเงินและการปดบัญชี เงินฝากให
กระทําได โดยผูมีอํานาจถอนเงิน ตามตัวอยาง
ลายมือชื่อที่ใหไว โดยยื่นพรอมสมุดคูฝาก 
   - ใบฝาก ใบถอนเงิน หนังสือมอบอํานาจ(กรณีผู
มีอํานาจถอนเงินมอบใหผูอื่นมารับเงินแทน) 
เปนไปตามแบบที่สหกรณกําหนด 
   - จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้เงินฝากรายตัวให
เปนปจจุบัน 
   - ตรวจสอบสมุดคูฝากกับทะเบียนยอยเจาหนี้
เงินฝากและตัวอยางลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการรับ
ฝาก ถอนเงิน และปดบัญชี พรอมกับเจาหนาที่
สหกรณผูรับผิดชอบ ไดลงลายมือชื่อกํากับไวเปน
หลักฐาน 
   - มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการรับฝากเงิน
ถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบที่กําหนด ละเก็บ
รักษาไวในที่ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ 
4. การตรวจสอบและติดตาม 
   - มีการตรวจสอบทะเบียนยอยเจาหนี้เงินฝาก
กับบัญชีเปนประจําทุกเดือนและเมื่อสิ้นปทางบัญชี 
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ตารางที่ 1 (ตอ)   

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ร ายงานผลการปฏิบั ติ ง านต อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน 
   - มีการยืนยันยอดเงินฝากจากสมาชิกกับ
ทะเบียนยอยเจาหนี้เงินฝากรายตัวเมื่อสิ้นปทาง
บัญชี 
   - มีการสุมสอบทานยืนยันยอดเจาหนี้เงินฝาก 
 



      18 

 

 

ตารางที่ 1 (ตอ)   

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
10. ธุรกิจแปรรูป 
10.1 สหกรณมีคําสั่ งมอบหมายบุคคล
รับผิดชอบดานแปรรูป  
10.2 สหกรณมีแผนปฏิบัติงานดานการ
ผลิต ดานการจัดหาวัตถุดิบ ดานการ
จําหนายใหสอดคลองกับกําลังการผลิต 
10.3 ก อ น ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ห รื อ จํ า ห น า ย
ผลิตภัณฑแปรรูปเปนเงินเชื่อตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
10.4 สหกรณมีการตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑแปรรูปใหเปนไปตาม
มาตรฐาน 
10.5 สหกรณมีการจัดเก็บวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑแปรรูป ไวในที่ปลอดภัย 
10.6 สหกรณมีการจัดทําทะเบียนคุม
วัตถุดิบและผลิตภัณฑแปรรูใหเปนปจจุบัน  
10.7 สหกรณมีการจัดทําทะเบียนยอย
เจาหนี้และลูกหนี้ กรณีซื้อ – ขาย เปนเงิน
เชื่อใหเปนปจจุบัน  
10.8 สหกรณมี หลั กฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบและที่เกี่ยวของ
กับการผลิตการจําหนายผลิตภัณฑแปรรูป
ถูกตอง ครบถวน 
10.9 สหกรณมีการตรวจนับวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑแปรรูปคงเหลือเปนประจํา 
10.10 สหกรณมีการรายงานผลธุรกิจแปร
รูปตอที่ประชุมคณะกรรมการเปนประจํา 
10.11 สหกรณมีการตรวจสอบและดูแล
รักษาวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของกับการแปร
รูปใหครบถวนพรอมที่จะใชงาน 
10.12 สหกรณมีการสุมทานหนี้ กรณีซื้อ – 
ขายเปนเงินเชื่อ  
 
 

* แนะนําสหกรณดําเนินธุรกิจการแปรรูปตามความตองการ
ของสมาชิกภายใตอํานาจกระทําการขอบังคับและระเบียบ
ของสหกรณที่ไดกําหนดไว 
1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ  
2. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบทําหนาที่ดานการแปรรูป  
3. การดําเนินการแปรรูป 
   - กําหนดแผนการปฏิบัติงาน(แผนการผลิต/แผนการจัดหา
วัตถุดิบ/แผนการจําหนาย) ใหสอดคลองกับกําลังการผลิต 
   - มีการอนุมัติกอนการจัดซื้ อวัตถุดิบหรือจํ าหน าย
ผลิตภัณฑแปรรูป เปนเงินเชื่อตามระเบียบที่กําหนด 
   - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑแปรรูป ให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
   - จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑแปรรูปไวในที่ปลอดภัย
และเหมาะสม ตรวจสอบงาย 
   - จัดทําทะเบียนคุมวัตถุดิบและผลิตภัณฑแปรรูป ใหเปน
ปจจุบัน 
   - จัดทําทะเบียนยอยเจาหนี้และลูกหนี้(กรณีซื้อขายเปน
เงินเชื่อใหเปนปจจุบัน) 
   - มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบและที่
เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปรรูป ถูกตอง 
ครบถวน ตามระเบียบที่กําหนด และเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ 
4. การตรวจสอบและติดตาม 
   - มีการตรวจนับวัตถุดิบและผลิตภัณฑแปรรูป คงเหลือ
เปนประจําทุกเดือน และเมื่อสินปทางบัญชี 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน 
   - มีการตรวจสอบยืนยันยอดจากการตรวจนับกับทะเบียน
คุม   
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ตารางที่ 1 (ตอ)   

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
 
 
 
 
11. การจัดสวัสดิการ 
11.1 สหกรณมีการกําหนดระเบียบวาดวยการจัด
สวัสดิการ 
11.2 สหกรณมีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบทํา
หนาที่ดานการจัดสวัสดิการใหสมาชิก 
11.3 สหกรณกําหนดการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อการ
จัดสวัสดิการใหสมาชิกไวในขอบังคับของสหกรณ 
11.4 สหกรณจัดทําทะเบียนคุม จําแนกตาม
ประเภทของสวัสดิการใหเปนปจจุบัน 
11.5 สหกรณมีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การจัดสวัสดิการถูกตองและครบถวนตามระเบียบ
ที่กํ าหนดและเก็บรักษา ไว ในที่ปลอดภัยใน
สํานักงานสหกรณ 
11.6 มีการรายงานผลการจัดสวัสดิการตอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจํา 
11.7 มีการสุมตรวจสอบการจัดสวัสดิการให
เปนไปตามระเบียบที่กําหนด  
 
 
 
 
 
12. อื่น ๆ  
12.1 สหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับฝาก
เงินจากสหกรณอื่น ถูกตองตามที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
12.2 สหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยการให
สหกรณอื่นกูยืมเงินไดถูกตองตามที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
 

- ตรวจสอบและดู แลรั กษาวั สดุอุ ปกรณ  ที่
เกี่ยวของกับการแปรรูปใหครบถวน และพรอมที่
จะใชงาน 
   - สุมสอบทานหนี้ (กรณีซื้อ-ขาย เปนเงินเชื่อ) 
* แนะนําสหกรณ ดําเนินการจัดสวัสดิการภายใต
อํานาจกระทําการ ขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณท่ีไดกําหนดไว 
1. กําหนดระเบียบที่เก่ียวของ  
2. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบทําหนาที่ดานการ
จัดสวัสดิการใหสมาชิก  
3. การจัดสวัสดิการใหสมาชิก 
   - กําหนดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เปนการ
จัดสวัสดิการใหสมาชิกไวในขอบังคับของสหกรณ 
   - กําหนดแผนการปฏิบัติงาน 
   - จัดสวัสดิการภายในวงเงินที่ที่ประชุมใหญ
จัดสรร 
   - จัดทําทะเบียนคุมจําแนกตามประเทของ
สวัสดิการใหเปนปจจุบัน 
   - มีหลั กฐานและเอกสาร เกี่ ยวกับการจัด
สวัสดิการ ถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบที่กําหนด 
และเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ 
4. การตรวจสอบและติดตาม 
   - ร ายงานผลการปฏิบั ติ ง านต อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน 
   - สุมตรวจสอบและติดตามการจัดสวัสดิการให
เปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
* แนะนําสหกรณกําหนดระเบียบใหถูกตอองตามที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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ตารางที่ 1 (ตอ)   

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
13. การจัดทําแผน  
13.1 สหกรณมีการจัดทําแผนและหรือโครงการ 
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของสหกรณ   
13.2 แผนและหรือโครงการของสหกรณมีการ
นําไปปฏิบัติ  
13.3 สหกรณมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผน  และหรือโครงการนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณประจําเดือนและ
ที่ประชุมมีการพิจารณากําหนดแนวทางปรับปรุง / 
แกไข หากมีปญหาหรืออุปสรรค  
13.4 สหกรณดํ า เนินการตามแผนและหรือ
โครงการที่ไดมีการปรับปรุง/แกไข   
14. การแกไขขอบกพรอง 
14.1 สหกรณนํา เอกสารแจงเรื่ องการแก ไข
ขอบกพรองของผูตรวจการสหกรณหรือผูสอบ
บัญชีสหกรณ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณและที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการมีการพิจารณากําหนดแนวทางแกไข 
14.2 สหกรณมีการแกไขขอบกพรองตามขอ 14.1 
และรายงานผลการแกไขใหสหกรณจังหวัดใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณทราบทุกเดือน
จนกวาจะแกไขแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

*  แนะนํ าสหกรณ  ด านการจั ดทํ าแผนการ
ดําเนินงานของสหกรณ  
1. มีคําสั่งแตงตั้งผูจัดทําและผูรับผิดชอบ  
2. มีการจัดทําแผนกลยุทธและหรือโครงการแลว
นําเสนอท่ีประชุมกรรมการ  
3. นําแผนที่จัดทําขึ้นไปปฏิบัติ 
4. มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผน  
5. มีการปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุง/ แกไข    
ที่กําหนด  
 
 
* แนะนําสหกรณ ดานการแกไขขอบกพรองของ
สหกรณ  
1. มีการนําเอกสารแจงเรื่องการแกไขขอบกพรอง
ของผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี เสนอที่
ประชุมกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดแนว
ทางแกไข  
2. มีคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบดานการแกไข
ขอบกพรอง  
3 .  มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร แ ก ไ ข
ขอบกพรองในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ประจําเดือน และรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  



      21 

 

 

ตารางที่ 1 (ตอ)   

ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงาน 
15. การมีสวนรวม 
15.1 สหกรณใหการสนับสนุนกิจกรรมกลุมสมาชิก 
เชน กลุมสตรีสหกรณ กลุมเยาวชนสหกรณ และ
กลุมอาชีพตาง ๆ เปนตน 
15.2 ปริมาณธุรกิจสหกรณเฉลี่ยตอเดือน ในป
ปจจุบันเทียบกับปกอน 
15.3 จํานวนกรรมการของสหกรณที่มาประชุม
เฉลี่ยตอเดือนในปปจจุบันเทียบกับปกอน 
15.4 การกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปของ
สหกรณ คณะกรรมการและฝายจัดการรวมกัน 
กําหนดแผน 
15.5 ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ประจําเดือนของสหกรณ กรรมการและฝาย
จัดการมีการแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 * แนะนําสหกรณ ดานการมีสวนรวม 
1. มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ  
2. มีการจัดทําแผนหรือโครงการแลวนําเสนอที่
ประชุมกรรมการดําเนินการ  
3. นําแผนที่จัดทําขึ้นไปปฏิบัติ 
4. มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผน  
5. มีการปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุง/ แกไข    
ที่กําหนด  
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             จากองคประกอบของการควบคุมภายใน องคประกอบที่สําคัญยิ่งเปนเสมือนรากฐานให

องคประกอบอื่นเกิดขึ้นหรือดํารงอยูไดอยางมั่นคง ถาสภาพแวดลอมการควบคุมภายในไมดีหรือไมมี

ประสิทธิภาพ จะสงผลใหองคประกอบอื่น ๆ ไมมีประสิทธิภาพไปดวย องคประกอบทั้งหมดมีความสัมพันธ

ซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากแนวทางการดําเนินธุรกิจของคณะกรรมการเชื่อมโยงไปสูกระบวนการทางการ

บริหารจัดการ เพื่อมุงสูจุดหมายเดียวกัน คือบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินการ ดังนี ้

             1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลผลการประเมินการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินชั้น

คุณภาพการควบคุมภายในของผูสอบบัญชี มาใชเพื่อทราบสถานะและทราบปญหาของสหกรณ 

             2. ประชุมชี้แจงกรรมการและฝายจัดการของสหกรณ เพื่อแจงผลการประเมินชั้นคุณภาพการ

ควบคุมภายในของสหกรณ 

             3. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการของสหกรณ 

เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง และชี้แจงใหเห็นความสําคัญและประโยชนของ

การประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 

              4. แนะนํา สงเสริมชวยเหลือการดําเนินการแกสหกรณ 

              5. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวามีการนําระบบการควบคุม

ภายในไปดําเนินการอยางครบถวน 
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ปฏิบัติ / 

มี

1.  การติดตามผลการปฏิบัติงาน

     1.1  สหกรณนําคําแนะนําแนวทางการควบคุมภายในสําหรับสหกรณ

          เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและที่ประชุมมีมติใหสหกรณ

          ถือปฏิบัติ

1.2  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

      ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน

1.3  ถามีปญหาในการปฏิบัติตามแผนงานประจําปของสหกรณ  ที่ประชุม

      คณะกรรมการดําเนินการไดมีการกําหนดมาตรการปรับปรุงแกไข 

1.4.  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีการเสนองบทดลอง

      หรือรายรับ-รายจาย หรือของสหกรณตอที่ประชุมเปนประจําทุกเดือน

1.5  สหกรณมีการบันทึกรายงานการประชุมใหญใหแลวเสร็จภายใน 30  วัน  

      ใหถูกตองสมบูรณ

1.6  คณะกรรมการดําเนินการควบคุมใหฝายจัดการหรือคณะอนุกรรมการ

      หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายดําเนินการเปนไปตามระเบียบที่กําหนด

1.7  สหกรณไดสําเนาระเบียบตาง ๆ ที่สหกรณกําหนดขึ้นถือใชให

    นายทะเบียนสหกรณ/กรมสงเสริมสหกรณ/กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

แบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณ……….......………..........………………….จํากัด

จังหวัด......................

รายการ ไมปฏิบัติ



ปฏิบัติ / 

มี

2.  การจัดทําทะเบียนและการจัดทํารายงานประจําป

 2.1  สหกรณมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกทุกครั้งที่มีการรับสมาชิกใหม

 2.2  สหกรณเก็บรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุนใหอยูในที่ปลอดภัย

      ในสํานักงานสหกรณ

 2.3  สหกรณมีการรายงานผลการเขา-ออก พรอมรายละเอียดของสมาชิกให

      คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมประจําเดือน

 2.4  สหกรณมีการจัดทําทะเบียนหุนทุกครั้งที่มีการถือหุน/ถอนหุน/โอนหุน

 2.5  สหกรณมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนหุนตอนายทะเบียน

    สหกรณ ภายใน 30  วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

 2.6  ในการประชุมใหญสหกรณมีการจัดทํารายงานประจําปแสดงผล

      การดําเนินงานของสหกรณเสนอท่ีประชุมใหญ

2.7  สหกรณไดสงสําเนารายงานกิจการประจําปของสหกรณ

     ใหนายทะเบียนสหกรณ ภายใน  30  วัน  นับแตวันที่มีการประชุมใหญ

2.8  สหกรณมีคําสั่งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารสําคัญของ

     สหกรณ เชน กฎหมายสหกรณ  ขอบังคับสหกรณ ระเบียบของสหกรณ  

      ใบสําคัญรับจดทะเบียน  ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียน เอกสารสิทธิ์

      ที่ใชเปนหลักประกันการทํางานของเจาหนาที่สหกรณและลูกจาง

2.9  สหกรณไดมีการสําเนาระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหฝาย/แผนก  

     ที่มีหนาที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

2.10 สหกรณมีการจัดหลักประกันการทํางานของเจาหนาที่สหกรณ

      ครบถวนทุกคน

2.11 สหกรณมีคําสั่งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ

2.12 สหกรณไดจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินของสหกรณใหเปนปจจุบัน

2.13 สหกรณจัดใหมีการตรวจนับทรัพยสินและยืนยันยอดจากการตรวจนับ

      กับทะเบียทรัพยสินนคุมทรัพยสินเมื่อสิ้นปทางบัญชี

รายการ ไมปฏิบัติ



ปฏิบัติ / 

มี

3.  งานการเงิน

3.1  สหกรณมีการกําหนดระเบียบ  วาดวยการรับจายและการเก็บรักษาเงิน

3.2  สหกรณมีคําสั่งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบการรับเงิน การจายเงิน  

      การเก็บรักษาเงิน

3.3  สหกรณไดแยกเจาหนาที่การเงิน  และเจาหนาที่บัญชีออกจากกัน

3.4  สหกรณมีเอกสารการรับเงิน-จายเงิน  ถูกตอง  ครบถวนเปนไปตาม  

      ระเบียบและเก็บไวในที่ปลอดภัย

3.5  สหกรณมีการตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อสิ้นเวลาทําการ  เพื่อยืนยันยอด

      กับบัญชีบัญชีเงินสด

3.6  สหกรณมีการเก็บรักษาเงินสดในมือในแตละวันตามระเบียบที่กําหนด

3.7  สหกรณมีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และมีการทําทะเบียนคุม

      เปนปจจุบัน

3.8  สหกรณจัดใหมีกรรมการและหรือผูเกี่ยวของสุมตรวจเงินสดในมือ

     เพื่อสอบทานยอดกับสมุดเงินสด

4.  การจัดทําบัญชี

4.1  สหกรณมีคําสั่งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการทําบัญชี

4.2  สหกรณมีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสด

      ในวันที่มีรายการเกิดขึ้น

4.3  สหกรณมีการบันทึกรายการบัญชีที่ไมเก่ียวกับกระแสเงินสดภายใน 3 วัน

      นับแตวันที่มีรายการเกิดข้ึน

4.4  การลงบัญชีของสหกรณ  สหกรณมีเอกสารประกอบการลงบัญชีถูกตอง  

      ครบถวน

4.5  สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวในที่

      ปลอดภัย

5.  การจัดทํางบดุล

5.1  ผูสอบบัญชีตรวจสอบและใหความเห็นงบการเงินกอนเสนอท่ีประชุมใหญ

      เพื่ออนุมัติ

5.2  สหกรณไดขออนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ  ภายใน  150  วัน  

     นับแตวันสิ้นปทางบัญชี

รายการ ไมปฏิบัติ



ปฏิบัติ / 

มี

6.  ธุรกจิสนิเชื�อ

6.1  สหกรณม์กีารกาํหนดระเบยีบเกี�ยวกบัการใหส้นิเชื�อ

6.2  สหกรณม์คีาํส ั �งมอบหมายใหม้ผูีร้บัผดิชอบทาํหนา้ที�ดา้นสนิเชื�อ

6.3  สหกรณล์งรายการในคาํขอกู ้ สญัญากู ้ ครบถว้นและถกูตอ้ง

6.4  สหกรณม์กีารจดัหลกัประกนัเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามระเบยีบที�กาํหนด

6.5  สหกรณไ์ดจ้ดัทาํทะเบยีนหนงัสอืกูเ้งนิระยะส ั�น - ปานกลาง ใหเ้ป็นปจัจบุนั

6.6  สหกรณม์กีารจดัทาํทะเบยีนการคํ�าประกนัใหเ้ป็นปจัจบุนั

6.7  เงนิกูท้กุสญัญาตอ้งผ่านการอนุมตัก่ิอนจ่ายเงนิกู ้

6.8  สมาชกิจะลงลายมอืชื�อในใบรบัเงนิกู ้ เมื�อรบัเงนิกูเ้ทา่นั�น

6.9  หลกัฐานการจ่ายเงนิกูม้ขีอ้มลูถกูตอ้งและครบถว้น

6.10 สหกรณจ์ดัทาํทะเบยีนลูกหนี�ใหเ้ป็นปจัจบุนั

6.11 สหกรณม์หีลกัฐานการรบัชาํระหนี�ครบถว้น

6.12 สหกรณม์แีผนปฏบิตักิารเร่งรดัหนี�สนิ

6.13 สหกรณเ์ก็บรกัษาเอกสารสทิธิที�ใชค้ํ �าประกนัเงนิกู ้และหลกัฐานเกี�ยวกบัการใหกู้ไ้วใ้น

      ที�ปลอดภยัในสาํนกังานสหกรณ์

6.14 สหกรณม์กีารแยกอายุหนี�

6.15 สหกรณม์กีารรายงานผลการปฏบิตังิานการใหส้นิเชื�อต่อที�ประชมุคณะกรรมการ

      ดาํเนินการประจาํเดอืน

6.16 สหกรณม์กีารสุม่สอบทานหนี�อย่างนอ้ยปีละ  1  คร ั�ง

หมายเหต ุ    1.  สหกรณท์ี�ไมท่าํธุรกจิสนิเชื�อ  ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง

หมายเหต ุ    สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี� ท ั�งหมดทกุรายการ

                2.  สหกรณท์ี�ทาํธุรกจิสนิเชื�อ (ที�มกีารจ่ายเงนิกูใ้หแ้ก่สมาชกิ)  ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง

                ปฏบิตั/ิมี หรือ ไม่ปฏบิตัิ เท่านั�น

รายการ ไมปฏิบัติ



ปฏิบัติ / 

มี

7.  ธุรกจิการซื�อ 

  7.1  สหกรณม์กีารกาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการจดัหาสิ�งของที�สมาชกิตอ้งการมาจาํหน่าย

7.2  สหกรณม์คีาํส ั �งมอบหมายผูร้บัผดิชอบดา้นการจดัหาสนิคา้มาจาํหน่าย

7.3  สหกรณม์กีารสาํรวจความตอ้งการสนิคา้จากสมาชกิ

7.4  สหกรณม์กีารจดัซื�อสนิคา้ตามความตอ้งการของสมาชกิ

7.5  สหกรณม์กีารอนุมตัก่ิอนการจดัซื�อสนิคา้  

7.6  สหกรณม์กีารอนุมตัก่ิอนการจาํหน่ายสนิคา้เป็นเงนิเชื�อ

7.7  ผูท้าํหนา้ที�ในการจดัซื�อสนิคา้และผูท้าํหนา้ที�ตรวจรบัสนิคา้ตอ้งไมเ่ป็นบคุคล

      คนเดยีวกนั

7.8  สหกรณจ์ดัเก็บสนิคา้ไวใ้นที�ปลอดภยั

7.9  สหกรณจ์ดัทาํทะเบยีนคุมสนิคา้ใหเ้ป็นปจัจบุนั

7.10 สหกรณม์กีารจดัทาํทะเบยีนย่อยเจา้หนี�การคา้เป็นปจัจบุนัและสง่ชาํระหนี�ตามสญัญา

7.11 สหกรณจ์ดัทาํทะเบยีนย่อยลูกหนี�การคา้เป็นปจัจบุนัและตดิตามการชาํระหนี�ของ

      ลูกหนี�การคา้  ใหเ้ป็นไปตามสญัญา

7.12 สหกรณม์หีลกัฐานเอกสารเกี�ยวกบัการจดัซื�อสนิคา้และจาํหน่ายสนิคา้ถกูตอ้งครบถว้น

7.13 สหกรณม์กีารรายงานผลการจดัหาและจาํหน่ายสนิคา้ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

7.14 สหกรณม์กีารตรวจนบัสนิคา้คงเหลอืเป็นประจาํ

7.15 สหกรณม์กีารรายงานผลการตรวจนบัสนิคา้คงเหลอืต่อที�ประชมุคณะกรรมการ

      ดาํเนินการ

7.16 สหกรณม์กีารสุม่ตรวจนบัสนิคา้ยนืยนัยอดจากการตรวจนบักบัทะเบยีนคุม

7.17 สหกรณม์กีารสาํรวจสนิคา้เก่าเก็บเสื�อมชาํรุด  เสนอที�ประชมุคณะกรรมการ

      ดาํเนินการ  เพื�อขอลดราคาและหรอืตดัจาํหน่าย

7.18 สหกรณม์กีารสุม่สอบทานหนี�  กรณีที�มกีารซื�อขายเป็นเงนิเชื�อ

 หมายเหต ุ   1.  สหกรณท์ี�ไมไ่ดท้าํธุรกจิการซื�อใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง

                     สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี� ท ั�งหมดทกุรายการ

                 2.  สหกรณท์ี�ทาํธุรกจิการซื�อ  แต่ไมม่กีารซื�อสนิคา้เป็นเงนิเชื�อ  ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง

                     สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี�   ในรายการ 7.10 , และ 7.18

                 3.  สหกรณท์ี�ทาํธุรกจิการซื�อ  แต่ไมม่กีารขายสนิคา้เป็นเงนิเชื�อ  ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง  

                     สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี�   ในรายการ 7.6 , 7.11 , 7.18

รายการ ไมปฏิบัติ



ปฏิบัติ / 

มี

8.  ธุรกจิการขาย 

   8.1  สหกรณม์กีารกาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการรวบรวมผลติผลหรอืผลติภณัฑข์องสมาชกิ

8.2  สหกรณม์คีาํส ั �งมอบหมายผูร้บัผดิชอบดา้นการรวบรวมผลติผลหรอืผลติภณัฑ์

8.3  สหกรณม์กีารสาํรวจความตอ้งการจาํหน่ายผลผลติของสมาชกิ

8.4  สหกรณม์กีารกาํหนดแผนปฏบิตักิารในการรบัซื�อผลผลติ

8.5  สหกรณม์กีารตรวจสอบคุณภาพของผลผลติที�รวบรวม

8.6  ก่อนขายผลผลติเป็นเงนิเชื�อตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ / อนุกรรมการ

8.7  สหกรณม์กีารจดัทาํทะเบยีนคุมผลผลติใหเ้ป็นปจัจบุนั

8.8  สหกรณม์กีารจดัทาํทะเบยีนย่อยเจา้หนี�และหรอืลูกหนี�  กรณีซื�อขายเป็นเงนิเชื�อ

      ใหเ้ป็นปจัจบุนั

8.9  สหกรณม์หีลกัฐานเกี�ยวกบัการจดัซื�อ  และการจาํหน่ายผลผลติถกูตอ้ง  ครบถว้น

8.10 มกีารตรวจนบัผลผลติคงเหลอื

8.11 มกีารสุม่ตรวจผลผลติคงเหลอืเพื�อยนืยนัยอดการตรวจนบักบัทะเบยีนคุม

8.12 สหกรณม์กีารรายงานผลของธุรกจิรวบรวมต่อที�ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ

8.13 สหกรณม์กีารสุม่สอบทานหนี� กรณีซื�อ-ขายเป็นเงนิเชื�อ

  หมายเหต ุ   1.  สหกรณท์ี�ไมไ่ดท้าํธุรกจิการขายใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง

                       สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี� ท ั�งหมดทกุรายการ

                  2.  สหกรณท์ี�ทาํธุรกจิการขาย  แต่ไมม่กีารซื�อผลติผลและผลติภณัฑจ์ากสมาชกิเป็นเงนิเชื�อ 

                      ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง  สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี�   ในรายการ 8.8 , 8.13

                  3.  สหกรณท์ี�ทาํธุรกจิการขาย  แต่ไมม่กีารขายผลติผลและผลติภณัฑเ์ป็นเงนิเชื�อ  

                      ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง  สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี�   ในรายการ 8.6 , 8.8 , 8.13

              

รายการ ไมปฏิบัติ



ปฏิบัติ / 

มี

9.  ธุรกจิการรบัฝากเงนิ

   9.1  สหกรณไ์ดก้าํหนดระเบยีบ วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัยห์รอืฝากประจาํ

        ถกูตอ้งตามที�นายทะเบยีนสหกรณก์าํหนด

9.2  สหกรณม์คีาํส ั �งมอบหมายผูร้บัผดิชอบทาํหนา้ที�รบัฝากเงนิและอนุมตัใิหถ้อนเงนิ

      ภายในวงเงนิที�กาํหนด

9.3  เจา้หนา้ที�รบัฝากเงนิ  เจา้หนา้ที�การเงนิและเจา้หนา้ที�บญัชขีองสหกรณต์อ้งไมเ่ป็น

      บคุคลคนเดยีวกนั

9.4  สหกรณม์ตีวัอย่างลายมอืชื�อของผูม้อีาํนาจถอนเงนิในการเปิดบญัชเีงนิฝากครั�งแรก

      และการถอนเงนิหรอืการปิดบญัชเีงนิฝาก  กระทาํไดโ้ดยผูม้อีาํนาจถอนเงนิตาม

      ตวัอย่างลายมอืชื�อที�ใหไ้ว ้

9.5  สหกรณอ์อกสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้ หา้มฝากสหกรณ์

9.6  สหกรณม์กีารสุม่ตรวจบญัชเีงนิฝากของสมาชกิที�ขาดการตดิต่อกบัสหกรณเ์กนิ  1  ปี

9.7  สหกรณม์กีารจดัทาํทะเบยีนย่อยเจา้หนี� เงนิฝากรายตวัเป็นปจัจบุนั

9.8  สหกรณม์กีารตรวจสอบสมดุคู่ฝากกบัทะเบยีนย่อยเจา้หนี� เงนิฝากและตวัอย่าง

     ลายมอืชื�อทกุคร ั�งที�มกีารถอนเงนิ

9.9  สหกรณม์หีลกัฐานเอกสารเกี�ยวกบัการรบัฝากเงนิถกูตอ้ง  ครบถว้น

9.10 สหกรณม์กีารตรวจสอบทะเบยีนย่อยเจา้หนี� เงนิฝากและบญัชแียกประเภทเป็นประจาํ

9.11 สหกรณม์กีารรายงานผลการรบัฝากเงนิของสหกรณต่์อที�ประชมุคณะกรรมการ

      ดาํเนินการ

9.12 สหกรณม์กีารสุม่สอบทานและยนืยนัยอดเงนิฝากของสมาชกิกบัทะเบยีนเจา้หนี�

      เงนิฝากรายตวั  เมื�อสิ�นปีทางบญัชี

หมายเหต ุ    1.  สหกรณท์ี�ไมท่าํธุรกจิรบัฝากเงนิ  ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง

                     สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี� ท ั�งหมดทกุรายการ

                 2.  สหกรณท์ี�ทาํธุรกจิรบัฝากเงนิ  ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง  ปฏบิตั/ิมี หรือ ไม่ปฏบิตัิ เท่านั�น

รายการ ไมปฏิบัติ



ปฏิบัติ / 

มี

10.  ธุรกจิแปรรูป 

10.1 สหกรณม์คีาํส ั �งมอบหมายบคุคลรบัผดิชอบดา้นแปรรูป

10.2 สหกรณม์แีผนปฏบิตังิานดา้นการผลติ  ดา้นจดัหาวตัถดุบิดา้นการจาํหน่ายให ้

      สอดคลอ้งกบักาํลงัการผลติ

10.3 ก่อนการซื�อวตัถดุบิหรอืจาํหน่ายผลติภณัฑแ์ปรรูปเป็นเงนิเชื�อตอ้งไดร้บัอนุมตัิ

      จากคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

10.4 สหกรณม์กีารตรวจสอบคุณภาพวตัถดุบิและผลติภณัฑแ์ปรรูปใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

10.5 สหกรณม์กีารจดัเก็บวตัถดุบิและผลติภณัฑแ์ปรรูปไวใ้นที�ปลอดภยั

10.6 สหกรณม์กีารจดัทาํทะเบยีนคุมวตัถดุบิและผลติภณัฑแ์ปรรูปใหเ้ป็นปจัจบุนั

10.7 สหกรณจ์ดัทาํทะเบยีนย่อยเจา้หนี�และลูกหนี�  กรณีซื�อ-ขายเป็นเงนิเชื�อ 

      ใหเ้ป็นปจัจบุนั

10.8 สหกรณม์หีลกัฐานและเอกสารเกี�ยวกบัการจดัซื�อวตัถดุบิ  และที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

      ผลติจาํหน่ายผลติภณัฑแ์ปรรูปถกูตอ้ง

10.9 สหกรณม์กีารตรวจนบัวตัถดุบิและผลติภณัฑแ์ปรรูปคงเหลอืเป็นประจาํ

10.10 สหกรณม์กีารรายงานผลธุรกจิแปรรูปต่อที�ประชมุคณะกรรมการเป็นประจาํ

10.11 สหกรณม์กีารตรวจสอบและดูแลรกัษาวสัดุ  อปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการแปรรูป

       ใหค้รบถว้นพรอ้มจะใชง้าน

10.12 สหกรณม์กีารสุม่ทานหนี� กรณีซื�อ-ขายเป็นเงนิเชื�อ

  หมายเหต ุ  1.  สหกรณท์ี�ไมท่าํธุรกจิแปรรูป  ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง

                     สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี� ท ั�งหมดทกุรายการ

                2.  สหกรณท์ี�ทาํธุรกจิแปรรูป  แต่ไมม่กีารซื�อหรอืขายเป็นเงนิเชื�อ  ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง   

                    สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี� ท ั�งหมดทกุรายการ

รายการ ไมปฏิบัติ



ปฏิบัติ / 

มี

11.  การจดัสวสัดิการ 

11.1 สหกรณม์กีารกาํหนดระเบยีบการจดัสวสัดกิาร

11.2 สหกรณม์คีาํส ั �งมอบหมายผูร้บัผดิชอบทาํหนา้ที�ดา้นการจดัสวสัดกิารใหส้มาชกิ

11.3 สหกรณก์าํหนดการจดัสรรกาํไรสุทธิเพื�อการจดัสวสัดกิารใหส้มาชกิไวใ้นขอ้บงัคบั

     ของสหกรณ์

11.4 สหกรณจ์ดัทาํทะเบยีนคุม  จาํแนกตามประเภทของสวสัดกิารใหเ้ป็นปจัจบุนั

11.5 สหกรณม์หีลกัฐานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสวสัดกิารถกูตอ้งครบถว้น

      ตามระเบยีบที�กาํหนดและเก็บรกัษาไวใ้นที�ปลอดภยัในสาํนกังานสหกรณ์

11.6 มกีารรายงานผลการจดัสวสัดกิารต่อที�ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการประจาํเดอืน

11.7 มกีารสุม่ตรวจสอบการจดัสวสัดกิารใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�กาํหนด

 หมายเหต ุ    1.  ถา้สหกรณม์กีารกาํหนดการจดัสวสัดกิารไวใ้นขอ้บงัคบั  และมกีารกาํหนดระเบยีบขึ�นถอืใช ้

                      ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง ปฏบิตั/ิมี หรือ ไม่ปฏบิตัิ เท่านั�น

                  2.  ถา้สหกรณม์กีารกาํหนดการจดัสวสัดกิารไวใ้นขอ้บงัคบั  แต่ไมไ่ดก้าํหนดระเบยีบขึ�นถอืใช ้ 

                      ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง  สหกรณ์ไม่ปฏบิตัิ  ในรายการ 11.1

                      สาํหรบัรายการที�เหลอื  ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง  ปฏบิตั/ิมี หรือ ไม่ปฏบิตัิ

                  3.  ถา้สหกรณไ์มม่กีารกาํหนดการจดัสวสัดกิารไวใ้นขอ้บงัคบั  และไมม่กีารจ่ายเงนิสวสัดกิาร  

                      ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง  สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี� ท ั�งหมดทกุรายการ

ปฏิบัติ / 

มี

12.  อื�น ๆ

12.1 สหกรณไ์ดก้าํหนดระเบยีบ วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณอ์ื�น  ถกูตอ้งตามที�

      นายทะเบยีนสหกรณก์าํหนด

12.2 สหกรณไ์ดก้าํหนดระเบยีบ วา่ดว้ยการใหส้หกรณอ์ื�นกูย้มืเงนิได ้ ถกูตอ้งตามที�

      นายทะเบยีนสหกรณก์าํหนด

 หมายเหต ุ    1. ถา้ขอ้บงัคบัของสหกรณก์าํหนดใหม้รีะเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณอ์ื�น

                     ระเบยีบวา่ดว้ยการใหส้หกรณอ์ื�นกูย้มืเงนิ  และสหกรณม์กีารกาํหนดระเบยีบขึ�นถอืใช ้

                     ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง  ปฏบิตั/ิมี หรือ ไม่ปฏบิตัิ เท่านั�น

รายการ ไมปฏิบัติ

รายการ ไมปฏิบัติ



                 2. ถา้ขอ้บงัคบัของสหกรณไ์มไ่ดก้าํหนดใหม้รีะเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณอ์ื�น  

                    ระเบยีบวา่ดว้ยการใหส้หกรณอ์ื�นกูย้มืเงนิและสหกรณไ์มไ่ดร้บัฝากเงนิจากสหกรณอ์ื�น หรอื 

                    ใหส้หกรณอ์ื�นกูย้มืเงนิ   ใหท้าํเครื�องหมาย √ ลงในช่อง  สหกรณ์ไม่ไดท้าํรายการนี� ท ั�ง 2 รายการ

ปฏิบัติ / 

มี

13.  การจดัทาํแผน

     13.1 สหกรณม์กีารจดัทาํแผน และหรอืโครงการ เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน 

           ของสหกรณ ์

     13.2 แผน และหรอืโครงการของสหกรณม์กีารนาํไปปฏบิตั ิ 

     13.3 สหกรณม์กีารตดิตามผลการปฏบิตังิานตามแผนและหรอืโครงการ  นาํเสนอ

           ต่อที�ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณป์ระจาํเดอืน  และที�ประชมุมกีาร

           พจิารณากาํหนดแนวทางปรบัปรุง / แกไ้ข  หากมปีญัหาหรอือปุสรรค

     13.4 สหกรณด์าํเนินการตามแผนและหรอืโครงการที�ไดม้กีารปรบัปรุง / แกไ้ข

  14.  การแกไ้ขขอ้บกพร่อง

     14.1 สหกรณน์าํเอกสารแจง้เรื�องการแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูต้รวจการสหกรณห์รอื

           ผูส้อบบญัชสีหกรณ ์ เสนอต่อที�ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

           และที�ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการมกีารพจิารณากาํหนดแนวทางแกไ้ข

     14.2 สหกรณม์กีารแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้ 14.1 และรายงานผลการแกไ้ขให ้

           สหกรณจ์งัหวดัในฐานะรองนายทะเบยีนสหกรณท์ราบทกุเดอืนจนกวา่จะแกไ้ข

           แลว้เสร็จ

  หมายเหต ุ ในกรณีที�ไมม่กีารแจง้เรื�องขอ้บกพร่องของผูต้รวจการสหกรณ ์หรอืผูส้อบบญัชสีหกรณ์

                ใหท้าํเครื�องหมาย √  ในช่องปฏบิตัิ / มีท ั�ง 2 รายการ

ปฏิบัติ / 

มี

15.  การมีสว่นร่วม

     15.1 สหกรณใ์หก้ารสนบัสนุนกจิกรรมกลุม่สมาชกิ เช่น  กลุม่สตรสีหกรณ ์ กลุม่เยาวชน

          สหกรณ ์ และกลุม่อาชพีต่าง ๆ เป็นตน้  

    15.2  ปรมิาณธุรกจิของสหกรณเ์ฉลี�ยต่อเดอืน  ในปีปจัจบุนัเทยีบกบัปีก่อน

    15.3  จาํนวนกรรมการของสหกรณท์ี�มาประชมุเฉลี�ยต่อเดอืน  ในปีปจัจบุนัเทยีบกบัปีก่อน

    15.4  การกาํหนดแผนปฏบิตังิานประจาํปีของสหกรณ ์ คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ

รายการ ไมปฏิบัติ

รายการ ไมปฏิบัติ



          ร่วมกนักาํหนดแผน

    15.5  ในที�ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการประจาํเดอืนของสหกรณ ์ คณะกรรมการและ

          ฝ่ายจดัการมกีารแสดงความคิดเหน็




