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(1) 
 

ค ำน ำ 
 

 การจัดท าผลงาน เรื่อง ผลการตรวจการสหกรณ์การเกษตรเขาวง จ ากัด โดยทีมตรวจสอบ
สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2559 ผู้จัดท าได้น าเสนอกระบวนงาน และขั้นตอนการตรวจการสหกรณ์ที่เข้าตรวจสอบสหกรณ์ตาม
ประเด็นรายการที่ก าหนดในแนวทางการตรวจการสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ที่ได้ก าหนดให้มีการตรวจการสหกรณ์ โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ในรูปคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจ า
จังหวัด ที่จะเป็นการก ากับการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลัก   
ธรรมาภิบาลและช่วยลดข้อบกพร่องที่อาจจะท าให้สหกรณ์เกิดความเสียหายขึ้นได้ 
 การจัดท าผลงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
จากท่านผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
ทุกท่าน จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทางวิชาการเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจการสหกรณ์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
                                                      ไก่แก้ว  จัตุรัส 
                                                           สิงหาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (2) 
   
 

บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง ผลการตรวจการสหกรณ์การเกษตรเขาวง จ ากัด โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์  
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปี พ.ศ. 2559 
โดย นางสาวไก่แก้ว  จัตุรัส  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

สังกัด กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 เอกสารเสนอประกอบการขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  สังกัด กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ ์  
ปี พ.ศ. 2560 

..................................... 
 
 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดให้มีการตรวจการสหกรณ์ โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ 
ในรูปของคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจ าจังหวัด เพ่ือด าเนินการก ากับ ดูแลสหกรณ์ให้ด าเนินงานด้วยความ
โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนช่วยป้องกันปัญหาการเกิดข้อบกพร่อง หรือหากมีข้อบกพร่อง
เกิดขึ้นก็สามารถที่จะแก้ไข ระงับยับยั้งได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการออกค าสั่ง     
นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุดที่ 1–4 ลงวันที่  3 
กุมภาพันธ์ 2559 โดยสหกรณ์การเกษตรเขาวง จ ากัด ได้รับการตรวจสอบสหกรณ์จากคณะผู้ตรวจการ
สหกรณ์ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุดที่ 3 ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2559 ซึ่งทีมผู้ตรวจสอบสหกรณ์ได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบตามประเด็นรายการที่ก าหนดในแนวทางการ
ตรวจการสหกรณ์ ปี 2559 ครบทุกประเด็น 
 การตรวจการสหกรณ์การเกษตรเขาวง จ ากัด โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ชุดที่ 3 ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ (2) ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบสหกรณ์ โดยคัดเลือกเป้าหมายสหกรณ์ที่จะตรวจสอบ 
คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนสหกรณ์ที่มีสถานะยังไม่เริ่มด าเนินการและด าเนินการ (3) เข้าตรวจสอบ
สหกรณ์ตามแผนที่ก าหนด โดยตรวจตามประเด็นรายการที่ก าหนดในแนวทางการตรวจการสหกรณ์ปี 2559 
(4) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินน าเสนอต่อ  
นายทะเบียนสหกรณ์ 
 จากการเข้าตรวจสอบสหกรณ์  พบว่า ผู้ตรวจการสหกรณ์ในทีมตรวจสอบสหกรณ์บางราย
ขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการเข้าตรวจการสหกรณ์ และในการก าหนดแผนการเข้าตรวจสอบ
สหกรณ์มีความยุ่งยาก เนื่องจากช่วงเวลาของแต่ละคนไม่ตรงกัน ท าให้การก าหนดแผนล่าช้า  อีกทั้งทาง
สหกรณ์ไม่ให้ความร่วมมือในการค้นหาเอกสารเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรจัดให้มีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์จากการตรวจการสหกรณ์ในประเด็นรายการที่ตรวจพบ โดยน าเสนอต่อที่ประชุม



 (3) 
 
ประจ าเดือนหรือประชุมระบบส่งเสริมสหกรณ์ และควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการตรวจการสหกรณ์อย่างเชิงลึกให้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์  
เพ่ือให้ผู้ตรวจการสหกรณ์รู้เท่าทันสหกรณ์ และสามารถตรวจการสหกรณ์ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับสหกรณ์ถึงประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับจากการ
ตรวจการสหกรณ์ โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์   



 (2) 
   
 



(4)  

 
 

สารบัญ 
  
 หน้า 

ค าน า   (1) 
บทคัดย่อ   (2) 
สารบัญ   (4) 
สารบัญตาราง  (5) 
สารบัญภาพ  (6) 
บทที่ 1  บทน า  1 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของผลงาน  1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  1 
 1.3 ระยะเวลาที่ด าเนินการ  2 
 1.4 ผู้ร่วมด าเนินการ  2 
บทที่ 2  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ  3  
บทที่ 3  ผลการด าเนินงาน 11 
 3.1 เนื้อหาสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 11 
 3.2 ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 16 
 3.3 ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 21 
 3.4 การน าไปใช้ประโยชน์ 22 
 3.5 ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 22 
บทที่ 4  ข้อเสนอแนะ 24 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก   
 
 

 

 

 

 

 

 



(5)  

 
สารบัญตาราง 

                                                                                                 หน้า 
ตารางที่ 1 แนวทางการตรวจการสหกรณ์                                                                   6-10 
ตารางท่ี 2 แผนปฏิบัติงานโดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์                         13-14 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                          
ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์  16 
 ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุดที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                           
ตารางท่ี 4 ผลการตรวจสอบสหกรณ์ตามประเด็นที่ก าหนดในแนวทางการตรวจการสหกรณ์       16-17 
 (16 รายการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6) 

 
สารบัญภาพ 

  หน้า 
ภาพที่ 1 แสดงการรายงานผลการตรวจสอบสหกรณ์  15    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของผลงำน 
 ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดให้มีการตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์
ในรูปของคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจ าจังหวัด เพ่ือด าเนินการก ากับดูแลสหกรณ์ให้ด าเนินงาน         
ด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนป้องกันปัญหาการเกิดข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น  
หรือหากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นก็สามารถที่จะแก้ไข ระงับยับยั้ งได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์             
ซึ่งทีมตรวจสอบสหกรณ์ จะประกอบด้วย ผู้ตรวจการสหกรณ์จากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 1 คน กลุ่มงาน
วิชาการ 1 คน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 คน และมอบหมายพนักงานราชการ เป็นผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการ
สหกรณ์ 1 คน ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบสหกรณ์ และคัดเลือกเป้าหมายสหกรณ์ที่จะเข้า
ตรวจสอบในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนสหกรณ์ที่มีสถานะยังไม่เริ่มด าเนินการ และ
ด าเนินการ (Active) ที่พิจารณาจากสหกรณ์ที่มีความเสี่ยง, สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ, สหกรณ์ที่มี
ผลการวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ต้องเฝ้าระวัง โดยเข้าตรวจสอบสหกรณ์ตามแผนที่ก าหนดให้ครบ                 
ทุกประเด็นตามรายการที่ก าหนดในแนวทางการตรวจการสหกรณ์ แล้วรายงานผลการตรวจสอบสหกรณ์
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ตามแบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน โดยจะต้องให้ผ่านทาง
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ วิเคราะห์ กลั่นกรอง ก่อนน าเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือทราบและพิจารณา     
สั่งการต่อไป  (ค าอธิบายกิจกรรม/งานที่ด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ก ากับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์. 2558 : 2) 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการออกค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ตั้งคณะ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุดที่ 1–4 ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 3, 4, 5, 6/2559        
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในปี 2559 ได้มีการคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าตรวจสอบ จ านวน          
25 แห่ง โดยสหกรณ์การเกษตรเขาวง จ ากัด เป็นหนึ่งในสหกรณ์เป้าหมายของการเข้าตรวจสอบที่จะได้รับ
การเข้าตรวจสอบจากคณะผู้ตรวจการสหกรณ์  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุดที่ 3 ตามค าสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งผู้จัดท าผลงานได้เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ที่อยู่ใน     
คณะตรวจการสหกรณ์ชุดดังกล่าว  
 จากการเข้าตรวจสอบสหกรณ์การเกษตรเขาวง จ ากัด พบว่า มีประเด็นรายการการ
ตรวจสอบที่น่าสนใจ ที่จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในการเข้าตรวจสอบสหกรณ์ แล้วรายงานผลการ
ตรวจสอบตามแบบรายการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน น าเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้อย่าง   
สมบูรณ์ชัดเจนและมีประสิทธิภาพต่อไป 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำร 
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการตรวจสอบสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ให้มีความชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนตามประเด็นที่ก าหนด 
 2. เพ่ือติดตามการแก้ไขข้อสังเกตของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 
จากทีมตรวจสอบสหกรณ์ 
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1.3 ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 
 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 
 
1.4 ผู้ร่วมด ำเนินกำร 
 1. นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ สัดส่วนของผลงาน 10 % 
 2. นายเรืองฤทธิ์ ถิตย์พงษ์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สัดส่วนของผลงาน 10 % 
 3. นางสาวสนธิกาญจน์ นาถ้ านาค นิติกร   สัดส่วนของผลงาน  5 % 
 4. นางพรรณี  มูลวัฒน์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สัดส่วนของผลงาน  5 % 



 
 

บทที่ 2 
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

 
 ผลงานเรื่อง  ผลการตรวจการสหกรณ์การเกษตรเขาวง จ ากัด โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559      
ผู้เสนอผลงานได้ใช้ความรู้ทางวิชาการในการด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 อ านาจหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
 2.2 แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 
 2.3 รายการที่ก าหนดในแนวทางการตรวจการสหกรณ์ ปี 2559 (ประเด็น 16 รายการ) 
  
2.1 อ านาจหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
 มาตรา 16 (3) และ มาตรา 19 บัญญัติว่า “ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่แต่งตั้ง
ผู้ตรวจการสหกรณ์” และ “ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
สหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียน
สหกรณ”์ 
 มาตรา 17 นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้ 
 มาตรา 18 เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ านาจ
เข้าไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได้ และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวย
ความสะดวกหรือช่วยเหลือหรือให้ค าชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 
 ให้ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 
 บัตรประจ าตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 มาตรา 19 ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
สหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียน
สหกรณ ์
 มาตรา 23 สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไม่เกินสามปีหรือมีผลการด าเนินงานขาดทุน
ติดต่อกันเกินสองปี เมื่อสหกรณ์ร้องขอนายทะเบียนสหกรณ์หรือคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ    
เห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไข นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่             
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเข้าช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได ้
 การช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
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2.2 แนวทางการตรวจการสหกรณ์ (แนวทางการตรวจการสหกรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์. 
2553 : 16-19) 
 แนวทางการตรวจการสหกรณ์หรือวิธีปฏิบัติการตรวจการสหกรณ์ เป็นกระบวนการที่ต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 อันประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
 1. เตรียมการตรวจสอบ 
    1.1 จัดท าแผนการตรวจสอบ 
  ผู้ตรวจการสหกรณ์ต้องวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจการสหกรณ์
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  องค์ประกอบส าคัญในการวางแผนการตรวจสอบมีดังนี้ 
   - ก าหนดระยะเวลา แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
     กรณีปกติ ตรวจตามแผนงานที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดตามที่แจ้ง
สหกรณ์ทราบ ส่วนใหญ่จะก าหนดระยะเวลาตรวจครั้งละ 1 – 3 วันต่อหนึ่งสหกรณ์ 
     กรณีพิเศษ ตรวจตามแผนงานพิเศษกรณีเกิดการทุจริต 
ก าหนดระยะเวลาการเข้าตรวจสหกรณ์ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 3 วัน ในการตรวจ
แต่ละครั้งต่อแต่ละสหกรณ์ท่ีมีปัญหาการทุจริต 
  เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
   - ก าหนดเองตามความเหมาะสม และตามแต่นายทะเบียนสหกรณ์จะมอบหมาย 
   - เรื่องท่ีควรต้องตรวจในแต่ละสหกรณ์ 
     กรณีปกติ ควรตรวจสอบเพ่ือประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
และตรวจสอบเพ่ือประเมินผลการควบคุมภายใน (Control Evaluation) ของสหกรณ ์
     กรณีพิเศษ  ควรตรวจตามค าแนะน าตามคู่มือ ซึ่งมีประเด็นการทุจริต
เป็นกรณีๆ ไป 
    1.2 แจ้งเป้าประสงค์ของการตรวจสอบให้สหกรณ์ทราบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
หลักฐาน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในคราวที่จะมีการตรวจสอบประจ าปีซึ่งเป็นกรณีปกติ และควรจะมีการ
นัดหมายและแสดงตัวในการเข้าตรวจสอบก่อนการเข้าตรวจสอบ แต่ในการที่จะต้องมีการตรวจสอบตาม
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษซึ่งมีสาเหตุมาจากการร้องเรียนหรือเกิดการทุจริตในสหกรณ์      
ก็อาจไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าแต่ต้องแสดงตนเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายว่าด้วย
สหกรณไ์ด้ให้อ านาจไว้ตามสมควรแก่เหตุ 
 2. ปฏิบัติการตรวจสอบ 
    2.1 เข้าด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน 
    2.2 มีการใช้เทคนิคในการเข้าตรวจสอบ โดยสามารถกระท าการได้ตามความถนัด และ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจการสหกรณ์ที่ได้รับแต่งตั้งแต่ละคน แต่ควรต้องค านึงถึงความเป็นอิสระของสหกรณ์ 
และผลกระทบที่อาจจะท าให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่สหกรณ์ 
    2.3 ข้อพึงระมัดระวังของผู้ตรวจการสหกรณ์ในการเข้าตรวจสอบ 
   - ระมัดระวังบุคลิกภาพในด้านการแต่งกาย กิริยา วาจา และหลีกเลี่ยง
การโต้เถียง 
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   - ชี้แจงเหตุผลหรือสอบถามข้อมูลด้วยลักษณะเป็นมิตร สุภาพ 
   - ไม่สมควรกล่าวในเชิงต าหนิ วิพากษ์วิจารณ์ หรือด่วนสรุป ในประเด็นที่
ยังไม่ชัดแจ้ง หรือแสดงออกให้กระทบกระเทือนต่อสหกรณ์ 
   - ไม่สมควรพูดเล่นหรือพูดโดยไม่ยั้งคิด 
   - ไม่เป็นการจับผิด แต่เป็นการแนะน าหรือช่วยเหลือ 
 3. รายงานการตรวจสอบเพื่อสั่งการ 
    ระยะที่ 1 ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์จัดท ารายงานการตรวจสอบ แล้วยื่นรายงานต่อ
สหกรณ์จังหวัด หรือผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 ในฐานะรองนายทะเบียน
สหกรณป์ฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี 
    ระยะที่ 2 ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่สหกรณ์ได้แก้ไข
ตามหนังสือสั่งการและแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ เพ่ือตรวจสอบว่าสหกรณ์ได้ด าเนินการครบถ้วน
ถูกต้องหรือไม่ แล้วรายงานผลให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบหรือสั่งการต่อไป 
 4. ข้อเสนอแนะการใช้อ านาจสั่งการ 
    4.1 เมื่อผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อบกพร่อง ให้รายงานนายทะเบียน
สหกรณ์เพ่ือทราบ 
    4.2 กรณีตรวจสอบพบข้อบกพร่องเล็กน้อยที่สหกรณ์สามารถแก้ไขได้ทันที ให้น าเสนอ
นายทะเบียนสหกรณ์ ออกค าแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขโดยพิจารณาใช้อ านาจตามมาตรา 16 (1) 
    4.3 กรณีตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่อาจท าให้เกิดความเสียหาย หรือมีความเสียหาย
เกิดขึ้นแล้ว ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับข้อกฎหมาย เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะให้นายทะเบียน
สหกรณ ์พิจารณาใช้อ านาจสั่งการตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์บัญญัติไว้ 
 5. การติดตามและประเมินผลการสั่งการ 
    5.1 การติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน หมายถึง การสังเกต การติดตาม การมีระบบ
รายงานความคืบหน้าของงาน รวมทั้งการสอบทานหรือการยืนยันยอดระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การ
รายงานผลการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลสหกรณ์ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทาง Internet/Intranet ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    5.2 การประเมินการควบคุมโดยองค์กรของสหกรณ์เอง เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกัน (Workshop) ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีความรู้
ด้านการควบคุม และผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกิจกรรมควบคุมและประเมินผลร่วมกันในแต่ละด้าน
ที่รับผิดชอบ การประชุมดังกล่าวจะท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจความจ าเป็นและการยอมรับการควบคุม 
ที่ได้จากมติการประชุม ซึ่งเป็นผลดีกว่าการควบคุมจากการสั่งการโดยคณะกรรมการด าเนินการแต่ฝ่ายเดียว 
   5.3 การประเมินผลอิสระ เป็นการประเมินตามช่วงเวลาที่ก าหนดขึ้น โดยผู้ที่ไม่มีส่วน   
ได้เสียกับการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ เพ่ือให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การ
ประเมินจากผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยใช้การประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาใน
การด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 
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2.3 รายการที่ก าหนดในแนวทางการตรวจการสหกรณ์ปี 2559 (ประเด็น 16 รายการ) 
ตารางท่ี 1 แนวทางการตรวจการสหกรณ์  
ที ่ รายการที่ตรวจ ประเด็นเนื้อหาสาระท่ีต้องตรวจ 
1 ข้อมูลทั่วไป 

สมาชิก และสมาชิกสมทบ 
คณะกรรมการด าเนินการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ 

 
- สมาชิกจ านวน.......คน / สมาชิกสมทบจ านวน......คน 
- คณะกรรมการด าเนินการจ านวน.......คน 
- ผู้ตรวจสอบกิจการจ านวน......คน 
- ฝ่ายจัดการสหกรณ์จ านวน......คน 
 

2 รายงานการประชุมใหญ่ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

- องค์ประชุม 
- การลงชื่อประชุม 
- การบันทึกรายงานการประชุม 
- การลงมติต่างๆ (เฉพาะวาระเรื่องพิจารณา) 
 

3 งบทดลอง - ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการ 
ตรวจการสหกรณ์  
- จากงบทดลองของสหกรณ์ 
 

4 การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
(1) การให้เงินกู้แก่สมาชิก/สหกรณ์
อ่ืน 

- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 
- ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน ค าขอ 
กู้เงิน สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านองท่ีดินเพ่ือประกันหนี้ 
- มีมติที่ประชุมอนุมัติหรือไม่ 
- วงเงินที่สมาชิกกู้ยืมเกินวงเงินขั้นสูงหรือไม่ 
- วัตถุประสงค์ในค าขอกู้เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ 
- การค้ าประกันเป็นตามระเบียบหรือไม่ 
- ใบรับเงินกู้ลงชื่อถูกต้องหรือไม่ 
- ตรวจสอบการลงชื่อในสัญญากู้ ใบรับเงินกู้เทียบกับ 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทะเบียนหุ้น ว่าลายมือชื่อ
ถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
- บันทึกรายการในแผ่นบัญชีย่อยเงินกู้หรือไม่ จ านวนเท่าใด 
ตรงกับใบรับเงินกู้หรือไม่ 
- การรับช าระหนี้ สหกรณ์ค านวณดอกเบี้ยถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ 
- สุ่มสอบทานหนี้เงินกู้ 
- สมุดคู่บัญชีเงินกู้สมาชิก (หากมีที่สหกรณ์ ให้แจ้งรีบส่งคืน
สมาชิก) 
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ตารางท่ี 1 แนวทางการตรวจการสหกรณ์ (ต่อ) 
ที ่ รายการที่ตรวจ ประเด็นเนื้อหาสาระท่ีต้องตรวจ 
 (2) การรับเงินฝากจากสมาชิก/

สหกรณ์อ่ืน 
- การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก/
สหกรณ์อ่ืน และการปฏิบัติตามระเบียบ 
- ค าขอเปิดบัญชีเงินฝาก/บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 
- ตรวจลายมือชื่อในใบถอนเงินฝากว่าตรวจตามบัตร
ตัวอย่างลายมือชื่อกับค าขอเปิดบัญชีเงินฝากหรือไม่   
หรือเทียบเคียงกับใบฝากเงินที่สมาชิกน าฝากไว้ว่าเป็น
ลายมือชื่อเดียวกันหรือไม่  
- วงเงินที่ถอนแต่ละครั้งเป็นไปตามระเบียบก าหนดหรือไม่ 
- สุ่มสอบทานเงินฝากกับสมาชิก 

 (3) การรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/
การจัดจ าหน่าย 

- การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป 
และการปฏิบัติตามระเบียบ 
- การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกต้องมากกว่า
บุคคลภายนอก 
- มติที่ประชุมเกี่ยวกับการตั้งกรรมการจัดซื้อ 
- การบันทึกบัญชี การจัดให้มีทะเบียนคุมสินค้า สมุดซื้อ 
สมุดขาย  
- สินค้าคงเหลือเป็นไปตามทะเบียนคุมสินค้าหรือไม่ 
- ค าสั่งมอบหมายงาน 
- การตรวจสอบคุณภาพ/ราคา 
- การจัดเก็บ/สต๊อก 
- บัญชีย่อยลูกหนี้/เจ้าหนี้ 
- การตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
- น้ าหนักยุบตัว/การทดสอบน้ าหนักยุบตัว 
- สุ่มสอบทานหนี้ 

 (4) การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และ
การปฏิบัติตามระเบียบ 
- แบบส ารวจความต้องการของสมาชิก มติที่ประชุม
เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
- เอกสารการจัดซื้อ ทะเบียนคุมสินค้า สมุดซื้อ สมุดขาย
สินค้า หลักฐาน/เอกสารประกอบ 
- ค าสั่งมอบหมาย 
- บัญชีย่อยเจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า 
- การตรวจนับสินค้าคงเหลือ 

 



8 
 

 
 

ตารางท่ี 1 แนวทางการตรวจการสหกรณ์ (ต่อ) 
ที ่ รายการที่ตรวจ ประเด็นเนื้อหาสาระท่ีต้องตรวจ 
 (4) การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (ต่อ) - การสอบทานลูกหนี้การค้า 

- การตัดหนี้สูญ/สินค้าขาดบัญชี/สินค้าเสื่อมคุณภาพ 
 

 (5) การให้บริการ/การส่งเสริม
การเกษตร 

- การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้บริการ/ส่งเสริมการเกษตร 
และการถือปฏิบัติตามระเบียบ 
- หลักฐาน/เอกสารประกอบการรับเงินค่าบริการ  
สมุดรายได้ค่าบริการ 
- บัญชีย่อยเจ้าหนี้/ลูกหนี้ค่าบริการ 
- เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก 
- ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
- อนุมัติก่อนบริการเป็นเงินเชื่อ 
- บัญชีย่อยลูกหนี้/เจ้าหนี้ 
- สุ่มสอบลูกหนี้/เจ้าหนี้ 
 

 (6) ธุรกิจอ่ืน/สวัสดิการ - การถือใช้ระเบียบว่าด้วยธุรกิจนั้นๆ 
- การถือใช้ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ 
- เอกสารการรับเงิน สมุดรายได้ ค่าใช้จ่าย 
- บัญชีย่อยเจ้าหนี้/ลูกหนี้ธุรกิจ 
- เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินสวัสดิการ 
 

5 การปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับ/
ระเบียบของสหกรณ์ 

- ครบตามธุรกิจและตามข้อบังคับก าหนด 
- ได้รับความเห็นชอบ 
- การปฏิบัติตามระเบียบ 
- การส่งส าเนาระเบียบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

6 การก าหนด/การใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ า
ประกันประจ าปี 

- มติที่ประชุมที่ก าหนด 
- การรายงานขอความเห็นชอบ 
- การกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก 
- การรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
- กู้ยืมเงินและรับฝากสหกรณ์อ่ืนเกินวงเงินที่ 
นายทะเบียนสหกรณใ์ห้ความเห็นชอบหรือไม่ 
 

7 การจัดท า/การรายงานการด ารง 
สินทรัพย์สภาพคล่อง 

- การจัดท ารายงาน/ส่งรายงาน และการด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือไม่ 
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ตารางท่ี 1 แนวทางการตรวจการสหกรณ์ (ต่อ) 
ที ่ รายการที่ตรวจ ประเด็นเนื้อหาสาระท่ีต้องตรวจ 
8 การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ด าเนินการ 
- ตรวจสอบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- จ านวนกรรมการที่เลือกตั้งเป็นไปตามข้อบังคับ/กฎหมาย 
- คุณสมบัติกรรมการขัดข้อบังคับ กฎหมายหรือไม่ เช่น 
การผิดสัญญาช าระหนี้ 
 

9 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี - เป็นไปตามข้อบังคับ/กฎหมาย 
- การจัดสรรโบนัสกรรมการ เจ้าหน้าที่ เป็นตามค าแนะน า
ของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

10 การฝาก/การลงทุนของสหกรณ์ - ลักษณะการลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย 
- มติที่ประชุม 
- การขอความเห็นชอบ 

11 การด าเนินการนอกกรอบ
วัตถุประสงค์หรืออ านาจกระท าการ
ของสหกรณ์ 

- สหกรณ์มีการกระท าการท่ีไม่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ 
และอ านาจกระท าการตามข้อของสหกรณ์ 

12 พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหาย 

- พฤติกรรม หรือกระท าการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสหกรณ์เป็นมูลค่าสูง หรือกระทบเป็นวงกว้าง หรือเป็น
พฤติกรรมที่ท าซ้ าๆของสหกรณ์, กรรมการ, เจ้าหน้าที่,     
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หรือผู้ที่แอบอ้างแล้วท าให้บุคคล
ทั่วไปเข้าใจว่าสหกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

13 การปฏิบัติตามแผนงาน และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- การด าเนินการหรือการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
- การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
- ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ 
 

14 สมาชิก และสมาชิกสมทบ - คุณสมบัติตามข้อบังคับ/ตรวจสอบกับใบสมัครเข้าเป็น
สมาชิก 
- มติที่ประชุมกลุ่ม มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
และเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ 
- การลงชื่อในใบสมัคร ทะเบียนหุ้น 
- การช าระเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
- การจัดท า เก็บรักษา จัดส่งทะเบียนสมาชิก, ทะเบียนหุ้น 
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ตารางท่ี 1 แนวทางการตรวจการสหกรณ์ (ต่อ) 
ที ่ รายการที่ตรวจ ประเด็นเนื้อหาสาระท่ีต้องตรวจ 
15 เจ้าหน้าที่/ฝ่ายจัดการสหกรณ์ - สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเกิน 10 คน จะต้องถือใช้

ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
- ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของสัญญาจ้าง สัญญาค้ าประกัน 
 

16 การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ตรวจประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์ 126 ข้อ 
- การบริหารความเสี่ยง (ตามคู่มือแนวทางการตรวจการ
สหกรณ์และการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ปี 2553) 
     1. ความเสี่ยงด้านเงินทุน 
     2. ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ 
     3. ความเสี่ยงด้านขีดความสามารถในการบริหาร 
     4. ความเสี่ยงด้านการท าก าไร 
     5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
     6. ความเสี่ยงด้านผลกระทบของธุรกิจ 
 

 
ที่มา : ค าอธิบายกิจกรรม/งานที่ด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ า 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก ากับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ (เอกสารหมายเลข 2). 2558 : 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 

3.1 เนื้อหาสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2559 ก ำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์สหกรณ์ กิจกรรมกำรตรวจกำรสหกรณ์ โดยทีมตรวจสอบ
สหกรณ์ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ทีมตรวจสอบสหกรณ์ได้ก ำหนดได้มีเป้ำหมำยสหกรณ์ที่เข้ำตรวจสอบ   
คิดเป็นร้อยละ 30 ของสหกรณ์ที่มีสถำนะยังไม่เริ่มด ำเนินกำรและด ำเนินกำร ซึ่งทีมตรวจสอบสหกรณ์ได้
ร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบสหกรณ์ (Action Plan) และเข้ำตรวจสอบตำมแผนที่ก ำหนด โดยตรวจ
ให้ครบทุกประเด็นตำมรำยกำรที่ก ำหนดในแนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ แล้วรำยงำนให้นำยทะเบียนสหกรณ์
เพ่ือทรำบหรือพิจำรณำสั่งกำร 
 กำรตรวจกำรสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนดังนี ้
 1. สหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ ในฐำนะรองนำยทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติกำรแทนนำยทะเบียน
สหกรณ์ มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ ชุดที่ 1-4 ซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจ   
กำรสหกรณ์ จำกกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ กลุ่มงำนวิชำกำร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มละ 1 คน และพนักงำน
รำชกำร จ ำนวน 1 คน ท ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงินของสหกรณ์ ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงำนกำรเข้ำตรวจสอบสหกรณ์ ประจ ำปี 2559 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
   1. ค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ที่ 3/2559 เรื่อง ตั้งคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ประจ ำ
จังหวัดกำฬสินธุ์ ชุดที่ 1 ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ประกอบด้วย 
     1. นำยสำนิต ค ำแสนกุล ประธำนคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
     2. นำยภูมินทร์ นำรถสกุล ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
     3. นำงจิรำนุช เชื้อไพบูลย์ ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
     4. นำงสำวสุพรรณิกำร์  ค ำชมภู พนักงำนรำชกำร 
   เข้ำตรวจสอบสหกรณ ์จ ำนวน 6 สหกรณ์ ประกอบด้วย 
     1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองกำฬสินธุ์  จ ำกัด 
     2. สหกรณ์กำรเกษตร สกย.ถำวรภูดิน  จ ำกัด 
     3. สหกรณ์บริกำรเคหสถำนเมืองใหม่กำฬสินธุ์  จ ำกัด 
     4. สหกรณ์กำรเกษตรนำมน  จ ำกัด 
     5. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นกำฬสินธุ์  จ ำกัด 
     6. สหกรณ์เดินรถกำฬสินธุ์  จ ำกัด 
   2. ค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ที่ 4/2559 เรื่อง ตั้งคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ประจ ำ
จังหวัดกำฬสินธุ์ ชุดที่ 2 ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ประกอบด้วย 
     1. นำงจิรำนุช เชื้อไพบูลย์ ประธำนคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
     2. นำงธัศยธรณ์ พรมประเทศ ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
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     3. นำงสำวยุวดี โชคโสด  ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
     4. นำงสำวอนันทิกำ  ค ำชมภู พนักงำนรำชกำร 
   เข้ำตรวจสอบสหกรณ์ จ ำนวน 7 สหกรณ์ ประกอบด้วย 
     1. สหกรณ์กำรเกษตรกมลำไสย  จ ำกัด 
     2. สหกรณ์กำรเกษตรยำงตลำด  จ ำกัด 
     3. สหกรณ์กำรเกษตรฆ้องชัย  จ ำกัด 
     4. สหกรณ์กำรเกษตรร่องค ำ  จ ำกัด 
     5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต ำบลโคกสะอำด  จ ำกัด 
     6. สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธกส.กำฬสินธุ์ จ ำกัด 
     7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขำพระนอน  จ ำกัด 
   3. ค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ที่ 5/2559 เรื่อง ตั้งคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ประจ ำ
จังหวัดกำฬสินธุ์ ชุดที่ 3 ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ประกอบด้วย 
     1. นำยอภิรักษ์ พำนนูน  ประธำนคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
     2. นำงสำวไก่แก้ว  จัตุรัส  ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
     3. นำยเรืองฤทธิ์ ถิตย์พงษ ์ ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
     4. นำงพรรณี  มูลวัตร  พนักงำนรำชกำร 
     5. นำงสำวสนธิกำญจน์ นำถ้ ำนำค พนักงำนรำชกำร 
   เข้ำตรวจสอบสหกรณ์ จ ำนวน 7 สหกรณ์ ประกอบด้วย 
     1. สหกรณ์กำรเกษตรกุฉินำรำยณ์  จ ำกัด 
     2. สหกรณ์กำรเกษตรเขำวง  จ ำกัด 
     3. สหกรณ์กำรเกษตรสมเด็จ  จ ำกัด 
     4. สหกรณ์ออมทรัพย์สถำนประกอบกำรกำฬสินธุ์ จ ำกัด 
     5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่ำสีแก้ว จ ำกัด 
     6. สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จ ำกัด 
     7. สหกรณ์กำรเกษตรนำคู  จ ำกัด 
   4. ค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ที่ 6/2559 เรื่อง ตั้งคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ประจ ำ
จังหวัดกำฬสินธุ์ ชุดที่ 4 ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ประกอบด้วย 
     1. นำยสุระศักดิ ์ บุญชำญ  ประธำนคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
     2. นำงสำวไก่แก้ว  จัตุรัส  ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
     3. นำยสมบูรณ์ โนนเวียงแก ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
     4. นำงเพียงพิศ  โสภิพันธ์ พนักงำนรำชกำร 
     5. นำงสำวสนธิกำญจน์ นำถ้ ำนำค พนักงำนรำชกำร 
   เข้ำตรวจสอบสหกรณ์ จ ำนวน 5 สหกรณ์ ประกอบด้วย 
     1. สหกรณก์ำรเกษตรหนองกุงศร ี จ ำกัด 
     2. สหกรณ์กำรเกษตรห้วยเม็ก  จ ำกัด 
     3. สหกรณก์ำรเกษตรค ำม่วง  จ ำกัด 
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     4. สหกรณก์ำรเกษตรท่ำคันโท จ ำกัด 
     5. สหกรณ์ศูนย์ศิลปำชีพทอผ้ำไหมแพรวำบ้ำนโพนกำฬสินธุ์ จ ำกัด 
 
 2. คณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ ร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบสหกรณ์ โดยคัดเลือก
เป้ำหมำยสหกรณ์ที่จะตรวจสอบในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ ำนวนสหกรณ์ที่มีสถำนะยังไม่เริ่ม
ด ำเนินกำรและด ำเนินกำร(Active) ซึ่งส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ มีสหกรณ์เป้ำหมำยในกำร
ตรวจสอบ จ ำนวน 25 แห่ง ดังนี้ 
ตาราง 2 แผนปฏิบัติงำนโดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ วันที่ออกตรวจ ทีมตรวจสอบ 
1 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองกำฬสินธุ์ จ ำกัด 

 
7, 8, 9, 10, 11 มีนำคม 2559 ชุดที่ 1 

2 สหกรณ์กำรเกษตร สกย.ถำวรภูดิน  จ ำกัด 
 

4, 5, 7, 8, 11 เมษำยน 2559 ชุดที่ 1 

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
กำฬสินธุ์  จ ำกัด 

6, 10, 11, 12, 13 พฤษภำคม 
2559 

ชุดที่ 1 

4 สหกรณ์เดินรถกำฬสินธุ์  จ ำกัด 
 

6, 7, 8, 9, 10 มิถุนำยน 2559 ชุดที่ 1 

5 สหกรณ์บริกำรเคหสถำนเมืองใหม่กำฬสินธุ์  
จ ำกัด 

4, 5, 6, 7, 8 กรกฎำคม 2559 ชุดที่ 1 

6 สหกรณ์กำรเกษตรนำมน  จ ำกัด 
 

5, 8, 9, 10, 11 สิงหำคม 2559 ชุดที่ 1 

7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 
บ้ำนโนนภักดี  จ ำกัด 

15, 16, 17, 18 มีนำคม 2559 ชุดที่ 2 

8 สหกรณ์กำรเกษตรกมลำไสย  จ ำกัด 17, 18, 24, 25, 26 
พฤษภำคม 2559 

ชุดที่ 2 

9 สหกรณ์กำรเกษตรฆ้องชัย  จ ำกัด 13, 14, 27, 28, 29 มิถุนำยน 
2559 

ชุดที่ 2 

10 สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส.
กำฬสินธุ์ จ ำกัด 

15, 16, 17, 20, 21 มิถุนำยน 
2559 

ชุดที่ 2 

11 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 
บ้ำนโคกล่ำม  จ ำกัด 

12, 13 กรกฎำคม 2559 ชุดที่ 2 

12 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำทุ่งศรีเมืองทอง  จ ำกัด 
 

14, 15 กรกฎำคม 2559 ชุดที่ 2 

13 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 
บ้ำนโนนสวำง  จ ำกัด 

17, 24 สิงหำคม 2559 ชุดที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แผนปฏิบัติงำนโดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ วันที่ออกตรวจ ทีมตรวจสอบ 
14 สหกรณ์โรงสีข้ำวชุมชนต ำบลสงเปลือยอ ำเภอ

เขำวง จ ำกัด 
15, 16 มีนำคม 2559 ชุดที่ 3 

15 สหกรณ์ข้ำวเหนียวเขำวง  จ ำกัด 
 

17, 18 มีนำคม 2559 ชุดที่ 3 

16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่ำสีแก้ว  จ ำกัด 4, 5 เมษำยน 2559 
 

ชุดที่ 3 

17 สหกรณ์เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอินทรีย์ในเขต
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำกัด 

7, 8 เมษำยน 2559 ชุดที่ 3 

18 สหกรณ์ออมทรัพย์สถำนประกอบกำร
กำฬสินธุ์  จ ำกัด 

11, 12, 13, 16, 18 
พฤษภำคม 2559 

ชุดที่ 3 

19 สหกรณ์กำรเกษตรสมเด็จ  จ ำกัด 
 

6, 7, 8, 9, 10 มิถุนำยน 2559 ชุดที่ 3 

20 สหกรณ์กำรเกษตรเขำวง  จ ำกัด 
 

4, 5, 6, 7, 8 กรกฎำคม 2559 ชุดที่ 3 

21 สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรปศุสัตว์ในเขต
ปฏิรูปที่ดินค ำม่วง-สำมชัย จ ำกัด 

6, 19 พฤษภำคม 2559 ชุดที่ 4 

22 สหกรณ์ศูนย์ศิลปำชีพทอผ้ำไหมแพรวำ 
บ้ำนโพนกำฬสินธุ์ จ ำกัด 

23, 27 พฤษภำคม 2559 ชุดที่ 4 

23 สหกรณ์กำรเกษตรผู้เลี้ยงโคบ้ำนไทรทอง  
จ ำกัด 

13, 17 มิถุนำยน 2559 ชุดที่ 4 

24 สหกรณ์กำรเกษตรห้วยเม็ก  จ ำกัด 
 

20, 21, 22, 23, 24 มิถุนำยน 
2559 

ชุดที่ 4 

25 สหกรณ์กำรเกษตรหนองกุงศรี  จ ำกัด 
 

11, 12, 13, 14, 15 กรกฎำคม 
2559 

ชุดที่ 4 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ (2559) 
 3. คณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ เข้ำตรวจสอบตำมแผนที่ก ำหนด โดยในกำรเข้ำตรวจสอบสหกรณ์
แต่ละครั้ง ต้องตรวจให้ครบทุกประเด็นตำมรำยกำรที่ก ำหนดในแนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์  ปี 2559 
(ประเด็น 16 รำยกำร) ดังนี้ 
   1. ข้อมูลทั่วไป 
   2. รำยงำนกำรประชุมใหญ่/รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
   3. งบทดลอง 
   4. กำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
   5. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ข้อบังคับ/ระเบียบของสหกรณ์ 
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   6. กำรก ำหนด/กำรใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปี 
   7. กำรจัดท ำ/กำรรำยงำนกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง 
   8. กำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
   9. กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 
   10. กำรฝำก/กำรลงทุนของสหกรณ์ 
   11. กำรด ำเนินกำรนอกกรอบวัตถุประสงค์หรืออ ำนำจกระท ำกำรของสหกรณ์ 
   12. พฤติกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
   13. กำรปฏิบัติตำมแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
   14. สมำชิกและสมำชิกสมทบ 
   15. เจ้ำหน้ำที่/ฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์ 
   16. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    
 4. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมแบบรำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงิน
เสนอต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ โดยผ่ำนกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ เพ่ือวิเครำะห์ กลั่นกรอง ก่อนที่จะน ำเสนอ
นำยทะเบียนสหกรณ์เพ่ือทรำบ/พิจำรณำสั่งกำร ตำมผังแสดงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบสหกรณ์ 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบสหกรณ์ 

1.รายงานผลการตรวจการสหกรณ์ 

 2. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

3. น าเสนอนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ/รับทราบ 

4. นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการให้แก้ไข 

5. ท าหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไข 

6. ติดตามการแก้ไขของสหกรณ์ 
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3.2 ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  โดยมีสัดส่วนของผลงำนร้อยละ 70 
 ผู้เสนอผลงำน ได้ปฏิบัติงำนตรวจกำรสหกรณ์กำรเกษตรเขำวง จ ำกัด โดยทีมตรวจสอบ
สหกรณ์ ตำมค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ที่ 5/2559 เรื่อง ตั้งคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
ชุดที่ 3 ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดท ำค ำสั่ง ตั้งคณะคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ ชุดที่ 3 
ตำมค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ที่ 5/2559 ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559 เพ่ือร่วมกันตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ของสหกรณ์ ซึ่งคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย 
  1. นำยอภิรักษ์  พำนนูน  ประธำนคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
  2. นำงสำวไก่แก้ว  จัตุรัส  ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
  3. นำยเรืองฤทธิ์  ถิตย์พงษ์ ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
  4. นำงพรรณี  มูลวัตร  พนักงำนรำชกำร 
  5. นำงสำวสนธิกำญจน์ นำถ้ ำนำค พนักงำนรำชกำร 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบสหกรณ์ โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ประจ ำ
จังหวัดกำฬสินธุ์ ชุดที่ 3 จ ำนวน 7 แห่ง จำกเป้ำหมำยสหกรณ์ที่ตรวจสอบในปี 2559 ของส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวนทั้งหมด 25 แห่ง ซึ่งแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบสหกรณ์ รำยละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติงำนตรวจสอบสหกรณ์ โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ ชุดที่ 3  
             ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ วันที่ออกตรวจ 

1 สหกรณ์โรงสีข้ำวชุมชนต ำบลสงเปลือยอ ำเภอเขำวง 
จ ำกัด 

15, 16 มีนำคม 2559 

2 สหกรณ์ข้ำวเหนียวเขำวง  จ ำกัด 17, 18 มีนำคม 2559 

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่ำสีแก้ว  จ ำกัด 4, 5 เมษำยน 2559 
4 สหกรณ์เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

จังหวัดกำฬสินธุ์  จ ำกัด 
7, 8 เมษำยน 2559 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์สถำนประกอบกำรกำฬสินธุ์  จ ำกัด 11, 12, 13, 16, 18 พฤษภำคม 2559 
6 สหกรณ์กำรเกษตรสมเด็จ  จ ำกัด 6, 7, 8, 9, 10  มิถุนำยน 2559 

7 สหกรณ์กำรเกษตรเขำวง  จ ำกัด 4, 5, 6, 7, 8  กรกฎำคม 2559 
ที่มำ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ (2559) 
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 ขั้นตอนที่ 3 เข้ำตรวจกำรสหกรณ์กำรเกษตรเขำวง จ ำกัด โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ 
ตารางท่ี 4 ผลกำรตรวจสอบตำมประเด็นที่ก ำหนดในแนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ (16 รำยกำร) 

ที ่ รายการที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

ปกติ ค่อนข้าง
ผิดปกติ 

ผิดปกติ 

1 ข้อมูลทั่วไป     
2 รำยงำนกำรประชุมใหญ่/ 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
   

3 งบทดลอง    
4 กำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์    

 (1) กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก/สหกรณ์อ่ืน    
 (2) กำรรับเงินฝำกจำกสมำชิก/สหกรณ์อ่ืน    
 (3) กำรรวบรวมผลผลิต/กำรแปรรูป/กำรจัดจ ำหน่ำย    
 (4) กำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย    
 (5) กำรให้บริกำร/กำรส่งเสริมกำรเกษตร    
 (6) ธุรกิจอ่ืน/สวัสดิกำร    
5 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ข้อบังคับ/ระเบียบของสหกรณ์    
6 กำรก ำหนด/กำรใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปี     
7 กำรจัดท ำ/กำรรำยงำนกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง    
8 กำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร    
9 กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี    
10 กำรฝำก/กำรลงทุนของสหกรณ์    
11 กำรด ำเนินกำรนอกกรอบวัตถุประสงค์หรืออ ำนำจกระท ำ

กำรของสหกรณ์ 
   

12 พฤติกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย    
13 กำรปฏิบัติตำมแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี    
14 สมำชิก และสมำชิกสมทบ    
15 เจ้ำหน้ำที่/ฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์    
16 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง    

  

 จำกผลกำรตรวจสอบสหกรณ์กำรเกษตรเขำวง จ ำกัด โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ประจ ำ
จังหวัดกำฬสินธุ์ ชุดที่ 3 เมื่อวันที่ 4 - 8 กรกฎำคม 2559 ระยะเวลำ 5 วัน ที่เข้ำตรวจสอบตำมประเด็น
รำยกำรที่ก ำหนดในแนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ได้ครบทั้งหมด 16 รำยกำร ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์และแยก
ประเด็นผลกำรตรวจสอบที่เป็นเหตุรำยกำร ดังนี้ 
 

สหกรณ์ไม่ได้ด ำเนินธุรกิจ 
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1. สหกรณ์มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเหตุปกติ ได้แก ่
 1.1 ข้อมูลทั่วไป สหกรณ์มีจ ำนวนคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำรเป็นไป
ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ 
 1.2 กำรด ำเนินธุรกิจให้เงินกู้แก่สมำชิกสหกรณ์ จำกกำรสุ่มสอบทำนเงินกู้ระยะปำนกลำง 
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติเงินกู้ชุดที่21 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 
ให้แก่สมำชิกจ ำนวน 4 รำย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บำท พบว่ำ เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ 
 1.3 กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี เนื่องจำกในวันที่เข้ำตรวจสหกรณ์มีผลกำรด ำเนินงำน
ขำดทุน จึงไม่มีกำรจัดสรรก ำไรสุทธิแต่จำกกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 2 ปี พบว่ำสหกรณ์มีกำร
จัดสรรก ำไรสุทธิเป็นไปตำมข้อบังคับของสหกรณ์ 
 1.4 สหกรณ์ด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และอ ำนำจกระท ำกำร 
 1.5 สหกรณ์มีกำรก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปี ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนำคม 2559 เป็นไปตำมประกำศทีน่ำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด  
2. สหกรณ์มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเหตุค่อนข้ำงผิดปกติ ได้แก่ 
 2.1 จำกกำรตรวจสอบกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีและรำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร พบว่ำ สหกรณ์บันทึกรำยงำนกำรประชุมยังไม่ชัดเจน เช่น บำงวำระ
มีกำรบันทึกรำยละเอียดไม่ครบถ้วน, ขำดมติที่ประชุม, ขำดกำรลงลำยมือชื่อของประธำนในที่ประชุมและ
ผู้จดบันทึก, ขำดกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม, บันทึกไม่เป็นไปตำมรูปแบบ และสหกรณ์ขำดวำระของ   
ผู้ตรวจสอบกิจกำร ซึ่งสหกรณ์มีกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนปีละ 10,000 บำท  
 2.2 จำกกำรตรวจสอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 พบว่ำ สหกรณ์มีกำรน ำเงิน
ไปฝำกกับสหกรณ์กองทุนสวนยำงภูจองนำจะหลวย จ ำกัด จ ำนวน 5,871,180.33 บำท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 
มิถุนำยน 2559), ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำกกรณีปัญหำยำงพำรำ จ ำนวน 12,089,051.86 บำท, ลูกหนี้เงินกู้
พนักงำนสหกรณ์ จ ำนวน 341,590 บำท, ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้ำงรับประมำณ 4.7 ล้ำนบำท และเงินปันผล/เฉลี่ย
คืนค้ำงจ่ำย จ ำนวน 4,600 บำท 
 2.3 กำรด ำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ลงบันทึกบัญชีผิดประเภทจำกธุรกิจรวบรวม
ยำงพำรำเป็นธุรกิจกำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย ตำมใบเบิกเงินลงวันที่วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 รำยกำร
รวบรวมยำงพำรำ จ ำนวน 475,950 บำท ที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดท ำงบทดลองและท ำให้บุคคลภำยนอก   
ไม่ทรำบถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่แท้จริงของสหกรณ์ 
 2.4 กำรด ำเนินธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย สหกรณ์ได้มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมสินค้ำ คือ 
น้ ำกรด ซ่ึงมีกำรบันทึกทีไ่ม่เป็นปัจจุบัน บันทึกรำยละเอียดในทะเบียนคุมถึงวันที่ 31 มีนำคม 2559 
 2.5 กำรฝำกและกำรลงทุนของสหกรณ์ พบว่ำ สหกรณ์ได้มีกำรฝำกเงินกับสหกรณ์กองทุน
สวนยำงภูจองนำจะหลวย จ ำกัด จ ำนวน 5,871,180.33 บำท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนำยน 2559) ซึ่งอำจจะ
มีควำมเสี่ยงในด้ำนสภำพคล่องของสหกรณ์ 
 2.6 ด้ำนพฤติกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย พบว่ำ สหกรณ์ให้เอกชนเช่ำพ้ืนที่ในกำร
ท ำธุรกิจและใช้ตรำสัญลักษณ์ของสหกรณ์ ที่อำจจะเกิดกำรแอบอ้ำงใช้ชื่อของสหกรณ์ และก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่สหกรณ์ได้ 
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 2.7 ณ วันที่เข้ำตรวจ สหกรณ์ไม่ได้น ำสัญญำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์มำให้ตรวจสอบ 
 2.8 จำกกำรตรวจสอบตำมแบบประเมินกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ 126 ข้อ ปรำกฏว่ำ ยังมี
บำงรำยกำรที่ทำงสหกรณ์ยังไม่มีกำรปฏิบัติตำมแบบประเมินดังกล่ำว ได้แก ่
  (1) สหกรณไ์มม่ีกำรจัดท ำทะเบียนคุมสินค้ำให้เป็นปัจจุบัน 
  (2) สหกรณ์ไม่มีกำรจัดท ำบัตรตัวอย่ำงลำยมือชื่อของผู้อ ำนำจถอนเงินในกำร
เปิดบัญชีเงินฝำกครั้งแรกและกำรถอนเงินหรือกำรปิดบัญชีเงินฝำก 
  (3) สหกรณ์ไม่มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนหรือโครงกำร ซึ่งจะต้อง
น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ประจ ำเดือน เพ่ือให้ที่ประชุมได้มีกำรพิจำรณำก ำหนด
แนวทำงปรับปรุง/แก้ไข หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคเกิดขึ้น 
3. สหกรณ์มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเหตุผิดปกติ ได้แก่ 
 3.1 กำรด ำเนินธุรกิจรับเงินฝำกจำกสมำชิก พบว่ำ สหกรณ์ไม่มีกำรลงลำยมือชื่อในบัตร
ตัวอย่ำงลำยมือชื่อและค ำขอเปิดบัญชีเงินฝำก ซึ่งปฏิบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ว่ำด้วยกำร    
รับฝำกเงินฝำกออมทรัพย์ ข้อ 6 ดังนั้น สหกรณ์จะต้องจัดท ำบัตรตัวอย่ำงลำยมือชื่อในกำรขอเปิดบัญชี  
เงินฝำก เพื่อจะได้มีหลักฐำนตรวจสอบ 
 3.2 สหกรณ์มีกำรถือใช้ข้อบังคับ ในปี 2556 แต่ปรำกฏว่ำไม่มีกำรส่งให้นำยทะเบียน
สหกรณ์ให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งข้อบังคับจะมีผลบังคับใช้ได้ต้องเป็นวันถัดจำกวันที่นำยทะเบียนสหกรณ์      
ให้ควำมเห็นชอบ และระเบียบสหกรณ์ว่ำด้วยเงินกองทุนเงินกู้เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ซึ่งที่มำของเงินที่ได้มำจำก
กำรจัดสรรก ำไรสุทธิ นั้น ไม่เป็นไปตำมข้อบังคับ ข้อ 26 ดังนั้น สหกรณ์ควรจัดท ำข้อบังคับให้เป็นไปตำม
รูปแบบและเสนอนำยทะเบียนสหกรณ์ให้ควำมเห็นชอบและรับทรำบ 
 3.3 สหกรณ์มีกำรรับเงินฝำกจำกบุคคลภำยนอก โดยรับฝำกจำกมูลนิธิหลวงพ่อพุทโธ 
จ ำนวน 478,105.63 บำท ซึ่งขัดต่อข้อบังคับของสหกรณ์ 
 3.4 สหกรณ์ไม่ได้จัดท ำรำยงำนกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง ดังนั้น สหกรณ์จะต้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำร
ด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2550 
 3.5 กำรด ำรงต ำแหน่งและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมข้อบังคับ
ของสหกรณ์ เนื่องจำกมีกรรมกำรผิดนัดช ำระหนี้ จ ำนวน 2 รำย คือ นำยสุพัฒน์ เครือสวัสดิ์ และนำยกีต้ำ 
ธุระที ซึ่งถือว่ำกรรมกำรทั้ง 2 คน ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำร 
  3.6 สหกรณ์ไม่มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนั้น สหกรณ์จะต้องมีกำรติดตำมในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกเดือน 
 3.7 คุณสมบัติของสมำชิกไม่เป็นไปตำมข้อบังคับของสหกรณ์ เนื่องจำกสหกรณ์มีกำรรับ
สมำชิกสมทบนอกเขตจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 75 รำย ดังนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรควรพิจำรณำกำร
รับสมัครสมำชิกสมทบให้เป็นไปตำมข้อบังคับของสหกรณ์ เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 4 รำยงำนผลกำรตรวจสอบสหกรณ์ตำมแบบรำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรและ
ฐำนะกำรเงิน ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ โดยผ่ำนกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ เพ่ือวิเครำะห์ กลั่นกรอง ก่อนที่จะ
น ำเสนอให้นำยทะเบียนสหกรณ์พิจำรณำสั่งกำรหรือรับทรำบ ซึ่งผลกำรตรวจสอบมีประเด็นที่น ำเสนอต่อ
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นำยทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้ 
 1. กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมไม่ชัดเจน รำยละเอียดไม่ครบ และไม่เป็นไปตำมรูปแบบ 
 2. สหกรณ์บันทึกบัญชีกำรรวบรวมยำงพำรำผิดประเภทจำกธุรกิจรวบรวมผลผลิตเป็นธุรกิจ
จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย ข้อมูลจำกใบเบิกเงินลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ทีส่หกรณ์ได้มีกำรรับซื้อยำงพำรำ
เป็นเงินจ ำนวน 475,950 บำท  
 
 3. สหกรณ์ไม่ได้จัดท ำทะเบียนคุมสินค้ำ (น้ ำกรด) ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีกำรบันทึกถึงวันที่ 31 
มีนำคม 2559 
 4. สหกรณ์ไม่มีบัตรตัวอย่ำงลำยมือชื่อในกำรขอเปิดบัญชีเงินฝำก ซึ่งปฏิบัติไม่เป็นไปตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินฝำกออมทรัพย์ ข้อ. 6 
 5.  สหกรณ์ถือใช้ข้อบังคับ ในปี 2556 ซึ่งไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 6. สหกรณ์ได้มีกำรรับเงินฝำกจำกบุคคลภำยนอก โดยรับฝำกเงินจำกมูลนิธิหลวงพ่อพุทโธ 
จ ำนวน 478,105.63 บำท ซึ่งขัดต่อข้อบังคับของสหกรณ ์
 7.  สหกรณ์ไม่ได้จัดท ำรำยงำนกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง 
 8. กำรด ำรงต ำแหน่งและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ไม่เป็นไปตำมข้อบังคับของ
สหกรณ์ เนื่องจำกกรรมกำรผิดนัดช ำระหนี้ จ ำนวน 2 รำย คือ นำยสุพัฒน์ เครือสวัสดิ์ และนำยกีต้ำ ธุระที
 9. สหกรณ์มีกำรฝำกเงินกับสหกรณ์กองทุนสวนยำงภูจองนำจะหลวย จ ำกัด เป็นเงินจ ำนวน 
5,871,180.33 บำท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนำยน 2559) ซึ่งสหกรณ์อำจจะมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
 10. สหกรณ์ให้เอกชนเช่ำพ้ืนที่ในกำรด ำเนินธุรกิจและใช้ตรำสัญลักษณ์ของสหกรณ์ 
 11. สหกรณ์ไม่มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องเป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี ซึ่งจะต้องน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เป็นประจ ำทุกเดือน 
 12. สหกรณ์มีกำรรับสมำชิกสมทบ นอกเขตจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 75 รำย ซึ่งคุณสมบัติไม่
เป็นไปตำมข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ขั้นตอนที่ 5 ได้มีกำรจัดท ำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ด ำเนินกำรแก้ไขข้อสังเกตตำมข้อเสนอแนะ
และระยะเวลำแก้ไข ตำมหนังสือ ที่ กส 0010/1719 เรื่อง แจ้งรำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงิน
ของสหกรณ์ ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2559 ซึ่งมีประเด็นให้สหกรณ์ด ำเนินกำรแก้ไข ดังนี้ 
 1. สหกรณ์จะต้องบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตำมรูปแบบ
มำตรฐำน ระยะเวลำแก้ไขภำยใน 30 วัน 
 2. สหกรณ์จะต้องตรวจสอบและบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตรงตำมประเภทของธุรกิจ ระยะเวลำแก้ไข
ภำยใน 30 วัน 
 3. สหกรณ์จัดท ำทะเบียนคุมสินค้ำให้เป็นปัจจุบัน ระยะเวลำแก้ไขภำยใน 30 วัน 
 4. สหกรณ์จัดท ำบัตรตัวอย่ำงลำยมือชื่อในกำรขอเปิดบัญชีเงินฝำกและปฏิบัติให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ระยะเวลำแก้ไขภำยใน 30 วัน 
 5. สหกรณ์ควรจัดท ำข้อบังคับให้เป็นไปตำมรูปแบบ และน ำเสนอต่อนำยทะเบียนสหกรณ์เพ่ือให้
ควำมเห็นชอบ 
 6. กรณีท่ีสหกรณ์มีกำรรับฝำกเงินจำกบุคคลภำยนอก แนะน ำให้มีกำรถอนปิดบัญชี 
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 7. สหกรณ์จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2550 
 8. กรรมกำรที่ผิดนัดช ำระหนี้ ทั้ง 2 รำย คือ นำยสุพัฒน์ เครือสวัสดิ์ และนำยกีต้ำ ธุระที 
ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำร 
 9. กรณีท่ีสหกรณ์น ำเงินไปฝำกกับสหกรณ์กองทุนสวนยำงภูจองนำจะหลวย จ ำกัด ควรพิจำรณำ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และพิจำรณำควำมเสี่ยงของสถำบันที่น ำเงินไปฝำก 
 10. กรณีที่ให้เอกชนเช่ำพ้ืนที่ในกำรท ำธุรกิจและใช้ตรำสัญลักษณ์ สหกรณ์ควรพิจำรณำว่ำ
กำรลงทุนดังกล่ำวก่อให้เกิดประโยชน์กับสมำชิกสหกรณ์อย่ำงแท้จริงหรือไม่ โดยให้สหกรณ์ปฏิบัติให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำยสหกรณ ์
 11. สหกรณ์จะต้องมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตำมแผนงำน
และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เป็นประจ ำทุกเดือน 
 12. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ ควรพิจำรณำถึงกำรรับสมัครสมำชิกสมทบให้เป็นไป
ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ขั้นตอนที่ 6 ได้มีกำรจัดท ำหนังสือถึงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ เข้ำไปให้ค ำแนะน ำ 
และติดตำมกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ ตำมหนังสือ ที่ กส 0010/ว 351 เรื่อง แจ้งรำยงำนกำรตรวจสอบ
กิจกำรและฐำนะกำรเงินของสหกรณ์ ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2559 
 
3.3 ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
 3.3.1 เชิงปริมาณ 
 1) ด ำเนินกำรเข้ำตรวจกำรสหกรณ์กำรเกษตรเขำวง จ ำกัด โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ 
ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ ชุดที่ 3 ซึ่งเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด ในวันที่ 4 - 8 กรกฎำคม 2559 จ ำนวน 5 วัน  
 2) สำมำรถเข้ำตรวจกำรสหกรณ์กำรเกษตรเขำวง จ ำกัด โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ประจ ำ
จังหวัดกำฬสินธุ์ ชุดที่ 3 ได้ครบตำมรำยกำรที่ก ำหนดในแนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ จ ำนวน 16 รำยกำร   
ซึ่งผลกำรตรวจกำรสหกรณ์ถือว่ำเป็นข้อสังเกตที่สำมำรถแก้ไขได้ตำมค ำแนะน ำของทีมตรวจสอบสหกรณ์   

3.3.2 เชิงคุณภาพ 
ผลกำรตรวจกำรสหกรณ์กำรเกษตรเขำวง จ ำกัด โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ประจ ำจังหวัด

กำฬสินธุ์ ชุดที่ 3 ซึ่งตรวจตำมประเด็นรำยกำรที่ก ำหนดในแนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ ครบทั้ง 16 

รำยกำร สำมำรถแยกประเด็นที่ส ำคัญ ออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. ประเด็นกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นเหตุปกติ ได้แก่ 

1) กำรด ำเนินธุรกิจให้เงินกู้แก่สมำชิกสหกรณ์เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ 
    2) กำรก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปี  ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 
มีนำคม 2559 เป็นไปตำมประกำศนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
   3) กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี เป็นไปตำมข้อบังคับของสหกรณ์ 
  2. ประเด็นกำรด ำเนินงำนที่เป็นเหตุค่อนข้ำงผิดปกติ ได้แก่ 
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   1) สหกรณ์ไม่มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมสินค้ำให้เป็นปัจจุบัน 
   2) สหกรณ์มีควำมเสี่ยงจำกกำรทีน่ ำเงินไปฝำกกับสหกรณ์กองทุนสวนยำงภูจอง
นำจะหลวย จ ำกัด ไว้เป็นจ ำนวนมำก 
   3) สหกรณ์บันทึกบัญชีผิดประเภท 
   4) สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตำมแบบประเมินกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ ครบ 126 ข้อ 
  3. ประเด็นกำรด ำเนินงำนที่เป็นเหตุผิดปกติ ได้แก่ 
   1) สหกรณ์ไม่มีบัตรตัวอย่ำงลำยมือชื่อในค ำขอเปิดบัญชีเงินฝำก 
   2) สหกรณม์ีกำรถือใช้ข้อบังคับ แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรส่งให้นำยทะเบียนสหกรณ์
ให้ควำมเห็นชอบ 
   3) สหกรณ์มีกำรรับฝำกเงินจำกบุคคลภำยนอก 
   4) สหกรณ์ไม่ได้จัดท ำรำยงำนกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง 
   5) คุณสมบัติของสมำชิกสมทบไม่เป็นไปตำมข้อบังคับของสหกรณ์ 
  จำกผลกำรตรวจสอบสหกรณ์ ที่สำมำรถแยกเป็นประเด็นดังกล่ำวข้ำงต้น ท ำให้ทรำบถึง
ปัญหำจำกกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ที่จะต้องมีกำรน ำเข้ำในที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์
ให้มีกำรติดตำมและแก้ไข ในกรณีที่สหกรณ์มีกำรด ำเนินงำนที่เป็นเหตุค่อนข้ำงผิดปกติและผิดปกติ เพ่ือให้
สหกรณด์ ำเนินกิจกำรเป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นกำรควบคุมและป้องกัน
ข้อบกพร่องที่อำจจะเกิดขึ้น ท ำให้สหกรณม์ีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  
   
3.4 การน าไปใช้ประโยชน์ 
  1. เกิดกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกันระหว่ำงทีมตรวจสอบสหกรณ์แต่ละชุด ซึ่งได้มีกำร
หำรือ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือประเด็นจำกกำรที่ได้ตรวจพบ อีกทั้งอำจจะมีกำรน ำเสนอถึงประเด็น
ส ำคัญจำกกำรตรวจกำรสหกรณ์ โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ในที่ประชุมประจ ำเดือนหรือประชุมระบบ
ส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 
  2. เกิดกำรสร้ำงรำยกำรเพ่ิมเติมจำกประเด็นที่ก ำหนดในแนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ 
ท ำให้มีกำรสร้ำงแบบรำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์ของทำงจังหวัดขึ้นมำใหม่ ซึ่งแตกต่ำงจำกแบบ
รำยงำนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด 
  3. เกิดกำรประมวลผลกำรแก้ไขปัญหำ ในกำรน ำเสนอให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตหรอื
ข้อบกพร่องตำมค ำแนะ ข้อเสนอแนะ วิธีกำรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง และประเด็นที่นำยทะเบียนสหกรณ์    
ต้องให้ควำมส ำคัญในกำรสั่งกำรให้เป็นข้อบกพร่อง  
  4. มีกำรจัดระบบฐำนข้อมูลของกำรตรวจกำรสหกรณ์ ในปี 2559 รวมทั้งมีกำรจัดท ำ
แฟ้มประวัติสหกรณ์ท่ีมีกำรตรวจกำรสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ 
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3.5 ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
   1. ในกำรแบ่งประเด็นรำยกำรตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ในทีมตรวจสอบสหกรณ์   
ที่อำจจะไม่ตรงกับควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ อีกทั้งผู้ตรวจกำรสหกรณ์ที่เคยตรวจประเด็นรำยกำรใด ก็
จะตรวจแค่ประเด็นรำยกำรนั้น  ท ำให้ไม่เกิดกำรเรียนรู้หรือมีประสบกำรณ์เพ่ิมเติมจำกกำรเข้ำตรวจกำร
สหกรณ ์
   2. กำรก ำหนดแผนกำรตรวจกำรสหกรณ์ มีควำมยุ่งยำก เนื่องจำกช่วงระยะเวลำของ  
แต่ละคนในทีมตรวจสอบสหกรณ์ไม่ตรงกัน ท ำให้กำรก ำหนดแผนล่ำช้ำ 
 
   3. ในกำรเข้ำตรวจสอบสหกรณ์ มีควำมยุ่งยำกในกำรตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ เนื่องจำก
สหกรณ์ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดหำเอกสำรเท่ำที่ควร ใช้เวลำค้นหำเอกสำรนำน ท ำให้ต้องใช้เวลำ    ใน
กำรตรวจสอบหลำยวัน 
  4. สหกรณ์ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขตำมค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ    
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