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การเสนอแนวคิดเรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์พรม
ไทย จ ากัด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และเพ่ือแจ้งให้ 
สหกรณ์ทราบถึงระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในและน าข้อมูลไปปรับปรุงหรือรักษาชั้นคุณภาพที่ดีให้
คงอยู่ ตลอดไป ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการเสริมสร้างให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้น ซึ่งผล
จากการมี ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์มั่นใจได้ว่าการ
ด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี ระเบียบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ 
การปูองกันการทุจริตและโครงสร้างการบริหารการจัดการในสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ ภารกิจ
ของคณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที ่สหกรณ ์ลูกจ้างต่าง ๆ ฝุายจัดการ งานวางแผน ติดตาม
และประเมินผลงานธุรการ งานการเงิน/บัญชี งานธุรกิจ/บริการ และสวัสดิการ ข้อผิดพลาด ความถูกต้อง
และความครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และช่วยให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับและ
ระเบียบ ตลอดจนช่วยปกปูองคุ้มครองเงินทุนของสมาชิกผู้ถือหุ้นได้ 

ผลของการวิเคราะห์สหกรณ์การควบคุมภายในของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการขาด
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปีที่ก าหนดไว้ ขาดการรายงานผลการเปลี่ยนแปลงใน
ทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และขาดการจัดท าค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา
เอกสารส าคัญและดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ ขาดการสุ่มตรวจนับเงินสดในมือเพ่ือสอบทานยอดกับสมุด
เงินสด และการบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้านสินเชื่อ การขาด
การวิเคราะห์อายุหนี้ และไม่มีแผนการติดตามเร่งรัดหนี้สิน รวมทั้งสหกรณ์ไม่มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
หรือโครงการ และไม่มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่จัดสวัสดิการให้สมาชิก ส่วนของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ควบคุมภายในที่ดีและมีการ
เปลี่ยนแปลงโยกย้ายบุคลากรผู้รับผิดชอบ ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า   

จึงได้เสนอแนวคิดเพ่ือให้เป็นแนวทางการการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการควบคุมภายในที่ดี
ของสหกรณ์  และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะสามารถน าแนวทางไปปรับใช้ในการส่งเสริมสหกรณ์ 
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของกิจการสหกรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้ที่เก่ียวข้องให้กับสหกรณ์ 
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บทที่ 1 
บทน า   

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

สหกรณ์จ านวนไม่น้อยที่มีปัญหาในการด าเนินงานและเกิดข้อบกพร่องในการบริหาร
จัดการ สาเหตุส าคัญเนื่องมาจากระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ และปัจจุบัน
สหกรณ์มีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณธุรกิจมาขึ้นซับซ้อนยิ่งขึ้น ผู้บริหารงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ อาจยังไม่มี
สมรรถนะและความสามารถในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝุายจัดการได้อย่างทั่วถึง อันอาจส่งผล
ให้เกิดปัญหาในการจัดการขึ้นในสหกรณ์ เช่น เงินสดขาดบัญชี สินค้าขาดบัญชี ลูกหนี้ค้างช าระ มี
ข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชี รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ท าให้
สหกรณ์ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้กับสหกรณ์ เกิดการสูญเสียรั่วไหล และอาจ
ส่งผลท าให้ให้เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ขาดสภาพคล่อง จนเกิดความเสียหายขึ้นในสหกรณ์ ข้อมูล
เหล่านี้สามารถสังเกตและตรวจสอบได้จากข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ เพราะระบบงาน
สหกรณ์มีที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย ที่ชัดเจนตามหลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์  

ปัญหาหรือข้อบกพร่องในการบริหารจัดการทางธุรกิจของสหกรณ์นั้น ส่วนใหญ่เกิดจาก  
ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถปูองกันได้ ทั้งนี้กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นหน่วยงานราชการที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการ
สหกรณ์ได้ก าหนด นโยบาย แผนงาน และวิธีปฏิบัติให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความเข้มแข็งไว้อย่าง ครอบคลุมทุกธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปูองกัน
และและความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายขึ้นในสหกรณ์ นอกจากนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่มีภารกิจในการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และสอดคล้องกับการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้จัดท าหลักเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ เพ่ือประเมิน
คุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ อันเป็นกลไกที่ส าคัญในการเสริมสร้างให้  สหกรณ์มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีจะเป็นแนวทางในการเอ้ือประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสหกรณ์ 
เพราะเป็นการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ปูองกันการทุจริตหรือลดข้อผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานของสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างช่องทางในการบริหารสินทรัพย์หรือทรัพยากรที่มีให้เกิด
ประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมภายในของสหกรณ์ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดร่วมกันโดย 
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์และฝุายจัดการของสหกรณ์ร่วมกันก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ตามหลักการที่ว่า วิธีการ หรือ กระบวนการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้จะท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในได้ เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของสหกรณ์ และให้การด าเนินงานของสหกรณ์
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เป็นไปตามกฎหมายของสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการปูอง
ปรามและรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 

ดังนั้น ผู้เสนอแนวคิดจึงมีแนวคิดเรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์
ออมทรัพย์พรมไทย จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์
และเพ่ือแจ้งให้สหกรณ์ทราบถึงระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในและน าข้อมูลไปปรับปรุงหรือรักษาชั้น
คุณภาพที่ดีให้คงอยู่ ตลอดไป ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการเสริมสร้างให้สหกรณ์มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีขึ้น ซึ่งผลจากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของกิจการสหกรณ์ 
ให้เป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้ที่เก่ียวข้องให้กับสหกรณ์ และสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานให้สหกรณ์มี
ความมั่นคง และยั่งยืน เป็นที่พ่ึงแก่สมาชิกต่อไป  

  
1.2 วัตถุประสงค์ของการน าเสนอ 

1. เพ่ือให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดีในสหกรณ์  
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีระบบการควบคุม

ภายในที่ดขีองสหกรณ์ 
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บทที่  2 
แนวความคิด / บทวิเคราะห์ / ข้อเสนอ 

 
2.1 แนวความคิด 

ในการเสนอแนวคิด / วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จ ากัด ผู้เสนอแนวคิดได้ใช้
แนวความคิด ดังนี้ 

2.1.1 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ ์
2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1.1 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์  

1. ความหมายของ “สหกรณ์” (Cooperative) (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2542)  
สหกรณ์ คือ “องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการด าเนินวิสาหกิจ

ที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือสนองความต้องการ (อันจ าเป็น) 
และความหวังร่วมกัน ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระด ารัสเนื่องในโอกาส
ที่ผู้น าสหกรณ์เฝูาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2521  “สหกรณ์ 
แปลว่า การท างานร่วมกัน การท างานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันทุกด้าน ทั้งในด้าน
งานการที่ท าด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานที่ท าด้วยสมอง และงานการที่ท าด้วยใจ ทุกอย่างนี้ ขาดไม่ได้ต้อง
พร้อม” 

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 “สหกรณ์” หมายถึง องค์การทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การ
จ าหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการ หรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิก
แต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม คณะบุคคลที่ซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนว่าด้วยกฎหมาย
สหกรณ ์

สรุป ความหมายสหกรณ์ คือ องค์กรที่คณะบุคคลที่รวมตัวกันมีวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การ
กินดี อยู่ดี มีสันติสุขของมวลสมาชิก  
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2. คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2542) 
สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็น

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพสมาชิก  สหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่า
ทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนโดยสืบ
ทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์ 

1) การช่วยตนเอง คือ การพึ่งพาตนเอง ก่อให้เกิดอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้โดยวิธี 
(1) ขยัน (ไม่เกียจคร้าน อดทน อดกลั้น) 
(2) ประหยัด (ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุุมเฟือย แต่อดออมมัธยัสถ์) 
(3) พัฒนาตน (ใฝุหาความรู้เพ่ิมเติมเสมอ ทั้งเรื่องวิชาชีพ และอ่ืน ๆ  
(4) หลีกพ้นอบาย (การประพฤติตนให้ห่างไกลอบายมุขท้ังหลาย ที่เป็นบ่อเกิดแห่ง

ความสุรุ่ยสุร่าย) 
2) การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือ การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน การแบ่งปันกัน โดย

วิธีการสหกรณ์ 
(1) การเสียสละเพ่ือส่วนรวม (ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาตัวรอดคนเดียว ชอบความเป็นธรรม) 
(2) ร่วมมือกันพัฒนา (เห็นความทุกข์ยากของเพ่ือนบ้านเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยเหลือ 

ร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม) 
(3) ซื่อตรงต่อกติกา (มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รักษากติกาที่ตั้งไว้) 
(4) มีเมตตารักใคร่กัน (ให้อภัยกัน รักใคร่กัน ไว้วางใจกัน เพ่ือนช่วยเพื่อน) 

3. อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2542) ได้ก าหนดอุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่า 

วิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก ให้มีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุข โดย
การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

(โอภาวดี เข็มทอง, 2548) กล่าวว่า อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการ
ช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันตามหลักการสหกรณ์นั้นจะน าไปสู่การกินดีอยู่ดีของมวลสมาชิก 
เกิดความเป็นธรรมและความสันติสุขในสังคม  
  1) อยู่ดีกินดี หมายถึง สมาชิกสหกรณ์มีสภาพทางเศรษฐกิจดี 
  2) มีสันติสุข หมายถึง สมาชิกสหกรณ์มีความสุขในสังคมหรือมีสถานภาพทางสังคมที่ดี 
  3) ช่วยตนเอง หมายถึง สมาชิกสหกรณ์จะต้องขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และมีวินัย 

 4) ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หมายถึง สมาชิกสหกรณ์จะต้องมีการร่วมกัน ได้แก่ การร่วม
แรงคือ ร่วมก าลังกาย ก าลังความคิด ก าลังทรัพย์ และรวมใจ คือ มีความซื่อสัตย์ เสียสละสามัคคี มีวินัย 

4. หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2542) 
หลักการสหกรณ์ คือ “แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็น

รูปธรรม” ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ 
1) หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
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(1) พึงตระหนักว่าการเข้าและออกจากการเป็นสมาชิก จะต้องเป็นไปโดยความสมัคร
ใจของบุคคล (ค าว่า "บุคคล" หมายถึง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่ใช้ถูกชักจูง โน้มน้าว ล่อลวง 
บังคับ ข่มขู่จากผู้อื่น 

(2) อย่างไรก็ดี การก าหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้ได้บุคคลที่เข้า
มาเป็นสมาชิกแล้วสามารถร่วมกันด าเนินกิจกรรมในสหกรณ์ได้ และไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
เพ่ือนสมาชิกและสหกรณ์ ไม่ถือว่าขัดกับหลักการสหกรณ์ข้อนี้ 

(3) สมาชิกสมทบนั้น ควรมีแต่เฉพาะกรณีของสหกรณ์บางประเภทที่มีลักษณะพิเศษ
และจ าเป็นเท่านั้น ไม่ควรให้มีในสหกรณ์ท่ัวไปหรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจากบุคคล 
ซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกธรรมดา หากสหกรณ์ใดรับสมาชิกสมทบจ านวนมาก ก็อาจกระทบต่อ
การส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกธรรมดาได้แม้ว่ากฎหมายจะได้ห้ามมิให้สมาชิกสมทบมีสิทธิบาง
ประการ ก็ตาม 

2) หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
พึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่จะต้องร่วมแรงกายใจ และสติปัญญาใน

การด าเนินการและควบคุมดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์ตามวิถีทางประชาธิปไตย  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านช่องทางหรือองค์กรต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและที่ประชุมใหญ่ 

3) หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 
(1) หลักการสหกรณ์ข้อนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่าบทบาทที่ส าคัญของ

ตนคือ การที่ต้องเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกัน (Co-owners and Customers) จึงต้องท าหน้าที่
เป็นผู้สมทบทุน ผู้ควบคุม และผู้อุดหนุน หรือผู้ใช้บริการของสหกรณ์ มิใช่มาเป็นสมาชิกเพียงเพ่ือมุ่งหวัง
ได้รับประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั้น 

(2) ในการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือความเป็นธรรมแก่สมาชิก ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุน
ส ารอง ซึ่งจะน าไปแบ่งกันมิได้ แต่เป็นทุนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาเอง  ถือว่าเป็นทุนทางสังคม 
นอกนั้นอาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราจ ากัด และเป็นเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนแห่งธุรกิจ 

4) หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
(1) สมาชิก กรรมการและพนักงานสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ต้อง

ส านึกและตระหนักอยู่เสมอว่าสหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเอง และปกครองตนเอง เพราะฉะนั้นสหกรณ์
ต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือท าสัญญาใด ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรับได้กับบุคคลภายนอกหรือ
รัฐบาล 

(2) การรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ หรือบุคคลภายนอกไม่ขัดกับหลัก
ความเป็นอิสระของสหกรณ์ หากผู้ให้ความช่วยเหลือมุ่งหมายให้สหกรณ์ช่วยเหลือตนเองได้ และควบคุม
ตามหลักประชาธิปไตย รวมทั้งธ ารงไว้ซึ่งความเป็นตัวของตัวเองของสหกรณ์ 

5) หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ 
(1) หลักการข้อนี้เป็นจุดอ่อนของสหกรณ์ในประเทศไทยทุกระดับ ทั้งสหกรณ์ขั้นปฐม

และสหกรณ์ขั้นสูง เพราะขาดแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณ์ให้เป็นบทบาท  และความ
รับผิดชอบของขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่ได้รับเริ่มให้จัดตั้งกองทุนสะสมจัดสหภาพสหกรณ์
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จากก าไรของสหกรณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 และแม้จะมีการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและมี
ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติบ้างแล้วส่วนราชการที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ก็ยังคงด าเนินการให้การศึกษา
และฝึกอบรมทางสหกรณ์แทบจะเรียกได้ว่า ซ้ าซ้อนกับขบวนการสหกรณ์โดยไม่มีเปูาหมายที่ชัดเจนให้
ขบวนการสหกรณ์สามารถรับผิดชอบการให้การศึกษาและฝึกอบรมทางสหกรณ์ได้ด้วยตนเองในที่สุดโดยมี
หน่วยงานของรัฐท าหน้าที่ให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอตามความจ าเป็นและเน้นการฝึกอบรมข้าราชการ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศมีความมุ่งหมายและเน้นกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ 
- การศึกษามุ่งให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่จะเป็นสมาชิกใน

อนาคต มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งมีความส านึก และตระหนักในสิทธิและหน้าที่
ของสมาชิกหรือให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ์ 

- การฝึกอบรมมุ่งให้กรรมการ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะรวมทั้งความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน 

- ส่วนสารสนเทศนั้นมุ่งให้บุคคลทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับเยาวชนและ
ผู้น า ด้านความคิดเป็น เช่น ผู้น าชุมนุม นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน ผู้น าองค์กร พัฒนาชุมชนฯลฯ โดยเน้น
การติดต่อสื่อสาร 2 ทาง 

(3) หลักสูตรและเนื้อหาของการศึกษาอบรม ควรครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและวัฒนธรรม 

6) หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
1) แท้จริงการร่วมมือระหว่างสหกรณ์เป็นหลักการเดียวกันกับการร่วมมือระหว่าง

บุคคลธรรมดาในการจัดตั้งสหกรณ์นั่นเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดด้วยขนาด มีอ านาจการต่อรอง
สูงขึ้นและน าไปสู่การรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2) การร่วมมือระหว่างสหกรณ์อาจท าได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ในแนวนอน
สหกรณ์ทุกสหกรณ์ไม่ว่าประเภทเดียวกันหรือไม่ สามารถร่วมมือกันได้ในทุกระดับเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ในแนวตั้งสหกรณ์ท้องถิ่นประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจเป็น
ชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ และสหกรณ์ทุกประเภท ทุก
ระดับ ทุกสหกรณ์ควรรวมตัวกันเป็นองค์การสหกรณ์สูงสุด (Apex Organization) เพ่ือประโยชน์ในการ
ส่งเสริมด้านอุดมการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม การส่งเสริมแนะน า การก ากับดูแล การตรวจสอบการ
วิจัยและการพัฒนา  

3) วัตถุประสงค์ส าคัญของการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ คือ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถอ า
นายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นสหกรณ์ท้องถิ่นแต่ละสหกรณ์ และสหกรณ์ขั้นสูงต้องเป็น
สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีชีวิตชีวา (Viable & Sustainable) และร่วมมือกันในลักษณะของ 
"ระบบรวม" หรือเป็นเอกภาพ 

7) หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน 
1) สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่

สหกรณ์ตั้งอยู่ เพราะฉะนั้น การด าเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้นๆ 
ซึ่งหมายความว่าเป็นการพัฒนา ที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ หรือเป็นการ
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พัฒนาที่สนองความต้องการและความใฝุฝันของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าลายโอกาส ความสามารถและ
อนาคตของคนรุ่นหลัง 

2) เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นเอง สหกรณ์จึงควรมีส่วน
ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืน 

5. วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices) 
โอภาวดี  เข็มทอง (2548) ได้ให้ความหมาย คือ การน าหลักการสหกรณ์ 7 ข้อมา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์หรือในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของ
สมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้การด าเนินการนั้น ต้องเป็นการด าเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก และ
ชุมชนตามหลักการสหกรณ์โดยมิได้ละเลยหลักการบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถ
ธ ารงอยู่ได้ภายใต้สภาพ แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

สะอาด  แก้วเกษ (2546) กล่าวว่า วิธีการสหกรณ์ต้องอาศัยการรวมกันร่วมมือท าธุรกิจ 
การรวมกันจะต้องร่วมมือทั้งร่วมแรง คือ แรงกาย แรงความคิด หรือปัญญาและแรงทรัพย์ และการรวมใจ 
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และความมีวินัยต่อกันจะสามารถท าธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก
ได้อย่างแท้จริง เช่น การรวมกันกู้เงิน รวมกันซื้อปุ๋ย ยา ข้าวสาร รวมกันขาย โดยสมาชิกทุกคนในสหกรณ์
จะต้องมีพันธะร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ดังนี้ 

1) รวมกันเสี่ยงภัยในกิจกรรมของสหกรณ์ ไม่ว่าจะก าไรหรือประสบปัญหาการขาดทุน
จากการด าเนินธุรกิจ และยอมรับในผลประกอบการของสหกรณ์ 

2) ร่วมกันท าหน้าที่ เพราะความส าเร็จของสหกรณ์อยู่ที่บุคคลแต่ละฝุายในสหกรณ์ท า
หน้าที่ของตนโดยเฉพาะในฐานะสมาชิก จะต้องภักดีต่อสหกรณ์โดยถือว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ 
สนับสนุนทางการเงินแก่สหกรณ์โดยถือหุ้นเพ่ิมทุนต่างๆ เป็นผู้อุดหนุนที่ดีที่สุดและชักจูงสมาชิกคนอ่ืนให้
ปฏิบัติตาม ไปใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้น าสหกรณ์หรือผู้บริหารของสหกรณ์ และกระตุ้นให้
สมาชิกคนอ่ืน ๆ เห็นความส าคัญ ศึกษาข้อบังคับ ระเบียบและมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ ท าความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้และปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ และใฝุศึกษาข้อมูลของสหกรณ์อยู่เสมอ ไม่ใช้อารมณ์ของตนใน
การตัดสินใจกิจกรรมต่างๆ แต่ควรใช้เหตุผลค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก จ่ายเงินสดในการซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการทุกอย่างจากสหกรณ์หรือกรณีสหกรณ์ให้ช าระด้วยเงินเชื่อก็ไม่บิดพลิ้วเมื่อถึงก าหนด
ต้องช าระ ไม่คาดหวังหรือแสวงหาสิทธิพิเศษจากสหกรณ์เหนือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไม่ก่อให้เกิดการ
เข้าใจผิดจนแตกความสามัคคี 

3) ร่วมกันมีสิทธิ คืออ านาจอันชอบธรรมที่สมาชิกจะพึงมีได้ และประโยชน์ที่สมาชิกจะ
ได้รับจากสหกรณ์ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ คือ การมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ 
ประชุมกลุ่มสมาชิก และมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ถอดถอน หรือได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เสนอความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงสหกรณ์ และขอความช่วยเหลือจาก
สหกรณ์ เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ เพื่อให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์กับสมาชิกทั้งมวล และชุมชน
ของตนเอง มีสิทธิตรวจสอบ สอบถามกิจการ ทบทวนหนี้สิน เอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
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4) ร่วมกันรับผิดชอบ คือ เมื่อตัดสินใจที่เข้าร่วมจัดตั้งสหกรณ์หรือเป็นสมาชิกแล้วจะต้อง
แสดงบทบาทของความเป็นสมาชิกให้ดีที่สุด เมื่อสหกรณ์ก าหนดกิจกรรมว่าสมาชิกจะต้องร่วมมือกันก็
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่ปฏิเสธหรือผิดสัญญา 

5) ร่วมกันรับประโยชน์ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมกันในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน ไม่ว่าจะในรูปของเงินก าไร หรือการบริการด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ เงินปันผลตามหุ้นเงินเฉลี่ย
คืนตามส่วนธุรกิจ การได้รับบริการจากสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือกฎเกณฑ์กติกาที่ก าหนด
ไว้อย่างเสมอภาค มีความเป็นธรรม และไม่มุ่งเอาผลประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัวหรือพรรคพวกของตนเอง 
และไม่มุ่งเอารัดเอาเปรียบระหว่างสมาชิกด้วยกันรวมทั้งเอาเปรียบสหกรณ์ด้วย 

สหกรณ์มิใช่ระบบที่มีอุดมการณ์อันเดียวอย่างแจ่มชัดที่นักวิชาการจะเห็นไปในทาง
เดียวกันแต่มีหลายส านัก ซึ่ง ได้แบ่งแนวความคิดของนักสหกรณ์ออกเป็น 5 ส านักส าคัญ ๆ ได้แก่ (บุญมี 
จันทรวงศ์, 2543) 

1) ส านักวิสาหกิจสหกรณ์ (The Cooperative Enterprise School) เห็นว่าสหกรณ์เป็น
สมาคมแห่งความสมัครใจของหน่วยเศรษฐกิจอิสระที่ก่อตั้งวิสาหกิจขึ้นโดยสมาชิกเป็นผู้จัดตั้งลงทุน 
จัดการ เป็นเจ้าของ และด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกผู้อุดหนุน วัตถุประสงค์ขั้นต้นของสหกรณ์ 
คือ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า และปกปูองคุ้มครองความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและชาวนา โดยการรวมทรัพยากรเข้าด้วยกันเพ่ือแก้ปัญหาความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ 

2) ส านักจักรภพสหกรณ์ ((The Cooperative Commonwealth School) ส านักนี้
ก าเนิดข้ึนในยุคลัทธิสังคมนิยม จึงไม่เห็นด้วยที่จะปรับปรุงฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม จึงมีปรัชญาว่า สหกรณ์ควรมีจุดมุ่งหมายครอบคลุมทุกด้าน และแทรกซึมกิจการทั้งมวล
แห่งชีวิต จนกลายเป็นระบบเบ็ดเสร็จ 

3) ส านักทุนนิยมแปลงรูป (The School of Modified Capitalism) ปรัชญาของส านัก
นี้คือ สหกรณ์โดยเนื้อแท้เป็นทุนนิยม แต่มีกฎข้อบังคับที่แตกต่างกัน ส านักนี้เชื่อว่า สหกรณ์ท าหน้าที่หลัก
ในการควบคุมระบบทุนนิยม และฉุดรั้งระบบทุนนิยมนี้มิให้เติบกล้าเกินไป และเห็นว่าสหกรณ์เป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่ดึงดูดนักลงทุน เมื่อเห็นว่าไม่มีก าไรแน่นอนหรือมีผลก าไรน้อย แต่สหกรณ์ไม่
ควรขจัดก าไร แต่พยายามท าให้ทุกคนเป็นนักค้าก าไร 

4) ส านักสหกรณ์สังคมนิยม (The Socialist Cooperative School) ส านักนี้เชื่อว่า 
สหกรณ์โดยเนื้อแท้เป็นสถาบันสังคมนิยม เป็นสาธารณะยิ่งกว่าสถาบันเอกชน ส านักนี้จึงยืนหยัดอย่าง
เข้มแข็งว่า สหกรณ์เป็นหุ้นส่วนย่อยของรัฐในเศรษฐกิจที่มีการวางแผนโดยส่วนกลาง ถือว่ารัฐมีอ านาจ
บังคับบัญชาและมีอ านาจสูงสุดเหนือกิจกรรมเศรษฐกิจทั้งมวล และสหกรณ์เป็นสิ่งช่วยเสริมรัฐวิสาหกิจ 

5) ส านักภาคสหกรณ์ (The Cooperative Sector School) ปรัชญาของส านักภาค
สหกรณ์ คือ สหกรณ์เป็นองค์ประกอบของภาคเศรษฐกิจที่มีลักษณะพิเศษในตัวของมันเองแตกต่างจาก
วิสาหกิจทุนนิยม และรัฐวิสาหกิจโดยแท้ แต่มีลักษณะบางอย่างของวิสาหกิจทั้งสองแบบนี้ผสมอยู่ด้วยกัน 
และมองสหกรณ์ในฐานะที่อยู่ร่วมกับธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ และทั้งสามส่วนนี้ต่างก็เป็น
ส่วนประกอบซึ่งกันและกันในการก าหนดเศรษฐกิจของชาติ 

โดยสรุป วิธีการสหกรณ์เป็นการกระท าใดๆ เมื่อมีการจัดตั้งสหกรณ์โดยเป็นพฤติกรรมทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้บรรลุความเชื่ออันเป็นอุดมการณ์สหกรณ์ ซึ่งสามารถแยกเป็นกิจกรรมได้ดังนี้ 
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(1) การเข้าเป็นสมาชิก ด าเนินการโดยบุคคลสมัครใจ ตัดสินด้วยคณะกรรมการ
ด าเนินการ ตามหลักการประชาธิปไตย เมื่อผ่านกระบวนการจะต้องถือหุ้นอันเป็นการรวมทุน จึงได้สิทธิ
แห่งการเป็นสมาชิก 

(2) ร่วมกิจการกับสหกรณ์โดยสมาชิกที่เป็นสมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมตามสิทธิหน้าที่ใช้
หลักประชาธิปไตยในการประชุม เลือกตั้งตัวแทนเป็นคณะกรรมการด าเนินการ ออกนโยบายของสหกรณ์
ในที่ประชุมใหญ่ด าเนินกิจการตามนโยบาย สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจการนั้น ตามหลักการมีส่วนร่วม เมื่อมี
สภาพปัญหาหรือต้องการพัฒนาจะให้หลักการศึกษาอบรมข้อมูลข่าวสาร กิจการสหกรณ์อาจเป็นธุรกิจ
หรือเป็นการบริการ ตามแต่สหกรณ์จะก าหนดตามหลักการปกครองตนเองและความเป็นอิสระ โดสมาชิก
ร่วมมือกันช่วยเหลือกัน แต่หากยังไม่บรรลุเปูาหมายสามารถร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน เพ่ือให้มีพลังสู่
เปูาหมายได้ยิ่งข้ึน ตามหลักการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 

(3) รับผิดชอบ เป็นผลการร่วมกิจการในข้อ 2 หากกระท าสิ่งใดลงไปแล้วต้องรับผิดชอบ 
เช่น ร่วมธุรกิจสินเชื่อโดยการกู้เงินสหกรณ์ ต้องรับผิดชอบส่งช าระคืน หากไม่ช าระคืนต้องยอมรับการ
ด าเนินการทางกฎหมาย การรับผิดชอบ คือ การรับผลประโยชน์แบ่งปันจากการร่วมกิจการทั้งส่วนรวม
และส่วนรายคนในรูปของตัวเงินหรือการรับบริการ รวมไปถึงการแบ่งปันตามชอบให้กับชุมชนตาม
หลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน 

2.1.2 แนวคิดการบริหารจัดการ 
1. ความหมายของการบริหารจัดการ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2545)  
ได้ให้ความหมายการจัดการ คือกระบวนการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามข้ันตอนการบริหาร คือ 
1) การวางแผน (Planning) 
2) การจัดการองค์การ (Organizing) 
3) การชี้น า (Leading) 
4) การควบคุม (Controlling) 
การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็น ผลส าเร็จ

กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช้เป็นปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะ ท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่
ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว 

การบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วนกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุ
เปูาหมายร่วมกัน 

การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมที่สามารถมองเห็นได้ 3 ทาง คือ 
1) ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับ

ขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา 
2) ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและ 

สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ส าเร็จเปูาหมาย 
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3) ทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการ (Getzals & Guba) ร่วมท า
ปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน 

ลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหาร คือ 
(1) การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย 
(2) ต้องอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
(3) ต้องใช้ทรัพยากรบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
(4) ต้องมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม 
(5) ต้องเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคล 2 คนข้ึนไป 
(6) ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 
(7) เป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
(8) มีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
(9) การบริหารไม่มีตัวตน แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
โดยสรุปการบริหาร หมายถึง การท างานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ร่วมปฏิบัติการให้

บรรลุเปูาหมายร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพทรัพยากรในการบริหาร 
ในอดีตที่ผ่านมาระบบการจัดการของการผลิต และกิจกรรมต่าง ๆ ก็ดี ทางเศรษฐกิจ ทาง

การตลาด มิได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก และไม่ต้องอาศัยระบบของการจัดการเช่นในปัจจุบันนี้กระทั่ง
เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในโลก (ประมาณ ปี ค.ศ. 1880 เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก อันมีผลท าให้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากตลอดจนมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเริ่มเป็นที่ยอมรับ และขยายตัวมาก
ขึ้น มีการพัฒนามากขึ้นเป็นล าดับส าหรับแนวคิดทางการบริหารจัดการได้วิวัฒนาการเรื่อยมาเป็นล าดับ 
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 4 แนว คือ 

1.แนวคิดก่อนยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Pre-Scientific Management) ในยุคนี้
เป็นยุคก่อนปี ค.ศ. 1880 ซึ่งการบริหารในยุคนี้อาศัยอ านาจหรือการบังคับให้คนงานท างาน ซึ่งวิธีการ
บังคับอาจใช้ การลงโทษ การใช้แส้ การท างานในยุคนี้เปรียบเสมือนทาส คนในยุคนี้จึงต้องท างานเพราะ
กลัวการลงโทษ 

2. แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) แนวคิดนี้เริ่มในช่วง
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือประมาณปี ค.ศ. 1888 เป็นต้นมาจนถึงปี 1930 ในยุคนี้ได้ใช้หลักวิธีการ
จัดการแบบวิทยาศาสตร์มาช่วยในการบริหารจัดการ ท าให้ระบบบริหารจัดการแบบโบราณได้
เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงในการบริหารในยุคนี้มี 2 ท่าน คือ Taylor and Fayol โดย
Taylor ได้รับการยอกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการแบบวิทยาศาสตร์  หรือบิดาของวิธีการจัดการที่มี
หลักเกณฑ์ โดยได้ศึกษาหาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย Taylor 
ได้เข้าท างานครั้งแรกในโรงงานที่เพนซิลวาเนีย เมื่อปี ค.ศ.1878 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ ามาก การ
บริหารงานขาดประสิทธิภาพ ไม่มีมาตรฐานในการประเมินผลงานของคนงาน การแบ่งงานไม่เหมาะสม 
การตัดสินใจขาดหลักการและเหตุผล Taylor ได้คัดค้านการบริหารงานแบบเก่าที่ใช้อ านาจ (Power) ว่า
เป็นการบริหารที่ใช้ไม่ได้และมีความเชื่อว่า การบริหารที่ดีต้องมีหลักเกณฑ์ การท างานไม่ได้เป็นไปตามยะ
ถากรรม Taylor จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์เวลาการเคลื่อนไหวในขณะท างาน (Time and Motion) เพ่ือดู
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การท างานและการเคลื่อนไหวของคนงานในขณะท างาน โดยได้คิดค้นและก าหนด วิธีการท างานที่ดีที่สุด 
(One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่างที่ได้มอบหมายให้คนงานท า ดังนั้น ผู้บริหารการจัดการ จึงต้อง
เน้นและปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ก าหนดวิธีการท างานด้วยหลักเกณฑ์ที่ได้มีการทดลองแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
2.2 การคัดเลือกบุคลากรและการบริหารบุคลากร ต้องท าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้

บุคลากรที่เหมาะสม 
2.3 ต้องมีการประสานร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับคนงาน 
2.4 ผู้บริหารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในด้านการวางแผน และมีการมอบหมายงาน

ตามความถนัดด้วย 
ส าหรับการศึกษาที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ (The Scientific Approach) มีส่วนประกอบ

ส าคัญ 3 ลักษณะ คือ 
1) มีแนวคิดที่ชัดเจน (Clear Concept) แนวความคิดต้องชัดเจนแน่นอนในสิ่งที่จะ

วิเคราะห ์
2) วิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific) สาขาพิจารณาข้อเท็จจริงได้ทางวิทยาศาสตร์หรือ

สังเกตได้ แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการทดสอบความถูกต้อง ถ้าเป็นจริงก็คือหลักเกณฑ์ (Principles) 
3) ทฤษฎี (Theory) หมายถึง การจัดระบบความคิดและหลักเกณฑ์มารวมกันเพ่ือได้

ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
Fayol เป็นวิศวกรเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส ได้สร้างผลงานทางแนวความคิดเกี่ยวกับการ

บริหาร ซึ่งมุ่งที่ผู้บริหารระดับสูง โดยศึกษากฎเกณฑ์ที่เป็นสากลและได้เขียนหนังสือ Industrial General 
Management เสนอแนวคิดและก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารของผู้บริหาร ดังนี้ 

1. หน้าที่ของนักบริหาร (Management Functions) มีดังนี ้
1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมการวางแผนการ

ท างานขององค์การไว้ล่วงหน้า 
1.2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมจัดโครงสร้าง

ขององค์การให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางการบริหาร 
1.3 การสั่งการ (Directing) หมายถึง การที่ผู้บริหารจะต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่ดี 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การด าเนินการไปตามเปูาหมาย 
1.4 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การที่มีผู้บริหารมีหน้าที่เชื่อมโยงต่าง ๆ 

ขององค์การให้ด าเนินไปอย่างสอดคล้องต้องกัน 
1.5 การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่ผู้บริหารคอยควบคุมและก ากับกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในองค์การให้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้ 
2. หลักการบริหาร (Management Principle) Fayol ได้วางหลักพ้ืนฐานทางการ

บริหารไว้ 14 ประการ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2545) ดังนี้ 
2.1 การแบ่งงานกันท า (Division of Work) การแบ่งงานกันท าจะท าให้คนเกิดความ

ช านาญเฉพาะอย่าง (Specialization) อันเป็นหลักการใช้ประโยชน์ของคนและกลุ่มคน ให้ท างานเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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2.2 อ านาจหน้าที่ (Authority) เป็นเครื่องมือที่จะท าให้ผู้บริหารมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติงานที่ต้องการได้โดยจะมีความรับผิดชอบ (Responsibility) เกิดขึ้นตามมาด้วย ซึ่งจะมีความสมดุล
ซึ่งกันและกัน 

2.3 ความมีระเบียบวินัย (Discipline) บุคคลในองค์การจะต้องเคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ กติกาและข้อบังคับต่าง ๆ ที่องค์การก าหนดไว้ ความมีระเบียบวินัยจะมาจากความเป็นผู้น า
ที่ด ี

2.4 เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการท างานใต้บังคับบัญชา
ควรได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดการโต้แย้งสับสน 

2.5 เอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) ควรอยู่ภายใต้การจัดการหรือการสั่ง
การโดยผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งคนใด 

2.6 ผลประโยชน์ขององค์การมาก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Subordination of 
Individual Interest to the General Interest) ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นอันดับแรก 

2.7 ผลตอบแทนที่ได้รับ (Remuneration of Personnel) ต้องยุติธรรม และเกิดความ
พึงพอใจทั้งสองฝุาย 

2.8 การรวมอ านาจ (Centralization) ควรรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลางเพ่ือให้สามารถ
ควบคุมได ้

2.9 สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การติดต่อสื่อสารควรเป็นไปตามสายงาน 
2.10 ความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) ผู้บริหารต้องก าหนดลักษณะ และขอบเขตของ

งานเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการท างาน 
2.11 ความเสมอภาค (Equity) ยุติธรรม และความเป็นกันเอง เพ่ือให้เกิดความ

จงรักภักดี 
2.12 ความมั่นคงในการท างาน (Stability of Tenure of Personnel) การหมุนเวียน

คนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ และความม่ันคงในการจ้างงาน 
2.13 ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ให้แสดงออกถึง

ความคิดริเริ่ม 
2.14 ความสามัคคี (Esprit de Corps) หลีกเลี่ยงการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์การ 

3. แนวคิดการจัดการยุคมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) 
แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์เป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ที่เน้น

ประสิทธิภาพของการท างาน และมองข้ามความส าคัญของคน เห็นว่ามนุษย์ไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่มีความ
ต้องการมากนัก มีพฤติกรรมที่ง่ายต่อความเข้าใจ โดยอาศัยโครงสร้างขององค์การมาเป็นตัวก าหนด และ
ควบคุม ให้มนุษย์ท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งยุคมนุษย์สัมพันธ์นั้นเป็นแนวคิดที่อยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 
1930-1950 เนื่องจากเล็งเห็นว่า การจัดการใด ๆ จะบรรลุผลส าเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยคนเป็นหลัก ดังนั้น
แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ จึงได้ให้ความส าคัญในเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล( Interpersonal 
Relations) จึงท าให้เรื่องราวของมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) กลับมามีบทบาทส าคัญมากขึ้น 
นักวิชาการส าคัญที่ให้การสนับสนุนและศึกษาแนวคิดนี้คือ จอร์จ เอลตัน มาโย(Greorge Elton Mayo) 
ได้ท าการทดลองวิจัยที่เรียกว่า “Hawthorne Experiment” เมื่อปี ค.ศ. 1924-1927 ณ Western 
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Electric Company ในเมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งจุดประสงค์ก็คือต้องการเข้าใจพฤติกรรมของคน
ในหน้าที่งานที่จัดไว้ให้ ปรากฏว่าคนท างานมิใช่ท างานเพ่ือหวังผลตอบแทนด้วยตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่
คนท างานต้องการด้านสังคมภายในกลุ่ม ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ที่เป็นเรื่องของจิตใจ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนงานด้วยกัน การศึกษาวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาทดลองออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ 

3.1 การศึกษาทดลองภายในห้อง (Room Studies) ได้ท าการทดลองเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของแสงสว่างภายในห้องท างาน เพ่ือสังเกตประสิทธิของการท างานว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

3.2 การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ (Interviewing Studies) การทดลองนี้ก็เพ่ือค้นหา
ความเปลี่ยนแปลงในการท างานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมของการท างานและการบังคับบัญชา 

3.3 การศึกษาโดยการสังเกต (Observation Studies) เป็นการสังเกตการท างานของคน
และปัจจัยอื่น ๆ จากการทดลองนี้ได้ประโยชน์หลายประการ คือ 

3.3.1 คนมิใช่วัตถุสิ่งของ คนมีชีวิตจิตใจ จะซื้อด้วยเงินอย่างเดียวมิได้ 
3.3.2 การแบ่งงานกันท าตามลักษณะเฉพาะตัว มิใช่มีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ 
3.3.3 เจ้าหน้าที่ระดับสูง การจูงใจด้วยจิตใจมีความส าคัญ และมีความหมายมากกว่า

การจูงใจด้วยเงินตรา 
3.3.4 ประสิทธิภาพการท างานหาได้ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวไม่ ยัง

ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ภายในองค์การด้วย 
จากการศึกษาแนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ ท าให้ได้มีการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ทางการจัดการ

มากขึ้น โดยน าเอาหลักการจัดการมาผสมผสานกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ท าให้ได้ความรู้ที่
หลากหลายมากขึ้น เช่น Maslow ได้ศึกษาการแสวงหาความต้องการของมนุษย์ ว่ามนุษย์เราแสวงหา
อะไร โดยเขาได้เสนอ ทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Need) ส่วน Herzberg ได้ศึกษา
รูปแบบของการจูงใจโดยได้เสนอ ทฤษฎี Two Factor Theory of Motivation เป็นต้น 

4. แนวคิดการจัดการยุคการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) 
แนวคิดในยุคนี้เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950-ปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้เศรษฐกิจ และธุรกิจขยายตัว

อย่างรวดเร็ว ความสลับซับซ้อนในการบริหารการจัดการก็มากขึ้น เพราะฉะนั้นการจัดการสมัยใหม่ จึง
ต้องใช้หลักทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดการเชิงระบบมาช่วย แต่อย่างไรก็ตาม 
การบริหารการจัดการสมัยใหม่ก็ยังมิได้ทิ้งหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดในด้านมนุษย์สัมพันธ์
เสียทีเดียวการจัดการเชิงระบบ (System Approach) ความหมายของระบบ (System) “A Set of 
Interdependent, Interaction Element” ตัวอย่างเช่น คนเป็นระบบ เพราะในร่างกายของคนเรานั้น 
ประกอบด้วย อวัยวะ ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างอัตโนมัติ ระบบจึงถือเป็น Grand Theory เป็น
ทฤษฎีขนาดใหญ่ เพราะมีระบบย่อยหรือสิ่งต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ขององค์การไม่ว่า
ภายในหรือภายนอก ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นการบริหารการ
จัดการจึงต้องปรับตัวให้มีความสมดุลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวจึง
จะท าให้องค์การเติบโต อยู่รอด และสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย การจัดการโดยใช้คณิตศาสตร์ หรือเชิง
ปริมาณมาช่วยในการตัดสินใจ (Quantitative or Decision Making Approach) การศึกษาในแนวนี้จะ
ใช้ เครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยในการตัดสินใจ เช่น การวิเคราะห์เชิ งปริมาณ การวิจัย การใช้คอมพิวเตอร์ 
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เป็นต้น ท าให้ต้องมีหลักการและเหตุผลมีหลักมีเกณฑ์ และเป็นการบริหารการจัดการที่สามารถลดความ
เสี่ยงขององค์การได้ในระดับหนึ่ง สรุปการบริหารจัดการ เป็นการท างานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร่วม
ปฏิบัติการให้บรรลุเปูาหมายร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญ ใช้ทรัพยากรบริหาร
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน ร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

1. ความหมายของการควบคุมภายใน (ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์, 2552) 
เดิมในประเทศไทยได้ใช้ความหมายของการควบคุมภายในตามที่สมาคมผู้สอบบัญชีรับ 

อนุญาตอเมริกัน (The American Institute of Certified Public Accountant: AICPA) โดย
คณะกรรมการพิจารณาวิธีการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ให้ไว้ปี ค.ศ. 1949 ดังนี้  
  “การควบคุมภายใน คือ แผนการจัดแบ่งองค์การ วิธีการปฏิบัติงานที่ประสานสอดคล้อง
กันและมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพ่ือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายของฝุายบริหาร” 

ต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพในสหรัฐอเมริกา 5 สถาบันที่
เรียกกันสั้น ๆ ว่า “โคโซ่” (COSO) ซึ่งมาจากชื่อเต็มว่า The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission ประกอบด้วยสมาคมการบัญชีอเมริกัน (American 
Accounting Association: AAA) สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอเมริกัน (AICPA) สมาคมผู้บริหาร
การเงิน (Financial Executives Institute: FEI) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal 
Auditors: IIA) และสมาคมนักบัญชีบริหาร (Institute of Management Accountants: IMA) 
  COSO ได้ร่วมกันศึกษาเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของรายงานทางการเงินโดย
ผ่านจรรยาบรรณทางธุรกิจ ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการที่ดีในปี ค.ศ. 1992 
COSO ได้น าเสนอรายงานเรื่อง “Internal Control-Integrated Framework” ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้
ปรับปรุงความหมายวัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตลอดจนให้แนวทางในการ
ประเมินผลการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ รายงานดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับ
กันทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย  

ความหมายของการควบคุมภายในตามรายงานของ COSO เป็นดังนี้  
  “การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการบริษัท ฝุายบริหาร และบุคลากรของ
องค์การร่วมกันก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานขององค์การนั้น ๆ จะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2) การรายงานทางการเงินมคีวามเชื่อถือได้ 
3) มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้” 

ตามแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ COSO สามารถสรุปความหมายของการ
ควบคุมภายในได้ดังนี ้



15 
 

1) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ (Process) ที่แทรกเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในมิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า (Not an End in 
Itself) 

2) การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่มีขึ้นได้โดยคนในองค์การ การควบคุมภายในมิใช่เป็นเพียง
นโยบายหรือแบบฟอร์มที่ก าหนดขึ้นเท่านั้น แต่ทุกคนในองค์การต้องร่วมกันท าและท าอย่างต่อเนื่อง 

3) การควบคุมภายในให้ได้เพียงความเชื่อมั่นในระดับที่สมเหตุสมผล (Reasonable 
Assurance) มิได้รับประกันผลได้อย่างสมบูรณ์ (Not Absolute Assurance) 

4) การควบคุมภายในเป็นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ซึ่งอาจแตกต่างกัน แต่ก็สัมพันธ์เชื่อมต่อกัน เช่น การควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย 
เป็นต้น 

จากความหมายข้างต้น สามารถน ามาปรับใช้กับองค์การสหกรณ์ได้ ดังนี้ 
การควบคุมภายในของสหกรณ์ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ

ด าเนินการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์ ฝุายจัดการซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการและ
หัวหน้าฝุายต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรของสหกรณ์ได้ร่วมกันก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า 

1) สหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงมีการดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ไม่ให้สูญหายหรือใช้ไปทางท่ีไม่เหมาะสม 

2) รายงานทางการเงินของสหกรณ์มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
3) สหกรณ์มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
2. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์, 2552) 
จากความหมายของการควบคุมภายในตามรายงานของ COSO จึงกล่าวได้ว่า การควบคุม

ภายในของสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้ 
1) เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

ควบคุมภายในมุ่งหมายให้มีการใช้ทรัพยากรของสหกรณ์อย่างคุ้มค่า พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

2) เพื่อให้การรายงานทางการเงินของสหกรณ์มีความเชื่อถือได้ การควบคุมภายในมุ่ง
หมายให้สหกรณ์ได้จัดท ารายงานทางการเงินที่มีความเชื่อถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ  

3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง การควบคุมภายในมุ่ง
หมายให้สหกรณ์มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ก าหนดไว้เพ่ือปูองกันการถูก
ฟูองร้อง การถูกยกเลิกสัญญา การเสียชื่อเสียงหรือเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO 2013 มี 5 องค์ประกอบ 
17 ประการ (อ้างในธัญญา หยาดพรหม, 2557) ได้แก่ 

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
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หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
1.1) แสดงให้เห็นโดยผ่านค าสั่ง การกระท า พฤติกรรม 
1.2) จัดท ามาตรฐานของจรรยาบรรณ 
1.3) ประเมินการยึดมั่นในมาตรฐานของจรรยาบรรณ 
1.4) รายงานการเบี่ยงเบนในเวลาที่เหมาะสม 

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
   2.1) ก าหนดความรับผิดชอบในการก ากับดูแล 

2.2) กรรมการบริษัทมีความรู้ความช านาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
2.3) ด าเนินการอย่างเป็นอิสระจากฝุายบริหาร 

   2.4) ก ากับดูแลในเรื่องสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความ 
เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล 

หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝุายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
   3.1) พิจารณาโครงสร้างทั้งหมดของกิจการ 
   3.2) ก าหนดสายการรายงาน 
   3.3) ก าหนด มอบหมาย และจ ากัดขอบเขตของอ านาจหน้าที่และความ 

รับผิดชอบ 
       หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 

   4.1) วางนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร 
   4.2) ประเมินความสามารถรายบุคคลและระบุส่วนที่ยังขาดอยู่เพื่อปรับปรุง

แก้ไข 
   4.3) จูงใจ พัฒนาและรักษาบุคคลากร 
   4.4) วางแผนและเตรียมสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession) 

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
   5.1) บังคับให้มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในผ่านโครงสร้างองค์กร  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   5.2) ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัล 
   5.3) ประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สิ่งจูงใจ และรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
   5.4) พิจารณาความกดดันในการท างานที่มากเกินไป 
   5.5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล และการลงโทษพนักงานเป็น 

รายบุคคล 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

หลักการที่ 6 ก าหนดเปูาหมายชัดเจน 
  6.1) องค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

   6.2) องค์กรก าหนดสาระส าคัญของรายงานทางการเงิน 
   6.3) รายงานทางการเงินสะท้อนถึงกิจกรรมขององค์กร 
   6.4) คณะกรรมการอนุมัติและสื่อสารนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร 
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และพนักงานรับทราบ และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 

  7.1) ระบุความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งระดับ องค์กร ฝุายงาน 
   7.2) วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายใน/ภายนอก 
   7.3) ให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม 
   7.4) ประเมินนัยส าคัญของความเสี่ยงที่ระบุ 
   7.5) ก าหนดว่าจะตอบสนองความเสี่ยงอย่างไร 

หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  8.1) ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประเภทต่างๆ 
  8.2) ทบทวนเปูาหมาย แรงจูงใจและแรงกดดัน 

   8.3) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับ 
โอกาสเกิดทุจริต และมาตรการปูองกัน 

   8.4) บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย 
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

  9.1) ประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก 
  9.2) ประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ 

   9.3) ประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
10.1) การควบคุมเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร  

สภาพแวดล้อม ลักษณะของงาน 
   10.2) มีมาตรการการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น  

นโยบาย คู่มือ ระเบียบ 
   10.3) ก าหนดกิจกรรมควบคุมให้มีความหลากหลายอย่างเหมาะสมการ 

ผสมผสานของกิจกรรมการควบคุมหลาย ๆ ประเภท 
   10.4) ก าหนดให้มีการควบคุมทุกระดับขององค์กร 
   10.5) มีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้อนุมัติ ผู้บันทึก ผู้ดูแลเก็บรักษา 

หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
  11.1) ก าหนดความเก่ียวข้องกันของการใช้ IT ในกระบวนการธุรกิจกับการ 

ควบคุมท่ัวไปทางด้าน ITให้เหมาะสม 
   11.2) ก าหนดกิจกรรมการควบคุมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสม 
   11.3) ก าหนดกิจกรรมการควบคุมด้านความปลอดภัยให้เหมาะสม 
   11.4) ก าหนดกิจกรรมการควบคุมด้านการจัดหา การพัฒนาและดูแลรักษาระบบ 

หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
  12.1) มีนโยบายที่รัดกุมเพ่ือติดตามการท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

กรรมการ ผู้บริหาร 
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   12.2) มีนโยบายเพื่อให้การอนุมัติการท าธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ 
เสีย 

   12.3) มีนโยบายเพื่อให้การอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทเสมือนเป็นรายการที่ท ากับบุคคลภายนอก(at arms’ length basis) 

   12.4) มีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
   12.5) ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   12.6) นโยบายและกระบวนการปฏิบัติได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม 
   12.7) ทบทวนนโยบายและกระบวนการท างานให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)         

หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
  13.1) ระบุสารสนเทศท่ีต้องการใช้ในการด าเนินงาน 

   13.2) พิจารณา ต้นทุน ประโยชน์ รวมทั้งปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล 
   13.3) ด าเนินการเพื่อให้กรรมการมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ 
   13.4) ด าเนินการเพื่อให้กรรมการได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร 

ล่วงหน้าก่อนการประชุมตามที่กฎหมายก าหนด 
  13.5) ด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมมีรายละเอียดสามารถสอบย้อนได้ 

   13.6) องค์กรมีการด าเนินการดังนี้ เก็บเอกสารเป็นระบบ แก้ไขข้อบกพร่อง 
การควบคุมตามความเห็นผู้สอบ 

หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
  14.1) มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทางที่เหมาะสม 
  14.2) มีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 

   14.3) จัดให้มีช่องทางสื่อสารลับเพ่ือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ 

การควบคุมภายใน 
15.1) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทางท่ี 

เหมาะสม 
   15.2) มีช่องทางสื่อสารลับส าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งเบาะแสการทุจริต 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

   16.1) จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนด ใน 
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

   16.2) จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้  
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

   16.3) ความถี่การติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสมกับการ 
เปลี่ยนแปลงของบริษัท 

   16.4) ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผู้มีความรู้ความสามารถ 
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   16.5) ก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

   16.6) ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การ 
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และ 
เหมาะสม 

   17.1) ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ 
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที 

17.2) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การ 
ฝุาฝืนกฎหมาย หรือการกระท าที่ผิดปกติ ซึ่งกระทบชื่อเสียงและฐานะการเงินบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

17.3) รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางแก้ไข ต่อ 
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบในเวลาอันควร 
 
2. 1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

การน าระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีการประเมินผลการ 
ควบคุมภายในของสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ เสมอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินดังนี้  (กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์, 2549)     

1) วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการควบคุมภายใน 
การประเมินผลการควบคุมภายในของสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่า 
(1) การควบคุมท่ีมีอยู่เพียงพอหรือไม่ที่จะให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ถ้าสหกรณ์

ได้ด าเนินงานตามมาตรการหรือวิธีการปฏิบัติที่ก าหนดแล้วสหกรณ์จะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและโดยประหยัด 

(2) การควบคุมที่มีอยู่สามารถที่จะปูองกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่ ตลอดจน
ข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายจะได้รับการปูองกัน (Prevent) 
หรือตรวจพบ (Detect) และได้รับการแก้ไข (Correct) ภายในเวลาอันเหมาะสม 

(3) มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยเน้นการปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

(4) การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การออกแบบระบบการควบคุมภายใน
จะต้องพิจารณาถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดให้มีการควบคุมนั้น ดังนั้นจะต้องมีการ
พิจารณาความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงที่มีอยู่ เปรียบเทียบกับต้นทุนในการควบคุมความเสี่ยง
นั้น 

 
2) แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2547) 

การประเมินผลการควบคุมภายในของสหกรณ์แม้จะเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ แต่ก็ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่จะต้องติดตาม
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และก าหนดให้มีการรายงานข้อบกพร่องและสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม การประเมินผลการควบคุม
ภายในนิยมใช้แบบสอบถามหรือแบบประเมินการควบคุมภายในโดยมีลักษณะส าคัญดังนี้ 

(1) แบบสอบถามควรจัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและสอดคล้องกับ
ลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี จึงมักใช้ส าหรับสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งสามารถแบ่งแยกหน้าที่และ
ความรับผิดชอบได้ ค าถามบางข้ออาจจะได้รับค าตอบจากการสอบถามพนักงานที่เกี่ยวข้อง บางข้ออาจ
ได้รับค าตอบจากการสังเกตการณ์ในขณะที่ผู้ประเมินศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีและ
ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์นั้น นอกจากนี้ค าตอบที่ได้รับบางค าตอบควรจะต้องมีการสอบทาน
จากคู่มือการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

(2) แบบสอบถามโดยทั่วไปจะมีช่องค าตอบ 2 ช่อง คือ “ใช่” กับ “ไม่ใช่” ซึ่งถ้ามีการ
ปฏิบัติเป็นไปตามค าถามที่ตั้งไว้ให้ท าเครื่องหมายถูกในช่อง “ใช่” แต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติให้ท าเครื่องหมาย
ถูกในช่อง “ไม่ใช่” ถ้าค าตอบคือ “ใช่” แสดงว่ามีการควบคุม ถ้าค าตอบคือ “ไม่ใช่” แสดงว่ามีจุดอ่อน
ของการควบคุมภายใน 

จากลักษณะของแบบสอบถามข้างต้น ท าให้สามารถจดบันทึกระบบการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์และใช้เพื่อการประเมินถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน โดยจะมุ่ง
ความสนใจไปยังข้อที่มีค าตอบว่า “ไม่ใช่” ซึ่งแสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน 

การใช้แบบสอบถามมีข้อดี คือ ท าให้ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงจุดควบคุมที่
ควรมีอย่างครบถ้วน ค าถามจะต้องครอบคลุมถึงจุดต่าง ๆ ที่ควรมีการควบคุมในแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 

3) แนวทางการด าเนินการประเมินการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมได้ก าหนดแบบประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์ไว้ในคู่มือบริหาร

จัดการสหกรณ์เพ่ือประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ โดยก าหนดหัวข้อที่ต้องประเมินไว้
ทั้งหมด 15 ด้าน 126 รายการ ดังนี้ 

1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน มี 7 รายการ 
2. การจัดท าทะเบียนและการจัดท ารายงานประจ าปี มี 13 รายการ 
3. งานการเงิน มี 8 รายการ 
4. การจัดท าบัญชี มี 5 รายการ 
5. การจัดท างบดุล 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. การจัดท าแผน มี 4 รายการ 
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14. การแก้ไขข้อบกพร่อง มี 2 รายการ 
15. การมีส่วนร่วม มี 5 รายการ 

แบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีทั้งหมด 15  
หมวด 126 รายการ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก โดยการประเมินผลเพ่ือให้ทราบว่าสหกรณ์ได้ 
“ปฏิบัติ” หรือ “ไม่ปฏิบัติ” หรือ “ไม่ท ารายการนี้” ตามจุดควบคุม เมื่อด าเนินการประเมินผลเรียบร้อย
แล้ว จึงสรุปผลการประเมินให้สหกรณ์ท่ีได้รับการประเมินทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในที่พบตามความเหมาะสมต่อไป 

4) แนวคิดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในและการให้คะแนน  
การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีสาระส าคัญดังนี้ 

(กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์, 2549) 
การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน เป็นการควบคุมคุณภาพการควบคุมภายใน 

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือแจ้งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรทราบถึงระดับชั้นคุณภาพการควบคุม
ภายใน และน าข้อมูลไปปรับปรุงหรือรักษาคุณภาพที่ดีให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้การจัดชั้นคุณภาพการควบคุม
ภายใน ถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการเสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
ขึ้น ซึ่งผลจากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรมั่นใจได้ว่า การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการปฏิบัติตาม
นโยบายของคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือปูองกันการทุจริตและข้อผิดพลาด ท าให้เกิดความถูกต้องและ
ครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และช่วยให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และระเบียบ ตลอดจนช่วยปกปูองคุ้มครองเงินทุนของสมาชิก ผู้ถือหุ้นได้ 

ชั้นคุณภาพประกอบด้วย 5 ชัน้คุณภาพ คือ 
คุณภาพชั้นที่ 1 คุณภาพการควบคุมภายในดีมาก หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี

กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผล
ดีมาก เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพดีมาก 
รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การปูองกันรักษาทรัพย์สิน การปูองกันและการตรวจพบ
ข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้นของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับดีมาก 

คุณภาพชั้นที่ 2 คุณภาพการควบคุมภายในดี หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี
กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผล
ดี เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพดี รวมถึงการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การปูองกันรักษาทรัพย์สิน การปูองกันและการตรวจพบข้อผิดพลาด 
ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ และทันเวลา ซึ่งยัง
ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับดี 

คุณภาพชั้นที่ 3 คุณภาพการควบคุมภายในพอใช้ หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี
กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผล
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พอสมควร เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพพอใช้ 
รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การปูองกันรักษาทรัพย์สิน การปูองกันและการตรวจพบ
ข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ และ
ทันเวลาพอสมควร ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการควบคุมดังกล่าว
ข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับพอใช้ 

คุณภาพชั้นที่ 4 คุณภาพการควบคุมภายในควรปรับปรุง หมายถึง สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่
ไม่สมเหตุสมผล ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อม่ันได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การปูองกันรักษาทรัพย์สิน การปูองกันและการตรวจพบ
ข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่ควรปรับปรุง 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้อย่างทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุม ทั้งนี้วิธีการ
ควบคุมดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

คุณภาพชั้นที่ 5 คุณภาพการควบคุมภายในต้องแก้ไข หมายถึง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
มีกระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่ไม่
สมเหตุสมผล ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การปูองกันรักษาทรัพย์สิน การปูองกันและการตรวจพบ
ข้อผิดพลาด ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่ต้องแก้ไข 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้อย่างทันเวลา ซึ่งยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมด้วย ทั้งนี้วิธีการ
ควบคุมดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อผ่านการประเมินแล้วอยู่ในระดับต้องแก้ไข 

เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้จากการค านวณ มีเกณฑ์คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับดีมาก  คะแนน มากกว่า 0.95 
   ระดับดี   คะแนน มากกว่า 0.80 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.95 
   ระดับพอใช้  คะแนน มากกว่า 0.60 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.80 
   ระดับควรปรับปรุง คะแนน มากกว่า 0.45 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.60 
   ระดับต้องแก้ไข  คะแนน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45 
 
2.2 บทวิเคราะห์ 

การส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี ต้องส่งเสริมคณะกรรมการด าเนินการ ฝุาย
จัดการ และสมาชิกให้มีความรู้และความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมในการให้บริการแก่สมาชิก มีความเสมอภาคระหว่างสมาชิก
สหกรณ์ทั้งหมด มีการก าหนดข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ถือใช้ปฏิบัติแก่สมาชิกอย่างเสมอภาค ซึ่งต้อง
น าระบบการควบคุมภายในที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน เพ่ือจะช่วยให้สหกรณ์สามารถ
ด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีกับมวลสมาชิก  

ส าหรับบทวิเคราะห์ในเรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์
พรมไทย จ ากัด (เขตดอนเมือง ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2) มาวิเคราะห์ ซึ่งสรุป
ได้ดังนี ้
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1. สหกรณ์ 
1.1 การควบคุมภายในด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
คณะกรรมการด าเนินการขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปีที่ก าหนด

ไว้ รวมทั้งผู้จัดการขาดการน าเสนอรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ท าให้เมื่อเกิดปัญหาใน
การด าเนินงาน ไม่สามารถหาแนวทางหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขได้ทัน  

1.2 การควบคุมภายในด้านการจัดท าทะเบียนและการจัดท ารายงานประจ าปี  
คณะกรรมการด าเนินการขาดการรายงานผลการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนหุ้นต่อนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และขาดการจัดท าค าสั่งมอบหมาย
ให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารส าคัญและดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์  

1.3 การควบคุมภายในด้านการเงิน  
คณะกรรมการขาดการสุ่มตรวจนับเงินสดในมือเพ่ือสอบทานยอดกับสมุดเงินสด ซึ่งอาจ

เกิดปัญหาการถือเงินสดในมือเกินระเบียบที่ก าหนด 
1.4 การควบคุมภายในด้านการจัดท าบัญชี  
สหกรณ์ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชีประจ าสหกรณ์ แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่บัญชีของทาง

บริษัท พรมไทย จ ากัด ช่วยในการจัดท าบัญชีสหกรณ์เป็นครั้งคราว จึงท าให้มีการบันทึกบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน 

1.5 การควบคุมภายในด้านธุรกิจสินเชื่อ  
สหกรณ์ไม่มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้านสินเชื่อ การขาดการวิเคราะห์อายุ

หนี้ และไม่มีแผนการติดตามเร่งรัดหนี้สิน ท าให้ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้หรือไม่สามารถติดตามหนี้ได้ 
1.6 การควบคุมภายในด้านการจัดท าแผน 
 สหกรณ์ไม่มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และหรือโครงการ  ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ

สหกรณใ์ห้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
1.7 การควบคุมภายในด้านสวัสดิการ  
สหกรณ์มีระเบียบไม่ครบถ้วน ขาดการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและไม่มี

ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่จัดสวัสดิการให้สมาชิก  

2. ภาครัฐ 
2.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ควบคุมภายใน

ที่ด ี
2.2 การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบุคลากรผู้รับผิดชอบ ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า   
2.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์น้อย 

และไม่ทั่วถึง 
2.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการบางข้อไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ประเมินและผู้ถูก

ประเมินค่อนข้างสับสน 

3. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม ให้สหกรณ์เปูาหมายด าเนินการตามระบบการควบคุม
ภายในที่ดีได้ครบถ้วน ซึ่งจะได้แนวทางการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมตามระบบควบคุมภายใน 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
1.1 สหกรณ์น าค าแนะน าแนวทางการควบคุมภายใน
ส าหรับสหกรณ์เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและที่ประชุมมีมติให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ 
1.2 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินการประจ าเดือน 
1.3 ถ้ามีปัญหาในการปฏิบัติตามแผนงานประจ าปีของ
สหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้มีการ
ก าหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข  
1.4. ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการมีการ
เสนองบทดลองหรือรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 
1.5 สหกรณ์มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
1.6 คณะกรรมการด าเนินการควบคุมให้ฝุายจัดการ
หรือคณะอนุกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย
ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
1.7 สหกรณ์ได้ส าเนาระเบียบต่าง ๆ ที่สหกรณ์ก าหนด
ขึ้นถือใช้ให้นายทะเบียนสหกรณ์/กรมส่งเสริมสหกรณ์/
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
 
 
 
 
 
 

แนะน าสหกรณ์มีการด าเนินการให้เป็นไป ตาม
แผนที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
1. รับทราบและพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการประจ าเดือน 
2. กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติให้ก าหนด
มาตรการแก้ไข /ปรับปรุง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับ
ไปด าเนินการ 
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ตารางท่ี1 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
2. การจัดท าทะเบียนและการจัดท า รายงานประจ าปี 
2.1 สหกรณ์มีการจัดท าทะเบียนสมาชิกทุกครั้งที่มีการรับ
สมาชิกใหม่ 
2.2 สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นให้อยู่
ในที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 
2.3 สหกรณ์มีการรายงานผลการเข้า-ออก พร้อมรายละเอียด
ของสมาชิกให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกครั้งที่มีการ
ประชุมประจ าเดือน 
2.4 สหกรณ์มีการจัดท าทะเบียนหุ้นทุกครั้งที่มีการถือหุ้น/
ถอนหุ้น/โอนหุ้น 
2.5 สหกรณ์มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนหุ้นต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ 
2.6 ในการประชุมใหญ่สหกรณ์มีการจัดท ารายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอที่  ประชุมใหญ่ 
2.7 สหกรณ์ได้ส่งส าเนารายงานกิจการประจ าปีของสหกรณ์
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับ แต่วันที่มีการ
ประชุมใหญ่ 
2.8 สหกรณ์มีค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเก็บรักษา
เอกสารส าคัญของสหกรณ์ เช่น กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ
สหกรณ์ ระเบียบของสหกรณ์ ใบส าคัญรับจดทะเบียน 
ระเบียบ ค าสั่งนายทะเบียน เอกสารสิทธิ์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
การท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง 
2.9 สหกรณ์ได้มีการส าเนาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
งานให้ฝุาย/แผนก ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ 
2.10 สหกรณ์มีการจัดหลักประกันการท างานของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ครบถ้วนทุกคน 
2.11 สหกรณ์มีค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิด ชอบดูแลรักษา
ทรัพย์สินของสหกรณ์ 
2.12 สหกรณ์ได้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นปัจจุบัน 
2.13 สหกรณ์จัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินและยืนยัน
ยอดจากการตรวจนับทรัพย์สินกับทะเบียนคุมทรัพย์สินเมื่อ
สิ้นปีทางบัญชี 

แนะน าสหกรณ์ในการจัดท า(ทะเบียน
สมาชิก) 
1. จัดท าทะเบียนทุกครั้งที่มีการรับสมาชิก 
2. เก็บรักษาทะเบียนให้อยู่ในที่ปลอดภัยใน
ส านักงานสหกรณ์ 
3.กรณีสหกรณ์ตั้งใหม่ให้ส าเนาทะเบียนให้
นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่จดทะเบียน  
4. รายงานการเปลี่ยนแปลง รายการในทะเบียน
ต่อนายทะเบียนสหกรณภ์ายใน 30 วัน นับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
5.รายงานผลการเข้า-ออกของสมาชิกให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบ 
แนะน าสหกรณ์ในการจัดท า (ทะเบียนหุ้น) 

1. จัดท าทะเบียนทุกครั้งที่มีการถือหุ้น/
ถอนหุ้น/โอนหุ้น  
2. เก็บรักษาทะเบียน ให้อยู่ในที่ปลอดภัย
ในส านักงานสหกรณ์ 
3. กรณีสหกรณ์ตั้งใหม่ให้ส าเนาทะเบียนให้
นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 90 วันนับแต่
วันที่จดทะเบียน 
4. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 
30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
5. รายงานผลการถือหุ้น /ถอนหุ้น / โอน
หุ้น ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 
6.จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอที่ประชุมใหญ่
ในคราวที่เสนองบดุล เก็บรักษาตัวจริงไว้ที่
ส านักงานสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกตรวจดูและ
ส่งส าเนาให้นายทะเบยีนสหกรณ์ ภายในวันที ่
30 วันนับแต่วันที่มีการประชุม 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
3. งานการเงิน 
3.1 สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและ
การเก็บรักษาเงิน 
3.2 สหกรณ์มีค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
3.3 สหกรณ์ได้แยกเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี
ออกจากกัน 
3.4 สหกรณ์มีเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นไปตามระเบียบ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 
3.5 สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อสิ้นเวลาท า
การ เพื่อยืนยันยอดกับบัญชีเงินสด 
3.6 สหกรณ์มีการเก็บรักษาเงินสดในมือในแต่ละวันตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
3.7 สหกรณ์มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และมี
การท าทะเบียนคุมเป็นปัจจุบัน 
3.8 สหกรณ์จัดให้มีกรรมการและหรือผู้เกี่ยวข้องสุ่มตรวจ
เงินสดในมือเพ่ือสอบทานยอดกับสมุดเงินสด 
 
 
 
4. การจัดท าบัญชี 
4.1 สหกรณ์มีค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการท า
บัญชี 
4.2 สหกรณ์มีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงิน
สดในวันที่มีรายการเกิดข้ึน 
4.3 สหกรณ์มีการบันทึกรายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับกระแส
เงินสดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีรายการเกิดข้ึน 
4.4 การลงบัญชีของสหกรณ์ สหกรณ์มีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน 
4.5 สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย 
 
 
 

แนะน าสหกรณ์(ด้านการเงิน) 
1. ก าหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือถือปฏิบัติ 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รบัผิดชอบและ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
3. เจ้าหน้าที่การเงินต้องมิใช่ บุคคลคน
เดียวกับพนักงานบัญช ี
4. มีเอกสารการรับ - จ่ายเงิน ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ และเก็บไว้ใน
ทีป่ลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 
5. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ เมื่อสิ้นเวลาท า
การเพ่ือยืนยันยอดกับบัญชีเงินสด 
6. ก าหนดวงเงินสดในมือที่ถือในแต่ละวันให้
สอดคล้องกับ ความจ าเป็นภายใต้ระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
7. จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและมีการ
ตรวจนับเมื่อสิ้นปีทางบัญชี 
8. สุ่มตรวจสอบทานยืนยันยอด 
 
แนะน าสหกรณ์ในเรื่องการจัดท าบัญชี 
1. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
2. จัดท าบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
3. รายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้
บันทึกรายการในวันที่มีรายการเกิดข้ึน 
4. รายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด  
ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่รายการเกิดข้ึน 
5. การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์และ
ครบถ้วน 
6. เก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการ 
ลงบัญชีไว้ในที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
5. การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
5.1 ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและให้ความเห็นงบการเงิน
ก่อนเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติ 
5.2 สหกรณ์ได้ขออนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ่ ภายใน 
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
 
 

แนะน าสหกรณ์ในการจัดท างบแสดงฐานะ
การเงิน โดยปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนดไว้ 
1. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
2. ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
บัญชีของสหกรณ์ 
3. ให้มีรายการตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
(1) สินทรัพย์ 
(2) หนี้สิน 
(3) ทุน 
(4) บัญชีก าไร / ขาดทุน 
4. ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมใหญ่ 
5. ขออนุมัติงบดุลจากท่ีประชุมใหญ่ภายใน 
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
6. ส่งส าเนางบดุลให้นายทะเบียนสหกรณ์ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม 
7. ให้มีการจัดท างบทดลองอย่างน้อยเดือน 
ละ 1 ครั้ง รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
8. เก็บรักษางบดุลและรายงานทางการเงินไว้
ที่ส านักงานสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกตรวจดู 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
6. ธุรกิจสินเชื่อ 
6.1 สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ 
6.2 สหกรณ์มีค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบท าหน้าที่
ด้านสินเชื่อ 
6.3 สหกรณ์ลงรายการในค าขอกู้ สัญญากู้ ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 
6.4 สหกรณ์มีการจัดหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
6.5 สหกรณ์ได้จัดท าทะเบียนหนังสือกู้เงินระยะสั้น - ปาน
กลาง ให้เป็นปัจจุบัน 
6.6 สหกรณ์มีการจัดท าทะเบียนการค้ าประกันให้เป็น
ปัจจุบัน 
6.7 เงินกู้ทุกสัญญาต้องผ่านการอนุมัติก่อนจ่ายเงินกู้ 
6.8 สมาชิกจะลงลายมือชื่อในใบรับเงินกู้เมื่อรับเงินกู้
เท่านั้น 
6.9 หลักฐานการจ่ายเงินกู้มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน 
6.10 สหกรณ์จัดท าทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน 
6.11 สหกรณ์มีหลักฐานการรับช าระหนี้ครบถ้วน 
6.12 สหกรณ์มีแผนปฏิบัติการเร่งรัดหนี้สิน 
6.13 สหกรณ์เก็บรักษาเอกสารสิทธิที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้ 
และหลักฐานเกี่ยวกับการให้กู้ไว้ในที่ปลอดภัยในส านักงาน
สหกรณ์ 
6.14 สหกรณ์มีการแยกอายุหนี้ 
6.15 สหกรณ์มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการให้
สินเชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 
6.16 สหกรณ์มีการสุ่มสอบทานหนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

แนะน าสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจสินเชื่อ 
อย่างระมัดระวังซึ่งเป็นธุรกิจหลักท่ี
ให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ 
1. ก าหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ท าหน้าที่ด้านสินเชื่อ 
3. จัดท าค าขอกู้ สัญญากู้ หลักประกัน 
- ลงรายการในค าขอกู้และสัญญากู้ ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบที่ก าหนด 
- จัดหลักประกันให้คุ้มหนี้ตามระเบียบที่
ก าหนด 
- จัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
4. การอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ 
- เงินกู้ทุกสัญญาต้องผ่านการอนุมัติก่อน
จ่ายเงินกู้ 
- มีหลักฐานการจ่ายเงินกู้ที่ถูกต้องครบถ้วน 
- จัดท าทะเบียนย่อยลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน 
5. การรับช าระหนี้และการเร่งรัดหนี้สิน 
- มีหลักฐานการรับช าระหนี้ครบถ้วน 
- ก าหนดแผนปฏิบัติงานเร่งรัดหนี้สิน 
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
การให้เงินกู้ทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัยใน
ส านักงานสหกรณ์ 
7. การตรวจสอบและติดตาม 
- มีการวิเคราะห์อายุหนี้ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานการให้สินเชื่อต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ประจ าเดือน 
- ควบคุมยอดลูกหนี้รายตัวให้ตรงกับบัญชี
แยกประเภทเป็นรายวัน/รายเดือน 
- สุ่มสอบทานหนี้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
7. ธุรกิจการรับฝากเงิน 
7.1 สหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจ าถูกต้องตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
7.2 สหกรณ์มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่รับ 
ฝากเงินและอนุมัติให้ถอนเงินภายในวงเงินที่ก าหนด 
7.3 เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน  เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่
บัญชีของสหกรณ์ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
7.4 สหกรณ์มีตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจถอนเงินใน
การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและการถอนเงินหรือการปิด
บัญชีเงินฝาก กระท าได้โดยผู้มีอ านาจถอนเงินตามตัว 
อย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ 
7.5 สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้  ห้ามฝาก
สหกรณ์ 
7.6 สหกรณ์มีการสุ่มตรวจบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่ขาด
การติดต่อกับสหกรณ์เกิน 1 ปี 
7.7 สหกรณ์มีการจัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากราย 
ตัวเป็นปัจจุบัน 
7.8 สหกรณ์มีการตรวจสอบสมุดคู่ฝากกับทะเบียนย่อย
เจ้าหนี้เงินฝากและตัวอย่าง 
ลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการถอนเงิน 
7.9 สหกรณ์มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการรับฝากเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วน 
7.10 สหกรณ์มีการตรวจสอบทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝาก
และบัญชีแยกประเภทเป็นประจ า 
7.11 สหกรณ์มีการรายงานผลการรับฝากเงินของสหกรณ์
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
7.12 สหกรณ์มีการสุ่มสอบทานและยืนยันยอดเงินฝากของ
สมาชิกกับทะเบียนเจ้าหนี้เงินฝากรายตัว เมื่อสิ้นปีทาง
บัญชี  
 

1. ก าหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้าน
การรับฝากเงิน และอนุมัติให้ถอนเงินภายใน
วงเงินที่ก าหนด 
3. การรับฝากเงิน 
- เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และ
เจ้าหน้าที่บัญชี จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
- มีตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจถอนเงิน 
ในการเปิดบัญชีครั้งแรก 
- ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
- การถอนเงินและการปิดบัญชี เงินฝากให้
กระท าได้โดยผู้มีอ านาจถอนเงินตามตัวอย่าง
ลายมือชื่อที่ให้ไว้โดยยื่นพร้อมสมุดคู่ฝาก 
- ใบฝาก ใบถอนเงิน หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีผู้มี
อ านาจถอนเงินมอบให้ผู้อื่นมารบัเงินแทน)เป็นไป
ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
- จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากรายตัวให้เป็น
ปัจจุบนั 
- ตรวจสอบสมุดคู่ฝากกับ ทะเบยีนย่อยเจ้าหนี้เงิน
ฝากและตัวอยา่งลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการรับฝาก
ถอนเงินและปิดบัญชี พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผู้รับผิดชอบ ลงลายมือชื่อก ากบัไว้เป็นหลักฐาน 
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการรับฝากเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่ก าหนด และเก็บ
รักษาไว้ในทีป่ลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 
4. การตรวจสอบและติดตาม 
- มีการตรวจสอบทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากกับ
บัญชีเป็นประจ าทุกเดือนและเมื่อสิ้นปีทางบัญชี 
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 
- มีการยืนยันยอดเงินฝากจากสมาชิกกับทะเบียน
ย่อยเจ้าหนี้เงินฝากรายตัว เมื่อสิ้นปีทางบัญชี 
- มีการสุ่มสอบทานยืนยันยอดเจ้าหนี้เงินฝาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
8. การจัดสวัสดิการ  
8.1 สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบการจัดสวัสดิการ 
8.2 สหกรณ์มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้านการ
จัดสวัสดิการให้สมาชิก 
8.3 สหกรณ์ก าหนดการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือการจัดสวัสดิการ
ให้สมาชิกไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
8.4 สหกรณ์จัดท าทะเบียนคุม จ าแนกตามประเภทของ
สวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน 
8.5 สหกรณ์มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
สวัสดิการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนดและเก็บรักษา
ไว้ในที่ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 
8.6 มีการรายงานผลการจัดสวัสดิการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 
8.7 มีการสุ่มตรวจสอบการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. อ่ืน ๆ 
9.1 สหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน ถูกต้องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
9.2 สหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืม
เงินได้ ถูกต้องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
 

แนะน าสหกรณ์ในการจัดสวัสดิการให้กับ
สมาชิก 
1. ก าหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ด้าน
การจัดสวัสดิการให้สมาชิก 
3. การจัดสวัสดิการให้สมาชิก 
- ก าหนดการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็น
การจัดสวัสดิการให้สมาชิกไว้ในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ 
- ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
- จัดสวัสดิการภายในวงเงินที่ท่ีประชุมใหญ่
จัดสรร 
- จัดท าทะเบียนคุม จ าแนกตามประเภท
ของสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน 
- มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
สวัสดิการถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่
ก าหนด และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยใน
ส านักงานสหกรณ์ 
4. การตรวจสอบและติดตาม 
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 
- สุ่มตรวจสอบและติดตามการจัดสวัสดิการ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 
1. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
2. เก็บรักษากฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ 
ระเบียบต่าง ๆ (ตัวจริง) และใบส าคัญรับจด
ทะเบียน สหกรณ์ไว้ในที่ปลอดภัยในส านักงาน
สหกรณ์ 
3. ส าเนาข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ให้ส่วน
งานในสหกรณ์ถือปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
10. การจัดท าแผน 
10.1 สหกรณ์มีการจัดท าแผน และหรือโครงการ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ของสหกรณ์  
10.2 แผน และหรือโครงการของสหกรณ์มีการน าไปปฏิบัติ  
10.3 สหกรณ์มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนและ
หรือโครงการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ประจ าเดือน และที่ประชุมมีการพิจารณาก าหนด
แนวทางปรับปรุง / แก้ไข หากมีปัญหาหรืออุปสรรค 
10.4 สหกรณ์ด าเนินการตามแผนและหรือโครงการที่ได้มี
การปรับปรุง/แก้ไข 
  
11. การแก้ไขข้อบกพร่อง 
11.1 สหกรณ์น าเอกสารแจ้งเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของ
ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบบัญชีสหกรณ์  เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการมีการพิจารณาก าหนดแนว
ทางแก้ไข 
11.2 สหกรณ์มีการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อ 14.1 และ
รายงานผลการ แก้ไขให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ทราบทุกเดือนจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 
 
12. การมีส่วนร่วม 
12.1 สหกรณ์ให้การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เช่น 
กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ และกลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ เป็นต้น 
12.2 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เฉลี่ยต่อเดือนในปีปัจจุบัน
เทียบกับปีก่อน 
12.3 จ านวนกรรมการของสหกรณ์ท่ีมาประชุมเฉลี่ยต่อ
เดือน ในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 
12.4 การก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสหกรณ์ 
คณะกรรมการและฝุายจัดการร่วมกันก าหนดแผน 
12.5 ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนของ
สหกรณ์ คณะกรรมการและฝุายจัดการมีการแสดงความ
คิดเห็น  

แนะน าสหกรณ์ในการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
1. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้จัดท าแลผู้รับผิดชอบ 
2. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และหรือ
โครงการ แล้วน าเสนอท่ีประชุมกรรมการ 
3. น าแผนที่จัดท าข้ึน ไปปฏิบัติ 
4. มีการติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
5. มีการปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุง/
แก้ไขท่ีก าหนด 
 
แนะน าสหกรณ์เร่งด าเนินแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
1. น าหนังสือของผู้ตรวจการสหกรณ์หรือ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เพื่อ
พิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไข 
2. มีการแก้ไขข้อบกพร่องตามหนังสือ 
และรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องให้
สหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียน
สหกรณ์ทราบทุกเดือนจนกว่าจะแก้ไข
แล้วเสร็จ 
1. ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่กลุ่มสตรี
สหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ และกลุ่ม
อาชีพต่าง โดยอาจจะเป็นตัวเงินหรือไม่
เป็นตัวเงิน 
2. การก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของสหกรณ์ คณะกรรมการ ผู้จัดการและ
ผู้รับผิดชอบในสหกรณ์ทุกฝุาย มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นและก าหนดแผน 
3. การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ประจ าเดือนของสหกรณ์ คณะกรรมการ
และฝุายจัดการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น  
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4. การพัฒนาระบบควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์  
สหกรณ์ควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขั้นพ้ืนฐาน โดยกระตุ้นให้เกิดการควบคุมอย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานประจ าดังนี้ 
1. ก าหนดระเบียบของสหกรณ์อย่างชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในข้อบังคับ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ครอบคลุมการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจทุกด้าน  
2. เอกสารทางบัญชีมีการเรียงล าดับเลขที่ไว้ล่วงหน้า และใช้เอกสารดังกล่าวเป็นเล่ม ๆ ไป 

ไม่ควรใช้หลายเล่มในคราวเดียวกัน  
3. มีการเก็บรักษาเอกสารส าคัญและเอกสารทางบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ในที่มั่นคง ปลอดภัย  
4. มีการอนุมัติการเบิกใช้เอกสารทางบัญชีโดยผู้มีอ านาจ  
5. บันทึกเงินสดรับและออกใบเสร็จรับเงินโดยทันที  
6. น าเงินที่ได้รับฝากธนาคารทุกวัน  
7. ใช้ระบบเงินสดย่อยส าหรับการจ่ายเงินจ านวนไม่มาก นอกนั้นให้จ่ายด้วยเช็คโดยขีดค า

ว่า “ผู้ถือ” ออกและใช้เช็คเรียงตามล าดับเลขที่  
8. ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องของ

เอกสาร การจ่ายเงิน  
9. การจ่ายเงินทุกครั้งต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจและเป็นไปตามระเบียบของ

สหกรณ ์ 
10. ภายหลังการจ่ายเงินให้ประทับตรา “จ่ายแล้ว” ในเอกสารการจ่ายเงินเพ่ือเป็นการ 

ปูองกันการจ่ายเงินซ้ า 
11. มีการเปรียบเทียบเงินสดคงเหลือในมือให้ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีเป็น

ประจ า สม่ าเสมอ กรณีพบข้อแตกต่างให้ค้นหาสาเหตุ  
12. มีการจัดท าบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  
13. มีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภท รวมถึง

จัดท า บัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ  
14. มีการเปรียบเทียบยอดรวมบัญชีย่อยให้ถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอดเป็นประจ า 

สม่ าเสมอ กรณีพบข้อแตกต่างให้ค้นหาสาเหตุ  
15. มีการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร กรณียอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝาก 

ธนาคาร หรือสมุดคู่บัญชีเงินฝากแตกต่างจากบัญชีแยกประเภททั่วไป  
16. มีการจัดท างบทดลองประจ าเดือน 
17. มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบทดลองแต่ละเดือน เพ่ือหาความผิดปกติของรายได้และ 

ค่าใช้จ่ายของสหกรณ ์ 
18. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าเดือน เพ่ือรับทราบผลการ

ด าเนินงานพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และติดตามการแก้ไขปัญหา  
19. มีการจัดเก็บสินค้าและสินทรัพย์อย่างเหมาะสม  
20. มีการตรวจนับสินค้าและสินทรัพย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  



33 
 

21. มีการสอบทานกับสมาชิกโดยตรง หรือส่งหนังสือขอยืนยันยอดลูกหนี้ทุนเรือนหุ้นและ      
เงินรับฝาก รวมถึงเจ้าหนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

22. มีการจัดท างบการเงินตามรูปแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และได้เปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงินอย่างเพียงพอ  

23. มีการประชุมใหญ่สหกรณ์เพ่ือเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและ 
ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินภายใน 150 วัน  

24. มีการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็น
การ ภายในโดยผู้ตรวจสอบกิจการ และน าเสนอผลการตรวจสอบ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุม คณะกรรมการด าเนินการและที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ 
 

2.3 ข้อเสนอ 
จากบทวิเคราะห์ดังกล่าวประกอบกับแนวความคิดทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานใน

การแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ ผู้เสนอแนวคิดจึงขอเสนอแนว
ทางการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ ดังนี้ 

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบก าหนดขึ้นและถือไปปฏิบั ติภายใน
องค์กร เพ่ือปกปูองรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัย เพ่ือสอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน และเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบาย 

พ้ืนฐานของระบบควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของสหกรณ์ต้องจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่จะท าให้เกิดความม่ันใจเท่าที่จะสามารถท าได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและ
มีประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้น เช่น จ้างพนักงานเพ่ือขึ้นเพ่ือให้มีการแบ่งแยก
หน้าที่กันท าอย่างเหมาะสม หรือออกแบบระบบเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน คณะกรรมการควรมี
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ต้นทุนของการควบคุมภายในต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในนั้น 

การน าองค์ประกอบของควบคุมภายในตามแนวคิดของโคโซ่มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 5 
ประการที่สัมพันธ์กันได้แก่  

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม สหกรณ์แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
และจริยธรรม คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝุายจัดการและท าหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนาการ
ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานการก าหนดอ านาจในการสั่งการและ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้สหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การก ากับดูแลคณะกรรมการ 

2. การประเมินความเสี่ยง ต้องระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่กระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในการประเมิน
ความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  

3. กิจกรรมการควบคุม สหกรณ์ควรมีมาตรการควบคุม มีการก าหนดระเบียบ และออก
ค าสั่งที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
ผ่านทางนโยบายที่ก าหนดไว้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร สหกรณ์มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุน
ให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ และการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ และสหกรณ์ได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

5. การติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม เมื่อมีผลการประเมินแล้วต้องมีการ
สื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสม 

จากองค์ประกอบของการควบคุมภายใน องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งเป็นเสมือนรากฐานให้
องค์ประกอบอ่ืนเกิดขึ้นหรือด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ถ้าสภาพแวดล้อมของการควบคุมไม่ดีหรือไม่มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์ประกอบอ่ืนไม่มีประสิทธิภาพไปด้วย องค์ประกอบทั้งหมดมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากแนวทางการด าเนินธุรกิจของคณะกรรมการ เชื่อมโยงไปสู่กระบวนทางการ
บริหารจัดการ เพ่ือมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 

 

ตารางท่ี 2 แสดงขั้นตอนการด าเนินการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
  

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ส.ค. 
60 

ก.ย.  
60 

ต.ค. 
60 

พ.ย.  
60 

ธ.ค.  
60 

ม.ค.  
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
และรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานของ
สหกรณ ์

            

ขั้นตอนที่ 2 
วิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินความเสี่ยง 

            

ขั้นตอนที่ 3 
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

            

ขั้นตอนที่ 4 การ
ปรับปรุงและการ
แก้ไขปัญหา 

            

ขั้นตอนที่ 5 
ติดตามผลหลังการ
ประเมิน 

            



บทที่  3 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 จากการเสนอแนวคิด / วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จ ากัด (เขตดอนเมือง) 
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ผู้เสนอแนวคิด คาดหวังว่าสหกรณ์ คณะกรรมการ
ด าเนินการ ฝุายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้  
 1. เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง      
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมความน่าเชื่อถือของกิจการสหกรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้ที่
เกี่ยวข้องให้กับสหกรณ์ 
 2. เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ 
 3. คณะกรรมการด าเนินการ ฝุายจัดการ และสมาชิกของสหกรณ์ ได้รับความรู้เรื่อง ระบบ
การควบคุมภายในที่ดี และสามารถน าหลักการควบคุมภายในที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ เพ่ือให้มีส่วนร่วมกับองค์กร และรักองค์กร เพ่ือให้เกิดการปูองปรามและรักษาทรัพย์สินของ
สหกรณ ์
 4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และสามารถน าแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ควบคุมภายใน 
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