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คำ�นำ�

  โครงการศึกษาด้วยตนเอง เป็นชุดวิชาในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สำาหรับ

ชุดนี้เป็นชุดที่ 2 ชื่อชุดการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เรื่อง “คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร” ชุมนุมสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด ได้รวบรวมเอกสารความรู้สำาคัญจากอาจารย์ผู้เขียนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

กับผู้อ่านหลายท่าน นำามาจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และบุคคล

ทั่วไปที่สนใจได้ทำาการศึกษาหาความรู้ด้านคณะผู้ตรวจสอบกิจการโดยเฉพาะ  ซึ่งสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 

โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาเข้ารับการอบรมที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด ท่าน

ก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานประจำาวันได้ ซึ่งทำาให้ได้ทั้งความรู้และไม่มี                        

ผลกระทบต่อหน้าที่การงาน

  คู่มือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคณะผู้ตรวจสอบกิจการโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเรื่องที่

สำาคัญมากสำาหรับผู้ตรวจสอบกิจการที่จะมาทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณ์และการปฏิบัติ

งานของฝ่ายจัดการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการจำาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ตลอดจนการ

ดำาเนินงานสหกรณ์ในเบื้องต้น ดังนั้นผู้ที่ศึกษาคู่มือการศึกษาด้วยตนเองเล่มนี้ จะมีความรู้เกี่ยวกับคณะผู้ตรวจสอบ

กิจการได้เป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของผู้ตรวจสอบกิจการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งถ้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจดั่งเช่นที่กล่าวนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็จะเป็นสหกรณ์ที่มี

คุณภาพ    มีความเข้มแข็ง และส่งผลที่ดีไปยังขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ในลำาดับต่อไป

  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด เล็งเห็นความสำาคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำาคู่มือ

เล่มนี้ขึ้นและขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำาเร็จของการจัดทำาคู่มือมา ณ โอกาสนี้

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด

 มีนาคม พ.ศ. 2561



4 

ส�รบัญ

เรื่อง                          หน้�

ร�ยละเอียดชุดก�รศึกษ�                     

 1. คำาอธิบายชุดการศึกษา         6       

 2. วัตถุประสงค์ของชุดการศึกษา        6 

 3. รายชื่อบทการศึกษา          6   

วิธีก�รศึกษ�ชุดก�รศึกษ�          

 1. การประเมินผล          7      

 2. การศึกษาคู่มือ          7    

 3. การสอบ           7   

 4. การมอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร        7   

 5. เกณฑ์การวัดผลการศึกษา         8   

บทนำ�             9

แผนก�รศึกษ�ประจำ�หน่วยที่ 1         10 

หน่วยที่ 1  โครงสร้�งก�รบริห�รง�นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน      11

 1.1 ความหมายของเครดิตยูเนี่ยน        11-12

 1.2 การจัดตั้งกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน       13-27

 1.3 โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์        28-32

 1.4 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ        32-35

 1.5 ตำาแหน่งและหน้าที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการ      35  

 1.6 สรุปท้ายบท หน่วยที่ 1         36-37  

 1.7 การประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท  หน่วยที่ 1  38-39

แผนก�รศึกษ�ประจำ�หน่วยที่ 2         40 

หน่วยที่ 2  ก�รดำ�รงตำ�แหน่งและก�รประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร     

 2.1 กำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่งของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ             41

 2.2 การพ้นจากตำาแหน่งของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ      41    

 2.3 การเรียกประชุมและองค์ประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการ     41-42

 2.4 การออกเสียง          42

 2.5 สรุปท้ายบท หน่วยที่ 2         43 

 2.6 การประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท  หน่วยที่ 2  44-45   

   



5  

เรื่อง                           หน้�

แผนก�รศึกษ�ประจำ�หน่วยที่ 3         46 

หน่วยที่ 3  บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร    47

 3.1  บทบาทหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อบังคับ     47 

 3.2  ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ       48-51

 3.3  การประสานงานระหว่างคณะผู้ตรวจสอบกิจการและคณะกรรมการดำาเนินการ  51-52   

 3.4  สรุปท้ายบท หน่วยที่ 3         53   

 3.5  การประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท หน่วยที่ 3   54-55 

แผนก�รศึกษ�ประจำ�หน่วยที่ 4         56

หน่วยที่ 4  ก�รดำ�เนินก�รของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร      57

 4.1  การวางแผนการตรวจสอบ        57-59

 4.2  การตรวจสอบการดำาเนินธุรกิจและระบบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   59-65

 4.3  การตรวจสอบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน     65-84

 4.4  เทคนิคการตรวจสอบกิจการ        85-87

 4.5  การตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ        87-108

 4.6  การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ       108-118

 4.7  สรุปท้ายบท หน่วยที่ 4         119-120

 4.8  การประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท  หน่วยที่ 4  122-123

ชุดเฉลย ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเองโดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท  หน่วยที่ 1-4 124        

ภ�คผนวก            126-140       

บรรณ�นุกรม            141



6 

ร�ยละเอียดชุดก�รศึกษ�

1.  คำ�อธิบ�ยชุดก�รศึกษ� เรื่อง “คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร”

 การดำาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำาเป็นต้องมีตัวแทนสมาชิกมาทำาการควบคุมดูแลธุรกิจการ

ดำาเนินงานของสหกรณ์ เพราะถ้าจะให้สมาชิกทุกคนมาคอยควบคุมดูแลกิจการต่างๆ คงเป็นไปไม่ได้ และไม่

สะดวก ดังนั้นการประชุมใหญ่จึงมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมมาทำางานแทนสมาชิก เพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานประจำาวันของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ                         

ระเบีย มติของสหกรณ์ ตลอดจนคอยตรวจสอบ สอดส่องการบริหารงานให้ชัดเจน และเมื่อพบปัญหาอุปสรรค

ต้องรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการดำาเนินการได้ทราบเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของหมู่มวลสมาชิก 

 ซึ่งคณะผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐกิจ

หรือสหกรณ์ มีความชัดเจนในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 

2. วัตถุประสงค์ชุดก�รศึกษ�

 1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการดำาเนินงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการในสหกรณ์และสามารถ

      ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

 2.  เพื่อให้ทราบวาระการอยู่ในตำาแหน่งและสามารถดำาเนินการได้อย่างถูกต้อง

 3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำาเนินงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  สามารถนำาไป

      เผยแพร่และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 4.  เพื่อให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีคณะผู้ตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ

3.ร�ยชื่อบทก�รศึกษ�

 หน่วยที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 หน่วยที่ 2 กำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่ง การเรียกประชุม และองค์ประชุม

 หน่วยที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 หน่วยที่ 4 การดำาเนินการของคณะตรวจสอบกิจการ
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วิธีก�รศึกษ�ชุดก�รศึกษ�

คณะผู้ตรวจสอบกิจก�รสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

1. ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเองโดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

  ขอใหผู้ศ้กึษาทำาการประเมนิผลการศึกษาดว้ยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบทา้ยบท เพือ่ใหท้ราบวา่

หลังจากได้ศึกษาจากคู่มือเล่มนี้จนทำาความเข้าใจดีแล้ว ท่านมีความเข้าใจและมีความรู้มากขึ้นอย่างถ่องแท้หรือไม่ 

  การทำาประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบทจะช่วยให้ผู้ศึกษา

สามารถทราบได้ว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยเพียงใดและมีความรู้ความมั่นใจที่

จะมาทำาการทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด เกณฑ์มาตรฐานที่ผ่านการ

ประเมินผลการศึกษา คือ ตอบถูกตั้งแต่ 60% ของข้อทดสอบท้ายบทหลังการศึกษา ขอให้ผู้ศึกษาพึง

ตระหนักเสมอว่าการทำาประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองหลังการศึกษาโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

จะทำาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองเท่านั้นจึงจะได้ผลและคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ความมั่นใจได้

ว่าผู้ศึกษาคู่มือเล่มนี้จะสามารถผ่านการทดสอบของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ได้อย่างแน่นอน

2. ก�รศึกษ�คู่มือก�รศึกษ�ด้วยตนเอง

  คูม่อืการศกึษาดว้ยตนเอง เรือ่ง คณะผูต้รวจสอบกจิการ จะบรรจเุนือ้หาสาระสำาคญัไวค้รบถว้น ดังนัน้ผู้

ศึกษาที่ตั้งใจศึกษาคู่มือเล่มนี้ก็จะสามารถมีความรู้ในเนื้อหาที่ศึกษาอย่างดี การศึกษาคู่มือเล่มนี้จะมีประสิทธิภาพ

เมื่อท่านศึกษาคู่มืออย่างต่อเนื่องและการอ่านในแต่ละบทมีการประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบ

ทดสอบท้ายบทและขอให้พยายามทำาแบบทดสอบท้ายบททุกข้อด้วยตนเองแล้วตรวจสอบคำาตอบกับแนวการตอบ

ที่กำาหนดไว้

3. ก�รสอบ

  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด จะวัดผลโดยถือเกณฑ์ที่ 60% จึงจะผ่านตาม

มาตรฐานโดยการนัดวันทดสอบพร้อมกับผู้สมัครท่านอื่น ๆ และแจ้งรายละเอียดการสอบ โดยจัดทำาใบแนบไป

พร้อมกับใบสมัครการศึกษาด้วยตนอง

  การสอบซ่อม ในกรณีที่สอบไม่ผ่านจะต้องทำาการสอบซ่อม โดยจะวัดผลที่ 60% เช่นเดียวกัน และ

ถ้าสอบซ่อมไม่ผ่านผู้สมัครต้องติดต่อชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด เพื่อทำากิจกรรมซ่อมเสริม

โดยทันที

4. ก�รมอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร

  สมาชิกที่ผ่านการทดสอบคู่มือการศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง คณะผู้ตรวจสอบกิจการ โดยคณะ

กรรมการจะวัดผลที่ 60% จึงผ่านเกณฑ์และผ่านการทดสอบ (จบทั้งหลักสูตร) จึงจะสามารถขึ้นทำาเนียบผู้มีความ

สามารถและได้รับวุฒิบัตร 
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5. เกณฑ์ก�รวัดผลก�รศึกษ�     แบ่งเป็น   3 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับดีเยี่ยม  ระหว่าง 80-100%

  2. ระดับดี  ระหว่าง     60-79%

  3. ระดับปรับปรุง ระหว่าง       0-59%
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บทนำ�

  การดำาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นรูปแบบการปกครองตนเองโดยสมาชิกทุกคน แต่การ

ที่จะให้สมาชิกทุกคนเข้าไปบริหารงานต่างๆ  คงเป็นไปไม่ได้   ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เป็นไปด้วยดี จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคณะบุคคลที่จะมาบริหารแทนโดยวิธีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกจากที่

ประชุมใหญ่เป็นคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ เข้าไปบริหารงานในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถแก้ปัญหา วางแผนดำาเนินการในด้านต่างๆตามบทบาทของคณะกรรมการได้อย่างเหมาะสมและ          

ถูกต้อง และจะต้องมีผู้ที่จะมาคอยตรวจสอบสอดส่องการบริหารงานให้ชัดเจนและถูกต้อง  นั่นคือคณะผู้ตรวจสอบ

กิจการเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของสมาชิก

  คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นตัวแทนของสมาชิก ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกจาก

สมาชิกหรือบุคคลภายนอกทำาหน้าที่ตรวจสอบด้านการบริหาร และจัดการของสหกรณ์เป็นการภายในเพื่อความ

โปร่งใส   และความเชื่อมั่นในกิจการของสหกรณ์แก่สมาชิกและสาธารณชนทั่วไป ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก

หรือบุคคลภายนอกเพื่อดำาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำาเดือน

ต่อคณะกรรมการดำาเนินการรวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบประจำาปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

  

ทำ�ไมต้องมีคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รสหกรณ์

  เนื่องจากการดำาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำาเนินงานตามหลักประชาธิปไตยโดยที่ประชุม

ใหญ่สมาชิกเป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการเป็นผู้บริหารงานของสหกรณ์แทนสมาชิก นอกจากนี้กฎหมาย

สหกรณ์ยังบัญญัติให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นคณะผู้ตรวจ

สอบกิจการ เพื่อดำาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทำารายงานเสนอที่ประชุมใหญ่ด้วย ด้วยเหตุนี้จึง

เป็นผลให้โครงสร้างการดำาเนินงานของสหกรณ์ในประเทศไทยมีระบบการถ่วงดุลอำานาจกันระหว่างอำานาจใน

การบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์และอำานาจในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของผู้ตรวจสอบ

กิจการซึ่งต่างฝ่ายก็เป็นตัวแทนของสมาชิกเช่นเดียวกัน

  ด้วยหลักของการถ่วงดุลอำานาจขององค์กรดังกล่าวจะเป็นผลให้คณะกรรมการดำาเนินการของ

สหกรณ์มีความตั้งใจ และมีความระมัดระวังในการบริหารงานเนื่องจากทราบว่ามีผู้ตรวจสอบกิจการทำาหน้าที่ 

ตรวจตราการทำางานอยู่ตลอดเวลา ส่วนผู้ตรวจสอบกิจการก็จะทำาหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานของสหกรณ์ให้

เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยเพราะได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติภารกิจในฐานะตัวแทนสมาชิก ซึ่งจะต้องรายงานผลการ

ตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกด้วย

  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ก็เพื่อให้การดำาเนินงานของ

สหกรณ์  เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย เกิดประโยชน์แก่สมาชิก ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์นั่นเองและ

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ประจำาในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ        

ไม่ได้



10 

แผนก�รศึกษ�ประจำ�  หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 1  โครงสร้�งก�รบริห�รง�นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 1.1 ความหมายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 1.2 การจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 1.3 โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์

 1.4 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ

 1.5 ตำาแหน่งและหน้าที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

วัตถุประสงค์  เมื่อศึกษาหน่วยที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อย่าง

    ถูกต้อง

 2. มีความเข้าใจและสามารถบอกหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้อย่าง

    ถูกต้อง

 3. มีความเข้าใจชัดเจน และสามารถบอกคุณสมบัติคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

    ตลอดจนนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมก�รศึกษ�ด้วยตนเอง 

 1. ทำาแบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

 2. ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกเนื้อหาสำาคัญๆ

ประเมินผล

 1. ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

 2. ทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด
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หน่วยที่  1

โครงสร้�งก�รบริห�รง�นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

1.1 คว�มหม�ยของเครดิตยูเนี่ยน

 คำาว่า  “เครดิตยูเนี่ยน”   เป็นคำาที่เฟรดริช วิลเลี่ยม ไรฟ์ไฟเซน      ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคม ลักษณะนี้กำาหนด

ให้เมื่อเขาได้คิดค้น และริเริ่มจัดตั้งสมาคมแรกในประเทศเยอรมันนี ประกอบด้วย คำาที่แสดงปรัชญาของสมาคมนี้

ไว้ชัดแจ้ง  2  คำา  คือ  คำาว่า “เครดิต (Credit)” หมายความว่า “ความเชื่อถือ ความไว้วางใจได้” และคำาว่า 

“ยูเนี่ยน (Union)” หมายความว่า “การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน” เมื่อรวมความทั้งสองคำาเข้าด้วยกัน แปลความ

ตามรูปศัพท์ ที่ปรากฎจะหมายความว่า การรวมเอาความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่เนื่องจาก

สมาคมนี้มีลักษณะของสหกรณ์เต็มตัวจึงเรียกกันว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ซึ่งก็แปลความตามรูปศัพท์ที่

ปรากฎได้ว่าก�รรวมเอ�คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไว้ว�งใจกันได้เข้�เป็นหน่ึงเดียวกันเพื่อดำ�เนินง�นร่วมกันให้

บรรลุจุดหม�ย (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด : 2524 : 38)

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสมาคมที่รวมคนเข้าด้วยกันตามลักษณะสหกรณ์ ดำาเนินกิจการ ตามหลักและ

วิธีการสหกรณ์สากลเช่นเดียวกับสหกรณ์อื่นๆ กิจการของสหกรณ์ประเภทนี้จะระดมเงินออมที่สมาชิกรายบุคคล

สามารถกระทำาได้นำามาเป็นทุน    เพื่อจัดบริการสินเชื่อให้สมาชิกนำาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์โดยคิดดอกเบี้ยใน

อัตราที่เหมาะสม บริหารกิจการของสมาชิกโดยสมาชิกและเพื่อสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน

เดียวกัน  ประกอบอาชีพการงานในถิ่นเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกัน เป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกัน ด้วยเหตุ

ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จัดตั้งขึ้นตามข้อกำาหนดในกฎหมายของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงมีสิทธิเช่นเดียวกับ

บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย คือ สามารถจัดทำานิติกรรมใด ๆ  ตามที่กฎหมายกำาหนดและให้สิทธิไว้ทุกกรณี สมาชิก

มีความรับผิดชอบเท่าจำานวนหุ้นที่ตนครอบครองไว้ในสหกรณ์ (CUNA Supply Corporation : 1968 (2511) :1)

 จากเอกสารวิชาการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด ได้ให้นิยามสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนไว้ว่า “เป็นสมาคมที่รวมเอาคนที่ไว้วางใจกันและกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันดำาเนินกิจการอันจะ

เป็นประโยชน์แก่การแก้ไขปัญหา ความทุกข์ ความเดือดร้อนของกันและกัน และช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่

สมาชิกและครอบครัว”  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์การที่รวมเอาคนที่รู้จักมักคุ้นกัน มี

ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสุข ความเจริญ ความ

ครบครันในชีวิตไปด้วยกัน”
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วัตถุประสงค์ก�รเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  การก่อตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขึ้น    จากการรวมกลุ่มคนนั้นมักได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนที่ได้รับ

การบีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจขาดแคลนปัจจัยที่จำาเป็นเพื่อการดำารงชีพ และมีสภาพสังคมที่เอารัดเอาเปรียบตาม

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศเยอรมันนีครั้งแรก ได้แสดงให้เห็นได้ชัดว่า คณะผู้ก่อตั้งซึ่งมีท่าน

เฟรดริช วิลเลี่ยม ไรฟ์ไฟเซ่น เป็นผู้ริเริ่มนั้น ได้พยายามหาทางแก้ปัญหาของตนด้วยการร่วมกันแก้ปัญหาด้าน       ต่าง ๆ  

จนพัฒนามาสู่การเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน     ดังที่เราได้ทราบกันอย่างทุกวันนี้  การเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมี

วัตถุประสงค์สำาคัญอยู่ที่การจะให้คนเห็นคุณค่าของการรวมกัน ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   ในการดำาเนินงาน

ธุรกิจการเงินให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง   ครอบครัว   และชุมชนรวมทั้งสมาชิกในกลุ่มทุกคนและชุมชนของตน นั่นคือ 

  1. ส่งเสริมให้ชุมชนนั้นมีกิจการออมทรัพย์ร่วมกัน

  2. ส่งเสริมให้กิจการออมทรัพย์พัฒนาเป็นสถาบันการเงินของชุมชน

  3. ส่งเสริมการบริหารกิจการการเงินโดยประชาชน ของประชาชน และเพื่อประชาชน
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1.2 ก�รจัดตั้งกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

1. สำ�รวจชุมชน/ก�รประส�นง�น/ผู้นำ�

 1.1 ด้�นวงสัมพันธ์และปริม�ณธุรกิจ

 ชุมชน  -    มีประชาชนอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 150 ครัวเรือน และสามารถขยายสมาชิกได้ถึง 500 คน    

       ขึ้นไปการสะสมไม่ต่ำากว่าเดือนละ 50 บาท ต่อคน

  -   ชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเป็นเป้าหมายหลักของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 

       จำากัด พิจารณาเป็นอันดับแรก

 ผู้มีร�ยได้ประจำ� -    มีพนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป  

    -    มีอัตราการสะสมไม่น้อยกว่าเดือนละ 100 บาท/คน  

    -    ได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง ฝ่ายจัดการ หรือสหภาพแรงงานพนักงาน

 1.2 ภูมิประเทศ  

  มีความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสาร คมนาคม สะดวก ปลอดภัย พอสมควร เป็นท้อง

ที่อยู่ ใกล้ เคียงกับสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยู เนี่ยนที่ตั้ งอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นท้องที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการ                                                          

จัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนใหม่หลายแห่ง และมีแผนการขยายงานที่ชัดเจน 

 1.3 ลักษณะของชุมชน ให้พิจารณาด้านต่าง ๆ ดังนี้   

  -   ความสัมพันธ์ การรวมตัวของชาวบ้านดีหรือไม่อย่างไร   

  -   อุปนิสัย พฤติกรรมของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ การเป็นหนี้ การออมเป็นอย่างไร   

  -   ชุมชนมีประสบการณ์เก่าอันจะส่งผลในด้านลบต่อการรวมตัวในรูป สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

       ดีหรือไม่   

  -   มีกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ เช่น กลุ่มเกษตร

      กลุ่มสัจจออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หากมีกลุ่มเหล่านี้อยู่แล้วมีแนวโน้มว่าจะ

      เปลี่ยนระบบการดำาเนินกิจการมาเป็นรูปสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้หรือไม่ หากไม่ได้ ไม่ควร

      ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีกกลุ่มเพราะจะเป็นการสร้างความขัดแย้งในชุมชน

       และสหกรณ์ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร 

 1.4 ผู้นำ�ชุมชน

  -   ผู้นำามีความสนใจ เอาใจใส่ในการพัฒนาชุมชนหรือมีแนวโน้มที่จะให้การศึกษาอบรมเพื่อ

      เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้   

  -   ผู้นำาในหมู่บ้านได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยแท้จริงหรือไม่   

  -   พฤติกรรมของผู้นำาชุมชนมีผลในทางลบต่อสหกรณ์ หรือการรวมตัวของชาวบ้านหรือไม่   

  -   ผู้นำาชุมชนโดยทั่วไป ได้แก่เจ้าอาวาสทุกศาสนา  กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู โรงเรียนในชุมชน 

       ผู้นำากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวบ้าน 
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หม�ยเหตุ   

  -  การเข้าชุมชนควรพิจารณา และอาศัยหน่วยงานราชการหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีอยู่เป็น

แกนช่วยสื่อความหมายและหลักการ  แนวคิด  เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปยังชาวบ้าน  

  - ชุมชนที่อยู่ในสถานที่ต้องการสงเคราะห์และยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลยโดยส่วนใหญ่

จะพร้อมรับกิจกรรมแบบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การเข้าชุมชนในลักษณะนี้ต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ   

  - การเข้าชุมชนควรศึกษาความเป็นไปได้และการประสานงานสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

ควบคู่ไปด้วยตามความเหมาะสมแต่ละท้องที ่

 2. รวบรวมสม�ชิกให้ก�รศึกษ� จัดตั้งกลุ่มฯ และดำ�เนินกิจก�รกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

 หลังจากที่ได้พิจารณาลักษณะของชุมชนว่ามีความน่าจะเป็นไปได้แล้วให้รวบรวมสมาชิกเพื่อให้ความรู้ 

การศึกษา เพื่อทราบกระบวนการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะเวลาด้วยกัน คือ

 1.ให้ก�รศึกษ�ระยะเริ่มต้น

  (1)ให้ความรู้กับผู้นำาชุมชนโดยการเข้าไปในชุมชน หรือเชิญผู้นำาชุมชนมาที่ที่จัดไว้ เน้นลักษณะพูด 

     คุยในวงกว้างทั่วๆ ไป 5 - 10 คน

  (2)ให้ความรู้กับผู้นำาชุมชนโดยส่งเอกสารเผยแพร่ให้ศึกษาด้วยตัวเอง

 2.ให้ก�รศึกษ�ระยะก่อนจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

  (1)ให้ความรู้การศึกษาอบรมแก่ผู้นำาชุมชนกับผู้สนใจในชุมชน โดยการเข้าไปในชุมชนเป้าหมาย 

     หรือชุมชนที่มีความพร้อม

 หลักสูตรก�รให้ก�รศึกษ� อบรม ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

  หัวข้อที่ 1  หลักการ  อุดมการณ์  และวิธีการสหกรณ์

  หัวข้อที่ 2  กลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคืออะไร

  หัวข้อที่ 3  จิตตารมณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

  หัวข้อที่ 4  การสมัครเป็นสมาชิก ข้อปฏิบัติ และหน้าที่ของสมาชิก

  หัวข้อที่ 5  บทบาทของกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีต่อสมาชิกและชุมชน

  หัวข้อที่ 6  การประหยัดสะสม 

  หัวข้อที่ 7  การกู้ยืม

  หัวข้อที่ 8  คณะกรรมการและการดำาเนินงาน

  (2)ทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ประสบความสำาเร็จเป็นกรณีตัวอย่าง ประกอบการ

     ตัดสินใจของผู้นำาชุมชนและผู้สนใจ

ก�รจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และก�รจัดทำ�ใบร�ยง�นจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

  เมื่อได้พิจารณาความเป็นไปได้ของชุมชนว่า มีความเหมาะสม ความพร้อมตามคุณสมบัติเบื้องต้น               

ของ ช.ส.ค.ที่ระบุไว้ในขั้นที่ 3 และได้ให้ความรู้ การศึกษาอบรมแล้ว ให้ดำาเนินการต่อดังนี้

  1.ให้ผู้นำาหรือผู้ติดต่อประสานงานเชิญผู้นำาและสมาชิกชุมชนประชุมเพื่อลงมติในการจัดตั้งกลุ่ม

     เครดิตยูเนี่ยนในชุมชนและพิจารณาเรื่องสำาคัญต่าง ๆ ดังนี้
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   (1)พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชั่วคราวมาบริหารกลุ่มฯ จำานวน 7 – 10 คน 

      โดยมีประธานคนหนึ่ง รองประธานคนหนึ่ง เหรัญญิกคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง 

      นอกนั้นเป็นกรรมการ

   (2)พิจารณากำาหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มฯ

   (3)พิจารณากำาหนดวันสะสมเงินวันแรกตั้งกลุ่มฯ

  2.ก่อนถึงกำาหนดวันสะสมเงินวันแรกตั้ง ให้คณะกรรมการชั่วคราวดังกล่าว ประชุมเพื่อเตรียมความ

     พร้อมโดยทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิด 

     รับสมัครสมาชิก การบันทึกรายการทางด้านการเงินและการบัญชี ตลอดจนการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

             เอกสารใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีจำาหน่ายที่ชุมนุมสหกรณ์                    

                     เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด    เพื่อความเป็นมาตรฐานและแบบเดียวกันทุกกลุ่มเครดิต

    ยูเนี่ยน และพิจารณาร่างระเบียบสำาคัญที่จำาเป็นสำาหรับคณะกรรมการชั่วคราวและสมาชิกถือ 

    ปฏิบัติ

  3.ดำาเนินการรับเงินสะสมค่าหุ้นจากสมาชิกตามวันเวลาที่กำาหนด โดยใช้เอกสารทางการเงินและ

    บัญชีที่ได้ซื้อจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด ซึ่งคอยให้การส่งเสริม ดูแล 

    การจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

 ผู้ดำาเนินการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนต้องส่งใบรายงานการจัดตั้งกลุ่มสะสมให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

แห่งประเทศไทย จำากัด โดยผ่านชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด สาขาหรือชมรมเครดิตยูเนี่ยน

ในแต่ละสาขาตามแบบฟอร์มที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด กำาหนดจำานวน 2 ชุด ส่งให้

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด สำานักงานใหญ่ 1 ชุด  เก็บไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

แห่งประเทศไทย จำากัด สาขา 1 ชุด เพื่อที่ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด จะได้ขึ้นชื่อใน

ทะเบียนประเภท กลุ่มสะสม (กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแรกตั้ง)

หม�ยเหตุ    สิ่งที่ควรให้สมาชิกเตรียมมาในวันแรกตั้ง

  1.ต้องเตรียมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือสำาเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด

  2.เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีเงินฝาก

  3.เงินสะสมตามกำาลังความสามารถของแต่ละบุคคล 

 หลังจากที่ได้มีการสะสมเงินวันแรกแล้ว ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด  จะดำาเนิน

การช่วยเหลือทางด้านการเงินและบัญชีของกลุ่มฯ เพื่อให้การปฏิบัติบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

และกลุ่มฯ จะได้ดำาเนินการกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกวันทำาการ

 ในกรณีกลุ่ม/องค์กรอื่นที่มีความประสงค์สนใจจะพัฒนากลุ่ม/องค์กรของตนเอง เป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนให้

ติดต่อประสานงานกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด เพื่อเริ่มส่งเสริมและพัฒนาจากขั้นตอน

ที่ 2 นี้เป็นต้นไป
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3. ก�รส่งเสริมและพัฒน�กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนโดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด (ช.ส.ค.)

  การเผยแพร่ จัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการเครดิตยูเนี่ยนเพื่อให้เป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่มี

การดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อำานวยประโยชน์สูงสุดให้แก่มวลสมาชิก ถือเป็นภารกิจหลักของ        

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนจำาเป็นต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาของ ช.ส.ค.

4. ก�รสมัครเข้�เป็นผู้สมัครใช้บริก�รของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด (ช.ส.ค.)

4.1 กรณีก�รสมัครเข้�ม�เป็นผู้สมัครใช้บริก�ร

  ผู้ใช้บริการ หมายถึง กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่เตรียมการจดทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  กลุ่มเครดิต

ยูเน่ียนเมื่อแรกจัดตั้งต้องพยายามเร่งรัดการดำาเนินงานให้ได้มาตรฐานเพื่อสมัครเป็นผู้สมัครขอใช้บริการของชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด ในระยะเวลาไม่เกินสองปี หากปรากฏว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนใด แสดง

เจตนาแจ้งชัดว่าไม่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์ฯ ภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว ชุมนุม

สหกรณ์ฯ จะพิจารณาตัดความช่วยเหลือและบริการต่างๆ ทั้งหมด

คุณสมบัติของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่จะสมัครเป็นผู้ใช้บริก�ร

 1.เป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน และมีความสามารถขยายจำานวนสมาชิกได้ไม่น้อย

    กว่า 300 คน

 2.มีการดำาเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนในหมู่ผู้มีรายได้

    ประจำา ต้องดำาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 3.มีการกำาหนดใช้ข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรที่ ชุมนุมสหกรณ์ให้การรับรอง

 4.มีการกำาหนดใช้ระเบียบว่าด้วยการรับสมาชิก ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ และระเบียบว่าด้วยการ              

    รับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 5.มีคณะกรรมการครบทุกคนและสามารถบริหารงานได้ตามข้อบังคับ

 6.มีคณะกรรมการและสมาชิกที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการดำาเนินงานของ

   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 7.มีการจัดทำาทะเบียนสมาชิก บัญชี และเอกสารตามแบบและวิธีการที่ชุมนุมสหกรณ์รับรองอย่างถูกต้อง

    ครบถ้วน

 8.มีการรับเงินสะสมและเปิดบริการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว

 9.ส่งรายงานฐานะการเงินให้ชุมนุมสหกรณ์ เป็นประจำาทุกเดือน

 10.มีความสามารถและพร้อมให้ความร่วมมือในการชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำารุงให้ชุมนุม

     สหกรณ์

 11.รายละเอียดอื่นให้เป็นไปตามระเบียบชุมนุมสหกรณ์ ว่าด้วยผู้สมัครใช้บริการที่ถือใช้ในปัจจุบัน
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วิธีก�รสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริก�ร

 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบ

ที่ชุมนุมสหกรณ์กำาหนดต่อคณะกรรมการดำาเนินการ พร้อมทั้งชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำานวนห้าร้อยบาท       

หากคณะกรรมการดำาเนินการมีมติไม่รับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนรายใด  ชุมนุมสหกรณ์จะรีบดำาเนินการแจ้งมติให้กลุ่ม

เครดิตยูเนี่ยนได้รับทราบพร้อมทั้งคืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำานวนดังกล่าวให้โดยมิชักช้า

สิทธิและประโยชน์ที่ผู้สมัครใช้บริก�รจะได้รับจ�กชุมนุมสหกรณ์

 เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการสอบสวนพิจารณาแล้ว ปรากฏว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนั้น มีการดำาเนินงานตาม

หลักการและวิธีการสหกรณ์ มีคุณสมบัติของการเป็นผู้สมัครใช้บริการตามที่ ช.ส.ค. กำาหนดและเห็นเป็นการสมควร

ก็ให้รับเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการ

 1.รับบริการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์

 2.ได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์

 3.มีสิทธิ์ส่งกรรมการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ชุมนุมสหกรณ์จัดขึ้น

 4.ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ได้ แต่ผู้แทนของผู้สมัครใช้บริการจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่

   และไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์

 5.มีสิทธิ์ได้รับบริการอื่นๆ ที่ชุมนุมสหกรณ์จะจัดขึ้น เพื่อบริการผู้สมัครใช้บริการ

พันธะผูกพันในก�รสมัครเข้�เป็นผู้สมัครใช้บริก�รของ ช.ส.ค. ต�มระเบียบ ช.ส.ค. ว่�ด้วยผู้สมัครใช้บริก�ร

 1. ให้ผู้สมัครใช้บริการชำาระค่าบำารุงตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังนี้

  (1) ค่าบำารุงประจำาปีใด ให้ชำาระภายในเดือนมีนาคมของปีนั้น

  (2) การคำานวณค่าบำารุง ให้ถือยอดจำานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านไป คำานวณใน

      อัตราคนละ 15 บาทต่อปี โดยมีเพดานสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

  (3) กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่เป็นผู้สมัครใช้บริการยังไม่ครบปีในปีแรกที่สมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการ 

       ให้คำานวณค่าบำารุงตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่เป็นผู้สมัครใช้บริการในปีนั้น

 2. หากผู้สมัครใช้บริการรายใดไม่ชำาระค่าบำารุงตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ ช.ส.ค. กำาหนดไว้เป็นเวลา 3 ปี

    ติดต่อกัน โดยมิได้มีหนังสือแจ้งถึงสาเหตุอันสมควรให้ชุมนุมสหกรณ์ทราบ คณะกรรมการดำาเนินการอาจ

   พิจารณาให้ออกจากชุมนุมสหกรณ์

 3.ต้องส่งรายงานฐานะการเงินประจำาเดือนให้แก่ชุมนุมสหกรณ์เป็นประจำาทุกเดือน

 4.ผู้สมัครใช้บริการจะต้องเร่งรัดการดำาเนินงานให้ได้มาตรฐานเพื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ชุมนุมสหกรณ์รับเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการ หากปรากฏว่ารายใดแสดงเจตนา

  ชัดเจนว่า ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์อาจพิจารณาตัดความช่วย

  เหลือและบริการต่างๆ
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4.2 กรณีก�รสมัครเข้�ม�เป็นผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่น

 ผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น หมายถึง ชุมนุมสหกรณ์อื่น และสหกรณ์อื่น

คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่น

 1.มีการดำาเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 2.มีความสมัครใจที่จะใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ

   ในการพัฒนากิจการของชุมนุมสหกรณ์

 3.รายละเอียดอื่นให้เป็นไปตามระเบียบชุมนุมสหกรณ์ว่าด้วยผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น

วิธีการสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น

วิธีก�รสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่น

  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น ต้องยื่นใบสมัครตามแบบ

ที่ ช.ส.ค. กำาหนดพร้อมทั้งชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำานวนองค์กรละหนึ่งพันบาทต่อชุมนุมสหกรณ์ และให้เป็น

อำานาจการพิจารณาโดยคณะกรรมการดำาเนินการ

  ถ้าคณะกรรมการดำาเนินการมีมติไม่รับ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กร

อื่นรายใด ด้วยเหตุผลใด ให้รีบแจ้งมติให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่นรายนั้น

ทราบ พร้อมคืนเงินค่าธรรมเนียมเข้าโดยมิชักช้า

สิทธิและประโยชน์ที่ผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่นจะได้รับจ�กชุมนุมสหกรณ์

  1.ผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น มีสิทธิ์ขอใช้บริการเงินกู้หรือสวัสดิการที่ ช.ส.ค. จัดขึ้นตามที่

    กำาหนดในข้อบังคับและระเบียบของ ช.ส.ค.

  2.มีสิทธิ์ส่งผู้แทนผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น เข้าร่วมประชุมใหญ่ของ ช.ส.ค. ไม่มีสิทธิ์ออก

    เสียง ไม่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการชอง ช.ส.ค. และไม่นับองค์ประชุมในการ

    ประชุมใหญ่ของ ช.ส.ค.

พันธะผูกพันในก�รสมัครเข้�เป็นผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่น ของ ช.ส.ค. ต�มระเบียบ ช.ส.ค. ว่�ด้วย

ผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่น

  ต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายการอื่นๆ ตามพันธะผูกพันที่มีต่อ ช.ส.ค.และต้องส่งรายงาน

ฐานะทางการเงินประจำาเดือนให้ ช.ส.ค.เป็นประจำาทุกเดือน 

  หลังจากนั้น ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด (ช.ส.ค.) จะจัดส่งเจ้าหน้าที่

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในส่วนสมาชิกผู้สมัครใช้บริการเพื่อเตรียมการจดทะเบียนสหกรณ์ ให้มีการพัฒนาตาม

มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาของ ช.ส.ค. เพื่อพัฒนาจนสามารถจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อไป
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 5. ช.ส.ค.รับรองผู้สมัครใช้บริก�รเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ต�มระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์ฯ

 จากข้อที่ 4  หากผู้สมัครใช้บริการมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนสหกรณ์ ต้องทำาหนังสือแจ้งความจำานง

ขอจัดตั้งสหกรณ์ประเภท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปยัง ช.ส.ค. โดยผ่านสำานักงาน ช.ส.ค.สาขา ในการยื่นเรื่องต้องมี

เอกสารประกอบดังนี้

 1.หนังสือแสดงความจำานงขอจดทะเบียนสหกรณ์  1 ฉบับ

 2.บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 1 ชุด

 3.(ร่าง) หนังสือรับรอง ฯ  1 ฉบับ

 เมื่อทาง ช.ส.ค.สาขา ได้รับเอกสารดังกล่าว จะดำาเนินการจัดทำาบทวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาของ ช.ส.ค. และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องส่งให้ 

ช.ส.ค.สำานักงานใหญ่เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองฯ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ต่อไป

 ในระหว่างยื่นเรื่องถึง ช.ส.ค. ให้คณะกรรมการผู้สมัครใช้บริการทำาหนังสือแสดงความจำานงขอจัดตั้ง

สหกรณ์ไปยังสหกรณ์จังหวัดเพื่อเชิญประชุมให้คำาแนะนำาเมื่อได้หนังสือรับรองจาก ช.ส.ค.แล้ว ให้ผู้สมัครใช้บริการ

ดำาเนินการจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดังนี้

วิธีดำ�เนินก�รจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

มีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1    รวบรวมกลุ่มบุคคล บุคคลที่จะรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์ต้องมีลักษณะดังนี้

 1.เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ

 2.มีจำานวนบุคคลไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

 3.บุคคลที่มาร่วมกัน ควรมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ

   หรือสังคม และต้องการร่วมมือกันแก้ไขปัญหานั้น โดยทำากิจกรรมเพื่อมุ่งให้ได้ประโยชน์ร่วมกันตาม 

   ประเภทของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 4.ทุกคนต้องสมัครใจร่วมกันลงทุนด้วยวิธีการถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น

 5.ยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่พวกตนกำาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดด้วยความ

    เสียสละ มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต

ขั้นตอนที่ 2   เตรียมการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์  เมื่อเกิดกลุ่มบุคคลแล้วให้กลุ่มบุคคลประชุมกันเรียกว่า 

“การประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์” เพื่อดำาเนินการ ดังนี้

 1.คัดเลือกบุคคลจากที่ประชุมนั้น จำานวนไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นผู้แทนกลุ่มเพื่อดำาเนินการจดทะเบียน

   จัดตั้งสหกรณ์ เรียกว่า “คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์”

 2.กำาหนดชื่อสหกรณ์อย่างน้อย 3 ชื่อ เรียงลำาดับตามความต้องการ เพื่อนายทะเบียนสหกรณ์ตรวจสอบ

    ความซำาซ้อนกับชื่อสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว้
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ขั้นตอนที่ 3   คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องไปดำาเนินการ ดังนี้

 1. จองชื่อสหกรณ์เพื่อป้องกันการซำาซ้อนสามารถดำาเนินการได้ 2 วิธีคือ

  1.1.คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำาเนินการจองชื่อผ่าน Web Site (เมนูระบบจองชื่อสหกรณ์ Online) 

       กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th) 

  1.2.จองชื่อสหกรณ์ให้สำานักงานสหกรณ์จังหวัดดำาเนินการตรวจสอบ

 2.จัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เพื่อดำาเนินการ

  2.1. พิจารณาเลือกประเภทที่จะจัดตั้งเป็นประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกำาหนดวัตถุประสงค์

        ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อดำาเนินการอำานวยประโยชน์ต่อสมาชิกและสอดคล้องกับประเภท

      ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  2.2.จัดทำาแผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง โดยกำาหนดกิจกรรมให้

      สอดคล้องกับประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ อย่างน้อย

      ต้องประกอบด้วย

   (1) กำาหนดระยะเวลาการดำาเนินงานตามแผนงาน ต้องไม่น้อยกว่า 1 ปีทางบัญชี

   (2) การรับสมัครสมาชิกเพิ่ม

   (3) การดำาเนินธุรกิจโดยสมาชิกมีส่วนร่วม

   (4) การจัดหาทุนดำาเนินการ

   (5) การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก

   (6) การจัดให้มีผู้จัดทำาบัญชีสหกรณ์

  2.3 จัดทำาบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ซึ่งต้องประกอบด้วย ลำาดับที่ ชื่อ 

        สกุล อายุ เลขหมายบัตรประจำาตัวประชาชน ที่อยู่ อาชีพ จำานวนหุ้นที่จะถือแรกตั้ง จำานวนเงิน

       ค่าหุ้น และลายมือชื่อผู้ซึ่ง  จะเป็นสมาชิกสหกรณ์

  2.4 ร่างข้อบังคับสหกรณ์  (ขอรับฉบับร่างได้ที่สหกรณ์จังหวัดหรือ ช.ส.ค.) ซึ่งต้องอยู่ในข้อจำากัด 2 

       ประการคือ

   (1) ข้อบังคับสหกรณ์จะต้องมีข้อความที่ไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ และต้องไม่ขัด ต่อความ

        สงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

   (2) ข้อบังคับสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

  ก. ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีคำาว่า “จำากัด” อยู่ท้ายชื่อ ทั้งนี้

   - ชื่อสหกรณ์ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น แต่ละชื่อไม่เกิน 100 ตัวอักษร

   - หากสหกรณ์ประสงค์จะใช้ชื่อหน่วยงานซึ่งเป็นภาษาอื่น เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสหกรณ์ 

     ต้องทับศัพท์เป็นภาษาไทย

     ในกรณีที่สหกรณ์ต้องการกำาหนดชื่อสหกรณ์เป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษด้วย ให้ใช้ชื่อ

    ภาษาไทยเป็นชื่อในการขอจดทะเบียนสหกรณ์และกำาหนดชื่อภาษาอื่นในข้อบังคับต่อจาก

    ชื่อที่เป็นภาษาไทย

  ข. ประเภทของสหกรณ์

้
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  ค. วัตถุประสงค์และอำานาจกระทำาการ ต้องกำาหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำาร่วมกันและอยู่ใน

      ขอบเขตประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  ง. ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขา

  จ.ทุน ซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าหุ้น การชำาระค่าหุ้นด้วยเงิน หรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้น 

     ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น

  ฉ.ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการดำาเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์

  ช.คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

  ซ.ถ้าต้องการรับสมาชิกสมทบต้องกำาหนดคุณสมบัติของสมาชิก วิธีการรับสมัครและการขาด  

     สมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบให้ชัดเจนไว้ในข้อบังคับ

  ฌ.ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

  ญ.การเลือกตั้ง การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการดำาเนิน

     การของสหกรณ์

  ฎ.การแต่งตั้ง การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่ง การกำาหนดอำานาจหน้าที่และความรับผิด

     ชอบของผู้จัดการ

  2.5 ในกรณีที่ผู้สมัครใช้บริการไม่มีสำานักงานเป็นของตนเอง ต้องอาศัยหรือเช่าเพื่อเป็นที่ทำาการ

     ของกลุ่มฯ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องทำาหนังสือ ขออนุญาตขอใช้สถานที่ต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสถาน

    ที่นั้น ๆ และต้องได้รับคำายินยอมอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้ถือกรรมสิทธิ์นั้นด้วย เพื่อใช้เป็น

    เอกสารประกอบในการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์ 

 3.จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ เรียกว่า “ การประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์”  เพื่อให้

รับทราบชื่อสหกรณ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วจากนายทะเบียนสหกรณ์ การกำาหนดประเภทสหกรณ์ วัตถุประสงค์               

แผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์และร่วมกันพิจารณาข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อตกลงกัน

กำาหนดให้เป็นข้อบังคับสหกรณ์

ขั้นตอนที่ 4   การขอจดทะเบียนสหกรณ์

 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำาเนินการจัดทำาเอกสารเพื่อจดทะเบียนสหกรณ์ โดยยื่นเอกสารที่สำานักงานสหกรณ์

จังหวัดแห่งท้องที่ที่ตั้งสำานักงานสหกรณ์ เพื่อกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเอกสาร หลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูล

ต่าง ๆ และรายงานสหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อรับจดทะเบียนสหกรณ์ เอกสารประกอบ

การขอจดทะเบียน มีดังนี้

  (1) คำาขอจดทะเบียนสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบที่กำาหนด

   - จำานวนคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์พร้อมลงลายมือชื่อครบทุกคน

  (2) สำาเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่กำาหนด

   - ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนา

     ถูกต้อง
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  (3) สำาเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์   จำานวน 2 ชุด

   - อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่กำาหนด

   - ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนา

     ถูกต้อง

  (4) สำาเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่กำาหนด

   - ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนา

     ถูกต้อง

  (5) สำาเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่กำาหนด

   - ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนา

     ถูกต้อง

  (6) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบที่กำาหนด

   - ประธานหรือรองประธานและเลขานุการคณะผู้จัดตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองท้าย

    บัญชีรายชื่อภายใต้ข้อความ “ขอรับรองว่าเป็นรายชื่อและข้อมูลของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน............................................ จำากัด จริง”

  (7) แผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - กำาหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและวัตถุประสงค์ที่

     สหกรณ์กำาหนดไว้ในข้อบังคับ

   - กิจกรรมที่กำาหนดต้องเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

  (8) ข้อบังคับสหกรณ์ จำานวน 4 เล่ม ประกอบด้วย

   - ต้นฉบับ 1 เล่ม และคู่ฉบับ 3 เล่ม (ให้ถ่ายข้อบังคับคู่ฉบับจากต้นฉบับ)

   - การจัดทำาข้อบังคับสหกรณ์ต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

  (9) หนังสือรับรองกลุ่มบุคคลจาก ช.ส.ค.  

  (10) หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ (กลุ่มฯ)

  (11) หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ (สหกรณ์ฯ)

  

  ในกรณีที่ไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ ให้แจ้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ทราบพร้อมด้วยเหตุผล เป็นหนังสือ 

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยยื่นคำาอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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ขั้นตอนที่ 5. ก�รดำ�เนินก�รของสหกรณ์หลังจ�กได้รับจดทะเบียนสหกรณ์

 1. สหกรณ์ที่จดทะเบียนแล้วมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล   

 2. บุคคลตามบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีสถานภาพเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่นายทะเบียน 

    สหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ และได้ชำาระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามจำานวนที่กำาหนดครบ

    ถ้วนแล้ว

 3. เจ้าหน้าที่ของ ช.ส.ค. เข้าดำาเนินการตรวจสอบรายการทางบัญชีของผู้สมัครใช้บริการที่ได้รับการจด

    ทะเบียนสหกรณ์ เพื่อสรุปรายงานฐานะการเงิน และสอบทานหนี้กับสมาชิกทุกราย อันประกอบด้วย 

    งบดุล งบกำาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันก่อนวันที่ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเตรียมการโอนบัญชี 

    ตามคำาแนะนำาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นสหกรณ์เครดิตยเนี่ยนที่จัด

    ตั้งใหม่ เนื่องจากกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นการดำาเนินการกิจกรรมในรูปแบบของระบบสหกรณ์เครดิต

    ยูเนี่ยนและเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องอยู่แล้ว 

 4. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ มีอำานาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ จนกว่าจะ

    มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยคณะ

    ผู้จัดตั้งสหกรณ์จะต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนกิจการทั้งปวงไปยังสหกรณ์ เรียกว่า 

    “การประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำาเนินการ” 

 5. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ดำาเนินกิจการสหกรณ์ได้ตามที่กำาหนดในข้อบังคับ

 6. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องจัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน          

    นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อ

  (1) เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

  (2) เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

  (3) อนุมัติแผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์และ

  (4) มอบหมายงานทั้งปวงให้กับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

 7. สหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนแล้วไม่เริ่มดำาเนินกิจการตามแผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของ

สหกรณ์ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน นายทะเบียนสหกรณ์มีอำานาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้

 6. ในกรณีรับจดทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดดำ�เนินก�รจัดส่งเอกส�รดังน้ี

 1. แจ้งให้สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนรับทราบพร้อมกับ

  (1) ข้อบังคับสหกรณ์ 1 เล่ม (เล่มต้นฉบับ)

  (2) ใบสำาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ (ฉบับจริง) 

 2. แจ้งสำานักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 3. แจ้งสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

 หลังจากได้มีการดำาเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามขั้นตอนที่ 1- 6 แล้ว ถือได้ว่าผู้สมัครใช้บริการได้

เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน(นิติบุคคล) ตามกฎหมาย และในระหว่างนั้นทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะเข้าดำาเนิน

การตรวจสอบรายการบัญชี ที่โอนให้แก่กันระหว่างกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่จัดตั้งใหม่เพื่อ

ความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุน

และดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด  (ช.ส.ค.) เพื่อให้

สหกรณ์มีการพัฒนา เจริญเติบโต มีการบริหารงานเพื่อมวลสมาชิกให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามอุดมการณ์ หลักการ

และวิธีการสหกรณ์ ดังนี้

 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 3. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์

  มีหน้าที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่ การจัดตั้งสหกรณ์ โดยให้การศึกษาอบรมสมาชิก ผู้ที่จะรวมตัว  ขอจัด

ตั้งสหกรณ์  ในเรื่อง หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์  ตามรายละเอียดขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์ ตั้งแต่

ขั้นที่ 1-6  และเมื่อได้รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ให้คำาแนะนำา เป็นที่ปรึกษาให้

กับสหกรณ์ ในทุกๆด้าน เริ่มตั้งแต่ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ การดำาเนินธุรกรรม   การบริหารงานสหกรณ์ 

เป็นต้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะทำาหน้าที่ตรวจการสหกรณ์ตามกฎหมายด้วย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  มีหน้าที่กำาหนดระบบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการลงบัญชีและหลักฐานอื่นๆ ตลอดจนการใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่จำาเป็น ตามแนวทางปฏิบัติงานที่

วิชาชีพได้กำาหนดเป็นมาตรฐาน รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำาสั่ง คำาแนะนำาของนายทะเบียนสหกรณ์และ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผู้สอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัยและแสดงความเห็นโดยอิสระและเที่ยงธรรมต่องบการ

เงินที่สหกรณ์จัดทำาขึ้น และเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ โดยถูกต้องตามที่

ควรและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด รวมถึงการเสนอข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอันเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  มีหน้าที่ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้มีความเจริญก้าวหน้า อันมิใช่

เป็นการหาผลกำาไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน อันประกอบไปด้วย การส่งเสริม เผยแพร่กิจการสหกรณ์ แนะนำาช่วย

เหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์และอำานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการ

หรือบุคคลอื่น ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์และดำาเนินการอื่น  เพื่อประโยชน์แก่

กิจการสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
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จะเลือกสม�ชิกประเภทใดเพื่อเป็นกรรมก�ร

 ในการเลือกสมาชิกเข้าไปเป็นกรรมการ สมาชิกต้องดูว่าคนนั้นมีความซาบซึ้ง ในคุณธรรม 5 ประการ        

ดีหรือไม่ รวมทั้งความเป็นผู้นำา หมายถึง ลักษณะบุคคลที่แสดงถึงความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว มีเหตุผล ไม่ลำาเอียง 

ปราศจากอคติใด ๆ การที่จะเป็นผู้นำาที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นผู้นำาที่ประสบความสำาเร็จได้ ผู้นั้นจะต้องบริหาร 3 ปัจจัย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันได้แก่ การบริหารตนเอง   การบริหารคน การบริหารงาน    โดยเฉพาะ

ในเรื่องการบริหารตน เป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้บริหารต้องมีและสร้างภาวะผู้นำาพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาให้เป็นผู้นำาที่พึง

ประสงค์

แนวคิดสำ�หรับผู้นำ�

 1. ผู้นำาเป็นผู้มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือคนอื่น และนำาบุคคลเหล่านั้นไปโดยได้รับความไว้วางใจและ

เชื่อมั่นอย่างเต็มที่พร้อมทั้งให้ความเคารพนับถือให้ความร่วมมือ  และให้ความมั่นใจในตัวผู้นำาอย่างจริงจัง

 2. ภาวะผู้นำาเป็นศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจ หรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นในสภาพ

การณ์ต่างๆ  เพื่อปฏิบัติการและอำานวยการโดยใช้กระบวนการสื่อความหมายให้ร่วมใจกับตนดำาเนินการจนกระทั่ง

บรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้

 3. มนุษย์ทุกคนมีภาวะผู้นำามาตั้งแต่เกิด    และได้รับการปรุงแต่งโดยการอบรมสั่งสอนทางการศึกษาทำาให้

เกิดภาวะผู้นำาพื้นฐานขึ้นในตัว สิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ   สามารถทำาให้ภาวะผู้นำาพื้นฐานนั้นแปรเปลี่ยนไปได้อีกไม่ว่าจะ

ทางดีขึ้นหรือเลวลงและภาวะผู้นำาสามารถพัฒนาขึ้นได้

 4. คุณลักษณะที่สำาคัญของผู้นำาที่ดี จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหน่วย

งาน

คุณลักษณะคว�มเป็นผู้นำ�ของสหกรณ์

 1.ละความเห็นแก่ตัว ทำาประโยชน์แก่ส่วนรวม

  -ร่วมคิดร่วมทำากิจกรรมของกลุ่ม

  -ให้คำาแนะนำาเพื่อแก้ปัญหา

  -แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น

  -ให้ผู้อื่นยืมสิ่งของ

  -สละเวลาส่วนตัวช่วยเหลือเพื่อทำางานเมื่อมีความจำาเป็น

 2.ความสามารถในการจัดการ

  -ปฏิบัติต่อสมาชิกเท่าเทียมกัน

  -มีวิธีการชักชวนเพื่อนหรือผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์

  -ดูแลช่วยเหลือการทำางานภายในกลุ่มให้สำาเร็จ

  -ประสานงานเพื่อให้การทำางานเป็นไปอย่างราบรื่น

  -มอบงานให้เหมาะกับสมาชิก
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  3.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพข้อตกลงของกลุ่ม

   -  เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น

   -  พิจารณาข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

   -  สรุปความคิดเห็นของกลุ่มเป็นแนวปฏิบัติ

   -  ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม

  4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

   -  เสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

   -  นำาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

  5.ความคิดกว้างไกลและรอบคอบ

   -  เตรียมวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

   -  วางแผนการทำางาน  พร้อมกำาหนดทางเลือกหลาย ๆ ทางก่อนทำางาน

  6.ให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่น

   -  พูดให้กำาลังใจเพื่อน

   -  แนะนำาและให้โอกาสเพื่อแก้ไขตนเอง

  7.มีมนุษย์สัมพันธ์

   -  มีมนุษย์สัมพันธ์ควบคู่กับการทำางาน

   -  บริหารงานทั้งคนและงานให้มีความสมดุลย์กัน

  8.การตัดสินใจ 

   -  ทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัว การประกอบอาชีพ 

   -  ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความชัดเจน

  9.การประหยัด

   -  ไม่เป็นบุคคลที่สุรุ่ยสุร่าย 

   -  ฐานะทางครอบครัวไม่เดือดร้อนทางด้านการเงิน

  การบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามข้อบังคับได้วางอำานาจการบริหารสูงสุด ไว้ที่สมาชิกทั้ง

มวล แต่การที่จะให้สมาชิกทุกคนเข้าไปบริหารงานต่าง ๆ คงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากสมาชิกมีจำานวนมาก และจะเกิด

ความสับสนวุ่นวายแก่ตัวสมาชิกเอง ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงาน สหกรณ์เป็นไปด้วยดีจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ใช้ระบบผู้แทน  โดยวิธีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาประชุมกันเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ         

ซึ่งได้ดำาเนินการคัดเลือกจากสมาชิกนั่นเอง

  คณะกรรมการดำาเนินการ คือ กลุ่มสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากบรรดาสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ให้

เป็นคณะกรรมการดำาเนินการ เพื่อทำาหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์แทนสมาชิก

ทั้งปวง คณะกรรมการดำาเนินการถือได้ว่า เป็นผู้นำาของสมาชิกสหกรณ์ในการปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ให้ดีขึ้น 

และขยายบริการของสหกรณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในการเป็นผู้นำาของสมาชิก คณะกรรมการดำาเนินการแต่ละคน 

ควรมีลักษณะพื้นฐาน   ดังนี้ คือ
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 1.  มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกซึ่งเลือกตนให้ทำาหน้าที่แทน ยินดีรับใช้สมาชิกและเป็นตัวอย่างที่ดี

 2.  อุทิศตนเพื่องานสหกรณ์ ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

 3.  สนใจอย่างแท้จริงในหลักและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เชื่อมั่นและศรัทธาต่องานสหกรณ์ว่าเป็นทาง

นำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในส่วนรวม

 4.  สนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องธุรกิจ เพื่อความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจของสหกรณ์

 สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตย (Democratic Organization) ดังนั้นการบริหารงานก็ต้องเป็นไปตาม

ขบวนการประชาธิปไตย (Democratic Process) และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Control)   

ด้วย คือ

 1.สมาชิกมีอำานาจเต็มในการที่จะเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อเป็นตัวแทนของ

สมาชิกในการบริหาร    และการจัดการสหกรณ์ให้เกิดผลดีตามวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ที่ได้

กำาหนดไว้ และขณะเดียวกันสมาชิกก็มีอำานาจที่จะให้ความเห็นชอบต่อการดำาเนินงานของคณะกรรมการ ในคราว

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี หรือไม่ก็ได้ รวมทั้งมีอำานาจในการที่จะถอดถอน คณะกรรมการชุดเก่าหรือเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ได้ด้วย 

 2.เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการดำาเนินการก็จะกำาหนดนโยบาย และทิศทางการดำาเนินงานให้ผู้

จัดการนำาไปปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ที่ได้กำาหนดไว้ภายใต้การกำากับดูแล    ควบคุมและตรวจสอบของ

คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งด้วย เมื่อปฏิบัติงานได้ครบหนึ่งปีแล้ว คณะกรรมการก็จะเสนอผลงานให้ที่ประชุมใหญ่

ทราบ เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป          

 3.ผู้จัดการในฐานะหัวหน้าผู้บริหารกิจการภายใน ก็จะมอบหมายหรือสั่งการให้หัวหน้างาน หรือพนักงาน

แผนกต่างๆนำาไปปฏิบัติ ตามโครงการหรือแผนงานของสหกรณ์ที่กำาหนดไว้ให้เกิดผลดีเสร็จแล้วแผนกต่างๆ ก็จะ

รายงานผลการดำาเนินงานให้ผู้จัดการทราบ ซึ่งผู้จัดการก็จะประมวลผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการดำาเนินการ

ทราบต่อไปเป็นระยะๆ รวมทั้งเสนอ โครงการหรือแผนงานที่จะปฏิบัติใหม่หรือที่จะเพิ่มเติมให้คณะกรรมการให้

ความเห็นชอบด้วย

 ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คือ การบริหารงานตามขบวนการประชาธิปไตย ซึ่งสามารถจะเขียนโครงสร้าง

การบริหารงานสหกรณ์ออกมาได้ดังนี้
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1.3  โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประกอบด้วย

  1. สมาชิกของสหกรณ์

  2. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

  3. คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

  4. คณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

  5. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (ถ้ามี) 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก

ที่ประชุมใหญ่

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร คณะกรรมก�รศึกษ�        

และประช�สัมพันธ์
คณะกรรมก�รเงินกู้

ผู้จัดก�ร

เจ้�หน้�ที่สหกรณ์ เจ้�หน้�ที่สหกรณ์เจ้�หน้�ที่สหกรณ์
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ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เป็นองค์กรที่มีอำานาจสูงสุดในการบริหารงานของสหกรณ์ประกอบด้วย 

สมาชิกที่มาร่วมประชุมกันตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องใด ๆ  ของที่ประชุมใหญ่

จะเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย กล่าวคือ หนึ่งคนหนึ่งเสียงและให้ถือมติคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

ประเภทของก�รประชุมใหญ่

  1. การประชุมใหญ่สามัญ

  2. การประชุมใหญ่วิสามัญ

1. ก�รประชุมใหญ่ส�มัญ

  คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จะจัดให้มีขึ้นปีละครั้ง 

และถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีอำานาจสูงสุดในการบริหารงานของแต่ละสหกรณ์
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2. ก�รประชุมใหญ่วิส�มัญ

  คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ถ้านายทะเบียน

สหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินกึ่งของจำานวนทุนเรือน

หุ้นที่ชำาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ผู้แทนสมาชิกซึ่ง

มีจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำาหนังสือ

ร้องขอต่อคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดำาเนิน

การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำาร้องขอ

  ถ้าคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอำานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้

ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

องค์ประชุม

  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมด    

หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

กรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม

  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์

ประชุม  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วัน    นับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลัง

นี้    ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทน

สมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่า

สามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
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ก�รลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่

 สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาด ของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก        

เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

  1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

  2. การควบสหกรณ์

  3. การแยกสหกรณ์

  4. การเลิกสหกรณ์

  5. การอื่นใดที่ข้อบังคับสหกรณ์กำาหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนสมาชิกหรือ

ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

อำ�น�จหน้�ที่ของที่ประชุมใหญ่ 

 ที่ประชุมใหญ่มีอำานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ กิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวม

ทั้งในข้อต่อไปนี้

 1. รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและวินิจฉัยข้อ

อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์

 2. พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีของสหกรณ์

 4. รับทราบรายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการดำาเนินการและรายงาน

ของผู้ตรวจสอบกิจการ

 5. พิจารณากำาหนดบำาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำาเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ และผู้

ตรวจสอบกิจการ

 6. พิจารณากำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำาประกัน

 7. พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสหกรณ์

 8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

 9. พิจารณาการแยกสหกรณ์  ควบสหกรณ์

 10.กำาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก   และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำาเนินการ กรรมการ        

อื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 11. รับทราบเรื่องการดำาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิต        

ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่

 12. พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์    รองนายทะเบียนสหกรณ์         

ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

 13. กำาหนดรูปการ ซึ่งสหกรณ์คิดจะทำาเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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ที่ประชุมใหญ่จะเลือกคณะกรรมก�ร 2 ชุด

 1. คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

 2. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

 สำาหรับคู่มือเล่มนี้จะขอกล่าวถึงคุณสมบัติ  และตำาแหน่งเฉพาะคณะผู้ตรวจสอบกิจการเท่านั้น ส่วนราย

ละเอียดเนื้อหาของคณะกรรมการดำาเนินการ  ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เรื่อง คณะกรรมการดำาเนินการ

                                                         ที่ประชุมใหญ่

  คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ ์   คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีมาตรฐาน และเป็นเครื่องมือในการสร้างความโปร่งใส แก่การ

ดำาเนินกิจการของสหกรณ์  รวมทั้งผู้ตรวจสอบกิจการสามารถดำาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

กิจการ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่สหกรณ์ และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก

 การตรวจสอบกิจการ หมายถึง การตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ได้แก่ การปฏิิบัติเกี่ยวกับ

การเงิน การบัญชี การปฏิบัติการ การบริหารงาน ระบบสารสนเทศและการตรวจสอบด้านอื่นๆ

 ผู้ตรวจสอบกิจการ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคล ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามพระราช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553

  1.4 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 1.เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

 2.ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง

หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้างต้นแล้ว  ผู้ตรวจสอบกิจการจำาเป็นต้องมีจริยธรรมที่ยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องโดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแห่งจริยธรรม 6 ประการ

 จริยธรรมในก�รปฏิบัติง�นของผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 1.คว�มรับผิดชอบ

  ๐ มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ

  ๐ ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่

     ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ

  ๐ ให้ความสำาคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

  ๐ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการสหกรณ์
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 2.คว�มซื่อตรง

  ๐ มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว

  ๐ ไม่ใช่โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น

 3.คว�มเป็นกล�ง

  ๐ พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำาใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์

  ๐ ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ

 4.คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ

  ๐ รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

  ๐ พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

 5.ก�รรักษ�คว�มลับ

  ๐ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 

เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยคำาในฐานะพยานตามกฎหมาย

 6.ไม่พึงเรียกร้องหรือรับสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่�ใดๆ เกินควรจากสหกรณ์ นอกเหนือจากค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กำาหนดในระเบียบของสหกรณ์

หน้�ที่คว�มรับผิดชอบขั้นพื้นฐ�นของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 1.ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชีทุกรายการในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 2.ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของทรัพย์สินในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และขั้นตอนในการดำาเนินการ 

   บันทึกบัญชีที่เหมาะสม รวมถึงการใช้เงินทุนในสหกรณ์

คว�มรู้และทักษะของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 1.มีความรู้ความสามารถ ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์

 2.มีความรู้ด้านนิติกรรม สัญญาต่างๆ ตลอดจนเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  

   ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เป็นอย่างดี

 3.พัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงิน  การบัญชี กฎหมาย ระเบียบและตรวจสอบกิจการอย่างสมำาเสมอ

 4.มีความเข้าใจในหลักการบริหารงาน ตรวจสอบควบคุมภายใน

 5.มีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานสารบรรณเป็นอย่างดี

 6.เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและมีความรับผิดชอบสูง

 7.มีความสามารถในการตรวจสอบจุดวิกฤตหรือซักถามคำาถามต่างๆ ได้ดี

 8.มีความยึดถือในคุณธรรม 5 ประการคือ ซื่อสัตย์  เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน และไว้วางใจกัน

่
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หน้�ที่คว�มรับผิดชอบเฉพ�ะด้�นของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 1. ดำาเนินการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักวิธีปฏิบัติของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

 2. เตรียมการตรวจสอบย่อยตามที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการเห็นสมควร

 3. ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการจัดเก็บทรัพย์สิน เงินสด สรรพบัญชี ต่างๆ 

 4. ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกันใน

    การเข้าทำางานตามระเบียบของสหกรณ์

 5. ตรวจสอบการบันทึกเงินกู้และทุนเรือนหุ้นของสมาชิกให้ตรงกับทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้และนโยบาย

    ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 6. ศึกษารายงานการประชุมของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง

 7. ให้มั่นใจว่าสหกรณ์จัดให้มีการตรวจสอบควบคุมภายในที่พอเพียงเหมาะสมและสหกรณ์ได้มีการ

     ตรวจสอบตามที่ได้วางระเบียบปฏิบัติไว้

 8. ทบทวนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินลงทุน รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายเพื่อประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยหรือ

     การลงทุนนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่

 9. คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีสิทธิเสนอความเห็นในรายงานการตรวจสอบกิจการเกี่ยวกับกรรมการดำาเนิน

             การหรือกรรมการเงินกู้หากเห็นว่ากรรมการรายนั้นปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ไม่ถูกต้อง

 10. จัดเตรียมรายงานเพื่อนำาเสนอต่อสมาชิกในที่ประชุมใหญ่

ห้�มมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำ�หน้�ที่คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 1.  ผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ใน

ปีบัญชีนั้น

 2.  เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น  เว้นแต่ได้พ้นจากตำาแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของ

สหกรณ์

 3.  เป็นคู่สมรส  บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น

 4. เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจากตำาแหน่งผู้จัดการ 

หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่

 5. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

 6. เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 7. เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อ

หน้าที่

 8. เคยถูกให้พ้นจากตำาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก 

ตำาแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

 9. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น

 10. เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
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 11. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 12. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่ออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์

 13. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

1.5 ตำ�แหน่งและหน้�ที่คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ จำานวนผู้ตรวจ

สอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้มีจำานวนไม่เกิน 5 คน กรณีนิติบุคคลให้

มีจำานวนหนึ่งนิติบุคคลโดยให้มีตำาแหน่งดังนี้

 1.  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

 2.  เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

 3.  ผู้ตรวจสอบกิจการ

 ประธ�นผู้ตรวจสอบกิจก�ร มีอำ�น�จหน้�ท่ี ดังนี้

 1. เป็นประธานในที่ประชุม คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 2. เป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบในที่ประชุมกรรมการดำาเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

 3. ประสานงานกับคณะกรรมการดำาเนินการด้านต่าง ๆ

 4. เป็นผู้ร่วมงานในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 เลข�นุก�รผู้ตรวจสอบกิจก�ร  มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

 1. บันทึกรายงานการประชุม

 2. ออกหนังสือเชิญ/เรียกประชุม

 3. เป็นผู้ร่วมงานในการตรวจสอบกิจการ

 ผู้ตรวจสอบกิจก�ร มีอำ�น�จหน้�ที่ ดังนี้

 1. เสนอข้อคิดเห็นในการดำาเนินงาน

 2. เป็นผู้ร่วมงานในการตรวจสอบกิจการ

 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ข้อ 14 ให้ที่ประชุมใหญ่

ของสหกรณ์  กำาหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  คุณภาพงานและฐานะการเงินของสหกรณ์
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สรุปท้�ยบท หน่วยที่  1

โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประกอบด้วย

  1. สมาชิกของสหกรณ์

  2. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

  3. คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

  4. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

  5. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (ถ้ามี)

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์

สม�ชิก สม�ชิกสม�ชิก สม�ชิก สม�ชิก

ที่ประชุมใหญ่

คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

-ประธาน

-รองประธาน

-เหรัญญิก

-เลขานุการ

-กรรมการ

คณะกรรมก�รเงินกู้ คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร คณะกรรมก�รศึกษ�และประช�สัมพันธ์

-ประธาน

-เลขานุการ

-กรรมการ

-ประธาน

-รองประธาน

-เหรัญญิก

-เลขานุการ

-กรรมการ

ผู้จัดก�ร

เจ้�หน้�ที่ เจ้�หน้�ที่ เจ้�หน้�ที่
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คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์

ที่ประชุมใหญ่

คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

-ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

-เลขานุการ

-ผู้ตรวจสอบกิจาร
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หน่วยที่ 1

โครงสร้�งก�รบริห�รง�นคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

คำ�ชี้แจง  ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 1.โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์  ข้อใดถูกต้อง

  ก.สมาชิก  คณะกรรมการ  ที่ประชุมใหญ่

  ข.สมาชิก  ที่ประชุมใหญ่   คณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ

  ค.สมาชิก  คณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ฝ่ายจัดการ

  ง.สมาชิก  ที่ประชุมใหญ่  คณะกรรมการดำาเนินการ  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ฝ่ายจัดการ

 2.การบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามข้อบังคับผู้มีอำานาจบริหารสูงสุดคือใคร

  ก.คณะกรรมการดำาเนินการ

  ข.คณะกรรมการอำานวยการ

  ค.สมาชิก

  ง.ผู้จัดการสหกรณ์

 3. ที่ประชุมใหญ่  จะเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ขึ้นมาเพื่ออะไร

  ก.เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีมาตรฐานและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก

  ข.เพื่อให้ผังโครงสร้างการบริหารงานมี 2 คณะ เหมือนการบริหารประเทศ

  ค.เพื่อคัดค้านการทำางานของคณะกรรมการดำาเนินการ

  ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 4.ข้อใดให้ความหมายของ “การตรวจสอบกิจการ” ได้ถูกต้องที่สุด

  ก.การตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์

  ข.การตรวจสอบการดำาเนินงานเฉพาะที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ว่่ามีการจัดทำาเป็น

    ปัจจุบันหรือไม่

  ค.การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ว่าเป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ 

  ง.การตรวจสอบเอกสารการเงิน การบัญชี  และสรุปยอดเงินสดคงเหลือในแต่ละวัน

ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเองโดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท
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 5.ข้อใดที่เป็นคุณสมบัติของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

  ก.มีความเชี่ยวชาญในงานสารบรรณ

  ข.มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

  ค.มีความเข้าใจในหลักการบริหารงาน ตรวจสอบควบคุมภายใน

  ง.ถูกทุกข้อ

 6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

  ก.ร่วมงานในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์

  ข.ออกหนังสือเชิญ/เรียกประชุม

  ค.บันทึกรายงานการประชุม

  ง.ถูกทุกข้อ

 7.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ข้อ 14 ให้ที่ประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์กำาหนดเรื่องใดให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ

  ก.ค่าตอบแทน

  ข.ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา 

  ค.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

  ง.ถูกทุกข้อ

 8.ข้อใดถูกต้องในการจัดสรรตำาแหน่งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

  ก.ประธาน  รองประธาน  เหรัญญิก  กรรมการ

  ข.ประธาน  รองประธาน  เหรัญญิก  ผู้ตรวจสอบกิจการ

  ค.ประธาน  เลขานุการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ

  ง.ประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้ตรวจสอบกิจการ

 9.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

  ก.คณะผู้ตรวจสอบกิจการมาจากสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ

  ข.ผู้ตรวจสอบกิจการมาจากกรรมการดำาเนินการได้

  ค.ผู้ตรวจสอบกิจการมาจากพนักงานประจำาสหกรณ์ได้

  ง.ผู้ตรวจสอบกิจการมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

 10.ข้อใดเป็นจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

  ก.ความรับผิดชอบ  ความซื่อตรง  ความเป็นกลาง  

  ข.ความรู้  ความสามารถ  การรักษาความลับ

  ค.ไม่พึงเรียกร้องหรือรับสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ

  ง.ถูกทุกข้อ
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แผนก�รศึกษ�ประจำ�  หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 2  ก�รดำ�รงตำ�แหน่งและก�รประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 2.1 กำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่งของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 2.2 การพ้นจากตำาแหน่งของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 2.3 การเรียกประชุม และองค์ประชุมของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 2.4 การออกเสียง

วัตถุประสงค์  เมื่อศึกษาหน่วยที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายกำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่งของ

    คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้อย่างถูกต้อง

 2. มีความเข้าใจและสามารถบอกการพ้นจากตำาแหน่งของคณะผู้ตรวจสอบ

    กิจการได้อย่างถูกต้อง

 3. มีความเข้าใจชัดเจน และสามารถอธิบายถึงการเรียกประชุมและองค์ประชุม 

    ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมก�รศึกษ�ด้วยตนเอง 

 1. ทำาแบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

 2. ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกเนื้อหาสำาคัญๆ

ประเมินผล

 1. ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

 2. ทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด
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หน่วยที่  2 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งและก�รประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

2.1  กำ�หนดเวล�อยู่ในตำ�แหน่งของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  คือคณะที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผู้มี

คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกในการควบคุม

ดูแลธุรกิจ  ตรวจสอบการดำาเนินงานประจำาวันของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบ มติของสหกรณ์เพราะ

ถ้าจะให้สมาชิกทุกคนมาคอยคุมดูแลสิ่งต่างๆ ในสหกรณ์ก็คงเป็นไปไม่ได้และไม่สะดวกสำาหรับสมาชิกทั้งหมด  

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีภาระและความรับผิดชอบในการทำาหน้าที่แทนสมาชิก จึงต้องปฏิิบัติงานเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สมาชิกให้ได้มากที่สุด มีใช่เพื่อคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่งหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง แต่เพื่อ

สมาชิกโดยตรง

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  วาระการดำารงตำาแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสหกรณ์แต่ไม่เกินคราว

ละสามปี  ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้

2.2 ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  1. ตาย

  2. ลาออกโดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อคณะ 

     กรรมการดำาเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี

  3. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

     ออกจากตำาแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล

  4. นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 7 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 

  อนึ่งสหกรณ์อาจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำารองไว้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์

เลือกตั้งสำารองไว้สามารถปฏิิิิบัติงานทันทีในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พ้นจาก

ตำาแหน่ง

2.3 ก�รเรียกประชุมและองค์ประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  ก�รเรียกประชุม

  1. คณะผู้ตรวจสอบกิจการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ

  2. ประธานผู้ตรวจสอบกิจการหรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
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  องค์ประชุม

  ในการประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีผู้ตรวจสอบกิจการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนผู้ตรวจสอบกิจการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

2.4 ก�รออกเสียง

  ในที่ประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเท่ากันให้ประธานผู้ตรวจสอบกิจการออกเสียงชี้ขาด

  ในที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่มี

สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 

  ในกรณีพบข้อบกพร่อง ที่ไม่ได้รับการแก้ไขตามสมควร และรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ต้องมี

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ในการประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีผู้ตรวจสอบกิจการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนผู้ตรวจสอบกิจการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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สรุปท้�ยบท หน่วยที่  2

คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร ร�ยละเอียด

1. กำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่ง อยู่ในตำาแหน่งคราวละ 3 ปี อาจจะได้รับเลือกตั้งซ้ำา

ได้อีก 

2. การพ้นจากตำาแหน่ง 1. ตาย

2. ลาออกโดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อ

ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อคณะ

กรรมการดำาเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี

3. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจ

สอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลออก

จากตำาแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล

4.นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตาม

ข้อ 7 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8

3. การเรียกประชุม ประธานผู้ตรวจสอบกิจการหรือเลขานุการนัดเรียก

ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ

4. องค์ประชุม ผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ตรวจ

สอบกิจการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

5. การออกเสียง ผู้ตรวจสอบกิจการหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานผู้ตรวจสอบ

กิจการออกเสียงชี้ขาด
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ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเองโดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

หน่วยที่ 2

กำ�หนดเวล�อยู่ในตำ�แหน่งและก�รประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

คำ�ชี้แจง ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

                                                                                                                                 

 1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

  ก.ผู้ตรวจสอบกิจการที่ออกไปแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งอีก

  ข.ผู้ตรวจสอบกิจการลาออกโดยยื่นหนังสือต่อที่ประชุมใหญ่

  ค.บุคคลดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำาในสหกรณ์ไม่สามารถดำารงตำาแหน่งเป็น

     ผู้ตรวจสอบกิจการได้

  ง.คณะกรรมการอำานวยการสามารถดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการในเวลาเดียวกันได้

 2.ข้อบังคับของสหกรณ์ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถดำารงตำาแหน่งได้ติดต่อกันกี่ปี

  ก.  1 ปี

  ข.  2 ปี

  ค.  3 ปี

  ง. เป็นได้ตลอดไม่จำากัด 

                                           

 3.ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตำาแหน่งได้ในกรณีใดที่ถูกต้อง

  ก.ตาย

  ข.ลาออกโดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

  ค.ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนรายบุคคลหรือทั้งคณะ

  ง.ถูกทุกข้อ

 4.การเรียกประชุมของคณะผู้ตรวจสอบกิจการใครเป็นผู้เรียกประชุม

  ก.ประธานกรรมการดำาเนินการ

  ข.ประธานผู้ตรวจสอบกิจการหรือเลขานุการ 

  ค.เลขานุการ

  ง.ผู้จัดการสหกรณ์

 5.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ในการนับองค์ประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

  ก.เมื่อประธานและเลขานุการพร้อมก็เปิดประชุมได้

  ข.เมื่อมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ตรวจสอบกิจการทั้งหมด

  ค.เมื่อประธานในที่ประชุมมาพร้อมแล้ว

  ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง
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 6.วิธีนับคะแนนในการออกเสียงในที่ประชุม ข้อใดถูกต้อง

  ก.ผู้ตรวจสอบกิจการมีสิทธิ์ออกเสียงแทนกันได้ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการเหมือนกัน

  ข.ผู้ตรวจสอบกิจการหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 

  ค.ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานผู้ตรวจสอบกิจการออกเสียงชี้ขาด

  ง. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูกต้อง

 7. ข้อใดถูกต้อง

  ก.ในที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงด้วยเช่นกัน

  ข.ในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถแสดงความคิดเห็น 

     แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

  ค.ในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการไม่สามารถแสดงความคิดเห็น

  ง.ในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

 8.ข้อใดถูกต้อง

  ก.สหกรณ์อาจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำารองไว้้ในวันประชุมใหญ่

  ข.หากผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ทำาหน้าที่ตรวจสอบกิจการได้  คณะกรรมการดำาเนินการจะพิจารณา  

                 กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถมาทำาหน้าที่แทน

    ค.ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการเฉพาะที่เป็นรายบุคคลได้เท่านั้น

  ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 9.การเรียกประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการข้อใดถูกต้อง

  ก.ประชุมกันตามคราวที่มีธุรกิจ

  ข.ต้องมีการประชุมทุกเดือน

  ค.เรียกประชุมเฉพาะในกรณีเร่งด่วนเท่านั้น

  ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 10.กรณีที่สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการจำานวน 5 คน วิธีนับองค์ประชุมที่ถูกต้องคือข้อใด

  ก.มีผู้ตรวจสอบกิจการมาเข้าประชุมจำานวน 5 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

  ข.มีผู้ตรวจสอบกิจการมาเข้าประชุมจำานวน 2 คน คือ ประธานและเลขานุการ ก็สามารถประชุมได้

  ค.มีผู้ตรวจสอบกิจการมาเข้าประชุมจำานวน 3 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม

  ง.มีผู้ตรวจสอบกิจการมาประชุมเท่าไหร่ก็ได้  ขอให้มาตามวันเวลาที่นัดหมาย
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แผนก�รศึกษ�ประจำ�  หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 3  บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 3.1 บทบาทหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อบังคับ

 3.2 ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ

 3.3 การประสานงานระหว่างคณะผู้ตรวจสอบกิจการและคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

วัตถุประสงค์  เมื่อศึกษาหน่วยที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้อย่างถูกต้อง

 2. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมก�รศึกษ�ด้วยตนเอง 

 1. ทำาแบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

 2. ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกเนื้อหาสำาคัญๆ

ประเมินผล

 1. ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

 2. ทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด
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หน่วยที่ 3

บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

3.1 บทบ�ทหน้�ที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รต�มข้อบังคับ

  หน้าที่ หมายถึง ภารกิจที่ต้องปฏิบัติทางนิตินัยที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและรวม

ถึงภารกิจทั้งมวลที่ควรจะต้องปฏิบัติในครรลองของขนบธรรมเนียม พิธีปฏิบัติ จารีตทางสังคมหรือภารกิจอื่นใดที่

น่าปฏิบัติไปได้ในขอบเขตที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมาย 

  ตามความในข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนข้อ 102  ได้ระบุไว้ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีอำานาจ

หน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ

  1. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวงของ

สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

  2  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้อง ของการดำาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อ               

ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรมการดำาเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ ทั้งทาง

วิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ

  3. ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลัก

ประกัน

  4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์

  5. ติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการดำาเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำาสั่งต่างๆ ของสหกรณ์

  6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการ

อื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำาเนินกิจการของสหกรณ์

  ในกรณีที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบข้อบกพร่อง ซึ่งควรได้รับการแก้ไขและได้แจ้งข้อ

บกพร่องให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว แต่มิได้รับความร่วมมือหรือไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องตามที่ตรวจสอบพบนั้น      

ถ้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการเห็นว่าหากปล่อยไว้จะบังเกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิกของสหกรณ์โดยส่วน

รวมให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการปรึกษาชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด และรายงานต่อนาย

ทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามอำานาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้สุดแต่จะเลือก แต่การดำาเนินการเช่นว่านี้จะต้อง

เป็นความเห็นของคณะผู้ตรวจสอบกิจการอย่างเป็นเอกฉันท์

สรุปบทบ�ทหน้�ที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 1.  ตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์

 2.  ติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการดำาเนินการ

 3.  เสนอผลการตรวจสอบด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ที่ได้ตรวจสอบ
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3.2 คว�มรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  ผู้ตรวจสอบกิจการ  มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสรุปผล การ

ตรวจสอบรวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการและที่ 

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ตรวจสอบกิจการ มีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งปวงและตรวจสอบกิจการด้าน

ต่างๆ  ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิิบัติงานตามแนวปฏิิบัติการตรวจ

สอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำาหนด

  2. ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสรุปผล

การตรวจสอบ  รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการและ

ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ  ดังต่อไปนี้

   2.1 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการดำาเนินการในการประชุมประจำาเดือนในคราวต่อไป

   2.2 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำาปี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อที่

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

   2.3 รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่ 

อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิิิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ คำาสั่ง ประกาศหรือคำาแนะนำาของทางราชการ  รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำาสั่งของ

สหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการดำาเนินการทันทีเพื่อดำาเนินการแก้ไข รวมทั้งให้จัดส่งสำาเนารายงานดังกล่าวต่อสำานักงานตรวจ

สอบบัญชีสหกรณ์ และสำานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว

  3. ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำาเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบ

กิจการข้อ 18 และให้จัดส่งสำาเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อ

สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสำานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

  4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำาเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงรายงานการตรวจ

สอบกิจการที่นำาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

  5. ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

   5.1 อำานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้คำาชี้แจง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน 

ของสหกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้าไปในสำานักงานของสหกรณ์ใน 

ระหว่างเวลาทำาการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ

   5.2 กำาหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ

เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

   5.3 พิจารณาปฏิิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การ 

ดำาเนินกิจการของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
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 วิธีปฏิบัติง�นของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องแบ่งงานกันให้เป็นสัดส่วน พยายามศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ในเรื่อง

บัญชี ข้อบังคับ จุดประสงค์ นโยบาย และการดำาเนินงานประจำาวันของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอย่างละเอียดให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องเกี่ยวข้องกับสมาชิก การดำาเนินงานด้านเอกสาร

บัญชี ถ้าไม่รู้เรื่อง ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ นอกนั้น ยังต้องตรวจดูว่า เหรัญญิกหรือเจ้าหน้าที่ได้ทำางานตามแผน

หรือไม่ 

  1 เงินสดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้เก็บไว้อย่างปลอดภัยที่ตกลงกันไว้หรือไม่  เช่นเงินที่ฝากไว้ใน

ธนาคาร หรือจำานวนเงินที่คณะกรรมการอำานวยการให้เหรัญญิกมีสิทธิ์ถือไว้ เพื่อใช้สำาหรับเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเป็นค่า

ใช้จ่ายเล็กๆ น้อย และเงินสดที่รับจากสมาชิกแต่ยังมิได้นำาไปธนาคาร ต้องดูว่าเงินเหล่านี้อยู่ในสภาพปลอดภัยหรือ

ถูกต้องตามบัญชีหรือเปล่า ใบคำาร้องขอกู้ ถูกต้องหรือไม่ เช่น จุดประสงค์การกู้  จำานวนเงินที่ให้กู้  ตรงกับจำานวน

เงินที่เหรัญญิกให้ไปหรือไม่ รายละเอียดของผู้กู้ในการชำาระคืน หลักประกันที่สมาชิกให้ไว้ ลายเซ็นของสมาชิกผู้กู้  

มติของคณะกรรมการเงินกู้  ฯลฯ

  2 หลักฐานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกี่ยวกับการให้เงินกู้แต่ละรายถูกต้องหรือไม่ เช่น ตรวจดูใน

ใบเสร็จจ่ายเงิน สมุดประจำาตัวของสมาชิกผู้กู้ ดูในบัญชีอื่น ๆ ถ้ามีสมาชิกค้ำาประกัน ก็ต้องตรวจสอบดูหลักฐาน

ของผู้ค้ำาประกันด้วย

  3 การประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ตรงตามที่ตกลงหรือไม่  คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจดู

รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และคอยกระตุ้นให้คณะกรรมการประชุมกันทุกครั้งที่ได้ลงมติไว้

  4 ทำาใบตรวจสอบสมุดประจำาตัวสมาชิก โดยทำาเป็นจดหมายเวียนไปยังสมาชิก เพื่อให้สมาชิกช่วย

ตรวจดูว่าบัญชีของสหกรณ์ตรงกับตัวเลขในสมุดประจำาตัวหรือไม่

  5 จัดทำารายงานการตรวจสอบประจำาเดือน ที่ได้เข้าทำาการตรวจสอบเป็นการสรุปผลการตรวจสอบ

กิจการประจำาเดือนเสนอต่อคณะกรรมการดำาเนินการ

  6 จัดทำารายงานตรวจสอบกิจการประจำาปี เป็นการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวมเสนอต่อที่

ประชุมใหญ่

  7 รายงานกิจการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน

  6. ให้สหกรณ์กำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย

 การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
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 คว�มสำ�คัญของร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�ร

  รายงานการตรวจสอบกิจการเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่ผู้ตรจสอบกิจการจัดทำาขึ้นหลังจากได้ทำาการ

ตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเสร็จสิ้นหรือเป็นการสรุปผลการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบกิจการเห็นว่าจำาเป็นต้อง

รายงานให้สหกรณ์ทราบ

  รายงานการตรวจสอบกิจการเป็นการรายงานให้สหกรณ์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงาน

ของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ และการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 

มีการกระทำาผิดหรือบกพร่องที่จำาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงหรือไม่  รวมทั้งรายงานถึงการจัดทำาบัญชีของสหกรณ์ 

ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการรายงานกิจการ

นอกจากจะรายงานในสิ่งที่กระทำาผิดหรือบกพร่องแล้ว  ผู้ตรวจสอบกิจการควรที่จะรายงานเพื่อเป็นการสร้างสรรค์

ให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำาลังใจ หากสหกรณ์มีการปฏิบัติในเรื่องใดๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น สหกรณ์มีระบบการ

ควบคุมภายในที่ดีรัดกุ่ม มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานที่ดีของสหกรณ์

ต่อไป อย่างไรก็ตามการจัดทำารายงานการตรวจสอบกิจการเป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องเอาใจใส่เป็น

พิเศษ เพราะรายงานการตรวจสอบกิจการนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

โดยคุณค่าของการรายงานจะขึ้นอยู่กับเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลที่ดี เพื่อสนับสนุนผลการตรวจสอบและข้อเท็จ

จริงที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว อีกทั้งยังรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำาไปปฏิิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

 ลักษณะของร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�รที่ดี

  การจัดทำารายงานการตรวจสอบกิจการที่ดี จะต้องรายงานในสิ่งที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อถือ

ได้และมีความชัดเจนเพียงพอที่จะทำาให้ผู้อ่านเข้าใจถึงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอ

แนะในการปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา ซึ่งลักษณะของรายงานกิจการที่ดีประกอบด้วย

  1.ความถูกต้อง (Accuracy) รายงานการตรวจสอบกิจการต้องมีความถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น

เหตุการณ์หรือข้อความ ตัวเลข รวมทั้งการอ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ประกอบ และสามารถ

ให้     คำาอธิบายแล้วพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทุกเรื่อง  ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้ทำาการประเมินข้อมูลเหล่านั้นแล้ว

  2.ความชัดเจน (Cleanify) หมายถึง รายงานที่สามารถสื่อให้ผู้อ่านทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ              

เช่นเดียวกับที่ผู้ตรวจสอบกิจการทราบทั้งหมด หรือเสมือนหนึ่งผู้อ่านรายงานอยู่ในเหตุการณ์นั้นเองโดยไม่ต้องมี

การตีความหรือมีการอธิบายเพิ่มเติม ดังนั้นในเรื่องนี้ผู้ตรวจสอบต้องทำาความเข้าใจในเรื่องที่จะเสนอรายงานให้

แจ่มแจ้ง  มีข้อมูลที่จะรายงานอย่างเพียงพอ  เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ออกมาได้อย่างชัดเจน

  3.ความกะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การใช้ข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความ  โดยตัดทอนความ

คิด  ข้อความ คำาพูดที่ฟุ่มเฟือยไม่จำาเป็นออกไป  ซึ่งการจัดทำารายงานไม่ได้หมายถึงการจัดทำารายงานให้สั้นๆ 

เพราะรายงานจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะนำาเสนอในรายงานนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด  อย่างไรก็ดีผู้ตรวจสอบ

กิจการพึงระมัดระวังถึงการจัดทำารายงานให้กะทัดรัดด้วยว่า ต้องใช้ข้อความที่ทำาให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเรื่อง

นั้นๆ ด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงงาน  ควรสื่อข้อความที่ เพียง

พอที่จะนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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  4.ความทันต่อเวลา (Timeliness) หมายถึง การเสนอรายงานต้องกระทำาภายในเวลาที่เหมาะสม 

เพื่อที่ผู้ใช้ประโยชน์จะได้นำาข้อมูลจากรายงานไปพิจารณาการดำาเนินการให้ทันต่อเหตุการณ์โดยเฉพาะในเรื่องที่ 

จำาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง เช่น การตรวจสอบพบการทุจริตต้องรายงานทันที  ซึ่งการรายงานอาจทำาด้วยวาจาก่อน 

และจัดทำารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง หากไม่ทันต่อเวลาแล้ว อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

  5.ความสร้างสรรค์ (Constructive criticism) หมายถึง รายงานการตรวจสอบกิจการต้องจัดทำา

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำา 

และในทำานองเดียวกันการวิจารณ์โดยปราศจากข้อเสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลก็ไม่เป็นการเหมาะสมเช่นกัน 

ดังนั้น เพื่อที่จะให้รายงานการตรวจสอบกิจการเป็นที่ยอมรับและมีคุณค่า  จึงควรจัดทำารายงานในเชิงบวก

มากกว่าเชิงลบ คือมีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานแทนที่จะเป็นการตำาหนิการปฏิบัติงาน

  อนึ่ง การเสนอรายงานในเชิงสร้างสรรค์  นอกจากจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างไรมากแล้ว ยังเป็นการ

เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้น ระหว่างผู้ตรวจสอบกิจการและสหกรณ์อีกด้วย

  6. การใช้ถ้อยคำาภาษาและข้อความต่างๆ  การใช้ถ้อยทำาควรระมัดระวังไม่นำาเอาความรู้สึกหรือ

ภาษาที่เข้าใจยากมาเขียนไว้ และไม่ใช้ภาษาที่แสดงถึงความก้าวร้าว

3.3 ก�รประส�นง�นระหว่�งคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รและคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร

ก�รประส�นง�น

  คณะบุคคลผู้รวมกันเป็นกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ขององค์การ ย่อมต้องอาศัยความเข้าใจและประสาน

งานกันเพื่อให้เกิดพลังกลุ่มให้กระทำางานร่วมกันราบรื่นสอดคล้องกันเปรียบเสมือนการยกหินคนเดียวยกไม่ข้ึน     

แต่รวมกำาลังพร้อมกันก็สามารถยกหินใหญ่ได ้

หลักก�รประส�นง�น

 1. ประสานงานกับประสานนโยบาย จะต้องดำาเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักเป็นสำาคัญและ  

ต้องทราบวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผน

 2. ประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน งาน และจิตใจ จะต้องนำาคนร่วมทำางานเป็นกลุ่ม ทุกคนต้องคำานึงถึง

ความสำาเร็จขององค์การ

 3. หลักของการประสานงาน คือ เวลาเป็นหัวใจของการประสานงาน เพราะระยะเวลาเป็นปัจจัยสำาคัญ   

จะต้องร่วมกันทำางานให้เสร็จภายในเวลาที่กำาหนด งานจึงจะสำาเร็จเรียบร้อยตามแผนงาน

 4. ประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการบริหาร จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลเพื่อบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพและประกอบด้วยอำานาจหน้าที่ เวลา ความตั้งใจ ทำางาน และความสะดวกต่าง ๆ ตามการวางแผน 

นโยบาย แนวปฏิบัติงาน

 5. ประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร  ต้องมีการติดต่อระหว่างคณะกรรมการกับ

คณะกรรมการอย่างใกล้ชิด ทำาให้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน

 6. การประสานงานเป็นการประสานความคิดเห็น เป็นความคิดเห็นของกลุ่มจึงจะบังเกิดผลดี

 7. ประสานงานมีอยู่ทุกสถานการณ์ทั้งในรูปทางการ (ลายลักษณ์อักษร) และไม่เป็นทางการ 

             (การพูดด้วยวาจา)
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 8. ประสานงานกับการควบคุม ประธานจะต้องควบคุมให้งานประสานสอดคล้องตามแผน

 9. ประสานงานกับภาวะแวดล้อม เปลี่ยนแปลงตามเหตุผล จังหวะเวลาตามสภาวะเหตุการณ์

 ประโยชน์ของก�รมีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�ร

 1. ในด้านการแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น จะทำาให้เกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม

 2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับเป้าหมาย เกิดความร่วมมือ  มีเป้าหมายเดียวกันและยินยอม   

             ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ

 3. ช่วยให้เกิดความสำานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กลุ่มก่อขึ้น จึงพยายามร่วมกัน

     รับผิดชอบในสิ่งที่คณะกรรมการร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น

 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รกับคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร

  กำาหนดวาระการประชุม ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมการประชุมกรรมการดำาเนินการที่มีการ

ประชุม เพื่อชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำาเนินการให้รับทราบ  เพื่อการพิจารณาปรับปรุง

แก้ไขข้อบกพร่อง  ประสานงานกับประธานกรรมการดำาเนินการในคราวที่จัดให้มีการประชุมใหญ่ เนื่องจากคณะ

ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการเสนอผลการตรวจสอบในรอบปีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

ของสหกรณ์

  ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงาน

ทั้งปวงและตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จะต้องอำานวยความ

สะดวกช่วยเหลือให้คำาชี้แจง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ และให้ความร่วมมือในการเข้าไปใน

สำานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำาการของสหกรณ์

  ในกรณีที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบข้อบกพร่อม ซึ่งควรได้รับการแก้ไขและได้แจ้งข้อ

บกพร่องให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว แต่มิได้รับความร่วมมือหรือไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องตามที่ตรวจสอบพบนั้น 

ถ้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการเห็นว่าหากปล่อยไว้จะบังเกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิกของสหกรณ์โดยส่วน

รวมให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการปรึกษาชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด และรายงานต่อนาย 

ทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามอำานาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่การดำาเนินการเช่นว่านี้จะต้องเป็นความเห็นของ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการอย่างเป็นเอกฉันท์
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        สรุปท้�ยบท หน่วยที่  3

สรุปอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  1.  ตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์

  2.  รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร

  3. ติดตามผลการดำาเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบ

  4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำาเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่

  5. ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ

  6. ให้สหกรณ์กำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

  

ก�รประส�นง�นระหว่�งคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รกับคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร

  1. สหกรณ์อำานวยความสะดวกช่วยเหลือให้ความร่วมมือพร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร 

      หลักฐานต่างๆ แก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการไปปฏิบัติงาน

  2. กำาหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ

  3. พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ
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ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเองโดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

หน่วยที่ 3

บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

คำ�ชี้แจง  ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 1.กรณีที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบข้อบกพร่อง และได้แจ้งข้อบกพร่องให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ

แล้ว  แต่มิได้รับความร่วมมือหรือไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องตามที่ตรวจสอบพบนั้น  คณะผู้ตรวจสอบจะต้องดำาเนิน

การอย่างไรต่อไป

  ก.ให้ปรึกษา ช.ส.ค. 

  ข.รายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์

  ค.จัดทำาเป็นรายงานและติดประกาศให้สมาชิกรับทราบ

  ง.ข้อ ก. และ ข้อ ข  ถูกต้อง

 2.ข้อใดคือหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ

  ก.ตรวจสอบเงินสดคงเหลือในสหกรณ์แต่ละวันเท่านั้น

  ข.ติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ

  ค.ตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์

  ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 3.ผู้ตรวจสอบกิจการ จะต้องทำารายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสรุปผลการตรวจ

สอบรวมถึงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ใครทราบ

  ก.ที่ประชุมใหญ่ ช.ส.ค. 

  ข.ที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ

  ค.ที่ประชุมใหญ่ของของสหกรณ์

  ง. ข้อ ข และ ข้อ ค  ถูกต้อง

 4.ข้อใดถูกต้อง

  ก.ให้สหกรณ์กำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

  ข.ให้สหกรณ์จัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับผู้ตรวจสอบกิจการ

  ค.เมื่อมีการตรวจสอบแล้วพบข้อสงสัยและได้เสนอแนะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบแล้ว 

     ก็ถือว่าหมดหน้าที่แล้ว

  ง.ผู้ตรวจสอบกิจการไม่จำาเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องหลักการบัญชี
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 5.ข้อใดคือหน้าที่ของสหกรณ์ในการปฎิบัติการของผู้ตรวจสอบกิจการ

  ก.อำานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้คำาชี้แจง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน

  ข.กำาหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ

  ค.พิจารณาปฎิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ

  ง. ถูกทุกข้อ

 6.รายงานการตรวจสอบกิจการมีความสำาคัญอย่างไร

  ก.เป็นรายงานที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

  ข.เพื่อสนับสนุนผลการตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว

  ค.เป็นข้อเสนอแนะที่นำาไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

  ง.ถูกทุกข้อ

 7.ข้อใดคือลักษณะของรายงานการตรวจสอบกิจการที่ดี

  ก.มีความถูกต้อง  ชัดเจน  กะทัดรัด

  ข.ทันต่อเวลา  มีความสร้างสรรค์ 

  ค.ภาษาที่เขียนไปตามความรู้สึกและลักษณะแบบพรรณนา

  ง.ข้อ ก. และ ข้อ ข ถูกต้อง

 8.ข้ดใดคือหัวใจหลักในการประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบกิจการและคณะกรรมการดำาเนินการ

  ก.ความเชื่อ

  ข.ความคิด

  ค.สภาพแวดล้อม

  ง.เวลา

 9.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการ

  ก.ในการแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นเต็มที่ตามที่ได้ข้อมูลมา

  ข.ในการรับมอบหมายงาน ให้รับผิดชอบในงานที่ตนถนัดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

  ค.ร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่คณะกรรมการร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา

  ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 10.ข้อใดคือวิธีปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

  ก.ต้องแบ่งงานกันให้เป็นสัดส่วน

  ข.พยายามศึกษาค้นคว้า หาความรู้ในบัญชีและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  ค.การจัดทำารายงานประจำาเดือนให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

  ง.ข้อ ก. และ ข้อ ข ถูกต้อง
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แผนก�รศึกษ�ประจำ�  หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 4  ก�รดำ�เนินก�รของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 4.1  การวางแผนการตรวจสอบ

 4.2  การตรวจสอบการดำาเนินธุรกิจและระบบบัญชี

 4.3  การตรวจสอบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน

 4.4  เทคนิคการตรวจสอบกิจการ

 4.5  การตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ

 4.6 การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

วัตถุประสงค์  เมื่อศึกษาหน่วยที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายการตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งปวง

    โดยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้อย่างถูกต้อง

 2. มีความเข้าใจและสามารถดำาเนินการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในด้านต่างๆ 

    ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมก�รศึกษ�ด้วยตนเอง 

 1. ทำาแบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

 2. ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกเนื้อหาสำาคัญๆ

ประเมินผล

 1. ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

 2. ทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด
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หน่วยที่ 4

ก�รดำ�เนินก�รของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

การดำาเนินการด้านต่างๆ ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังนี้

  1.  การวางแผนการตรวจสอบ

  2.  การตรวจสอบการดำาเนินธุรกิจและระบบบัญชี

  3.  การตรวจสอบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน

  4.  เทคนิคการตรวจสอบกิจการ

  5.  การตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ

  6. การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

 สิ่งที่มีเกิดขึ้นเสมอ คือ เมื่อรับตำาแหน่งคณะผู้ตรวจสอบกิจการแล้ว คณะผู้ตรวจสอบกิจการไม่รู้ว่าจะ          

เริ่มต้นทำางานอย่างไรดี หรือมีปัญหาว่าเมื่อไรจึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มการตรวจสอบเพราะ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีเวลาว่างไม่พร้อมกัน การวางแผนการตรวจสอบจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา      

ดังกล่าวมาข้างต้น

ขั้นตอนก�รทำ�ง�นของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  1. ประชุมแบ่งหน้าที่และกำาหนดงานการตรวจสอบขั้นต้น

  2. กำาหนดแผนการตรวจสอบประจำาเดือน

  3. ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบแต่ละเดือน

  4. รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำาเนินการ

  5. ติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการหลังการตรวจสอบ

  6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

ก�รว�งแผนก�รตรวจสอบขั้นต้น

 ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ 

รวมท้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการและที่ประชุมใหญ่ 

โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ

แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำาเนินการในการประชุมประจำาเดือนในคราวต่อไป ยกเว้นสหกรณ์อาจมี

ข้อจำากัดในการเข้าตรวจสอบทุกเดือนได้ จึงต้องมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างรอบครอบ เช่น ในปี 2560  คณะ

ผู้ตรวจสอบกิจการจะทำาการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เป็นอย่างน้อย โดยจะทำาการตรวจสอบในเดือนต่อไปนี้

  ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน  2560

  ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม  2560

  ครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม  2560

  ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม  2560

  4.1. ก�รว�งแผนก�รตรวจสอบ
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 การกำาหนดช่วงเวลาดังกล่าวช่วยให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการรู้ถึงกำาหนดเวลาที่จะต้องนัดประชุมกันเพ่ือ

วางแผนการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกำาหนดเวลาในการลงมือตรวจสอบจริงในแต่ละช่วงก็อาจจะ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับเวลาของแต่ละคน

หลักก�รว�งแผนก�รตรวจสอบ

  1. กำ�หนดหัวข้อและขอบเขตก�รตรวจสอบ

  ก่อนที่จะมีการตรวจสอบ  คณะผู้ตรวจสอบกิจการควรจะมีการตกลงและทำาความเข้าใจกันก่อนว่า 

จะให้มีการตรวจสอบกันในเรื่องใดบ้าง และในแต่ละเรื่องจะมีขอบเขตการตรวจสอบมากน้อยเพียงใด  ดังที่ได้เสนอ

วิธีการตรวจสอบมาในบทที่ 3 เป็นการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ สำาหรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการที่ไม่มี  ความรู้ ความ

เชี่ยวชาญทางบัญชี ก็สามารถจะรับผิดชอบงานในหน้าที่นี้ได้แต่ถ้าสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนใดมีคณะผู้ตรวจสอบ

กิจการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีขอบเขตและความละเอียดอ่อนในการตรวจสอบอาจจะกำาหนดให้

มากยิ่งขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งเอง

  

  2. ก�รแบ่งง�น 

  การตรวจสอบแต่ละเร่ืองไม่จำาเป็นต้องใช้ผู้ตรวจสอบกิจการทั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการควรจะแบ่ง

หัวข้อกระจายความรับผิดชอบกันไป แล้วแต่ความเหมาะสม ความถนัดและเวลาของผู้ตรวจสอบกิจการแต่ ละคน 

งานบางอย่างอาจใช้ผู้ตรวจสอบกิจการเพียงคนเดียว บางอย่างอาจช่วยกัน 2 คน การแบ่งงานนี้ช่วยให้เกิดความ

คล่องตัวในการทำางาน ผู้ตรวจสอบกิจการคนใดว่างอาจจะลงมือปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนก่อนได้

  

  3. คว�มพร้อม 

  การตรวจสอบในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยทั่วไปจะกำาหนดขึ้น 3 เดือนต่อครั้ง ดังนั้นการลงมือ

ตรวจสอบแต่ละครั้ง    ในกรณีที่ยังไม่มีฝ่ายจัดการควรแจ้งคณะกรรมการ    ถ้าผู้ตรวจสอบกิจการสามารถมาปฏิบัติ

พร้อมกันได้    ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องาน  เนื่องจากคณะผู้ตรวจสอบกิจการมีโอกาสที่จะปรึกษาหารือเพื่อ

แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำางานได้  อย่างไรก็ดีการยึดหลักความพร้อมเพรียงของผู้ตรวจสอบกิจการ

ก็ไม่ควรให้เป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัวในการทำางานด้วย

  4. ก�รจัดเวล�ทำ�ง�น

  การวางแผนการตรวจสอบในแต่ละครั้ง อาจจะกำาหนดให้เสร็จในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 7 วัน 15 วัน 

หรือ 30 วัน ไม่จำาเป็นต้องตรวจสอบให้เสร็จภายในวันเดียว หรือตรวจสอบติดต่อกันทุกวัน การกำาหนดวันตรวจ

สอบให้คำานึงถึงความสะดวกของกรรมการแต่ละคน ความเหมาะสมและความสะดวกของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซึ่ง

จะเป็นผู้คอยอำานวยความสะดวกแก่คณะผู้ตรวจสอบกิจการอีกต่อหนึ่ง
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  5. ก�รแจ้งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทร�บล่วงหน้�ก่อนก�รตรวจสอบ

  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบแท้จริงแล้ว คือ การตรวจสอบทำางานในสภาพการณ์ปกติ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบเงินสดในมือจะไม่มีการแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้า สำาหรับการตรวจสอบงาน

อื่น อาจจะมีการติดต่อแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าได้ แต่ไม่ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน อย่างไรก็

ดี คณะผู้ตรวจสอบกิจการควรพิจารณาสถานะของสหกรณ์ฯ ด้วย ถ้าสหกรณ์ฯ มีพนักงานประจำา อาจจะแจ้งล่วง

หน้าในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1-2 วัน แต่ถ้าสหกรณ์ฯ ทำางานโดยยังไม่มีพนักงานรับผิดชอบประจำา อาจจะให้เวลา

มากขึ้นตามความเหมาะสม

  4.2. ก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินธุรกิจและระบบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2.1 ก�รดำ�เนินธุกิจ

  
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีลักษณะการดำาเนินธุรกิจเอนกประสงค์  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม

การออมทรัพย์ของสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวินัยในการออมเงินของบรรดาสมาชิกทุกคน  รวมทั้ง

ช่วยเหลือในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ หรือจำาหน่ายสินค้าตามความต้องการของสมาชิก  ลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์สรุปได้ ดังนี้ 

  1.  ธุรกิจสินเชื่อ เป็นธุรกิจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ให้เงินกู้ หรือสินเชื่อแก่สมาชิกตามประเภทที่กำาหนด

ในระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมตามความจำาเป็นในการดำาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ          

แบ่งประเภทเงินกู้ออกตามระยะเวลาการให้เงินกู้ ซึ่งอาจใช้ชื่อแตกต่างกันในแต่ละสหกรณ์ ขึ้นอยู่กับสภาพ

แวดล้อมของสหกรณ์ เช่น ระบุประเภทเงินกู้เป็น เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ ซึ่งเงินกู้แต่ละประเภท

มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  นอกจากนี้ ยังมีการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินโดย

ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

  2. ธุรกิจให้บริก�รและส่งเสริมก�รเกษตร สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกในด้านการเพาะปลูก 

การประมง  โดยคิดค่าตอบแทนในอัตราที่สมเหตุสมผล รวมทั้งช่วยเหลือในด้านการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริม

การเกษตร วางแผนเพาะปลูก และบำารุงที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การประกอบอาชีพของสมาชิก นอกจากนี้ 

สหกรณ์ยังระดมเงินทุนด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกออมเงิน โดยบริการรับฝากเงินจากสมาชิกทั้งประเภทเงินฝาก

ออมทรัพย์ และเงินฝากประจำา กำาหนดระยะเวลาการฝากและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์

การรับฝากเงิน รวมทั้งสหกรณ์สามารถรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียน

  3.  ธุรกิจจัดห�สินค้�ม�จำ�หน่�ย เป็นธุรกิจที่สหกรณ์จัดหา หรือจัดซื้อสินค้าอุปโภค  บริโภค

ที่จำาเป็น หรือเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพของสมาชิก       ในชุมชน เพื่อนำา

มาจำาหน่ายให้แก่สมาชิกและผู้มิใช่สมาชิกตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ โดยจำาหน่ายในราคาเหมาะสม 

สำาหรับประเภท ชนิดและคุณภาพสินค้าที่สหกรณ์นำามาจำาหน่ายเป็นไปตามความต้องการของสมาชิก

  ทั้งนี้ การดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในรูปของการขายสินค้าและบริการนั้น สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนในฐานะผู้ประกอบการขายสินค้าและบริการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับจากการ

ขายสินค้า หรือให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และต้อง    ยื่นคำาขอจดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคำานวณภาษีที่ต้องเสียจาก    ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ 
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2.2 ระบบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  ระบบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ใช้หลักการบัญชีเช่นเดียวกับหลักการบัญชีที่ใช้ในธุรกิจทั่วไป คือ 

หลักการบัญชีคู่ ซึ่งรายการเงินทุกรายการที่เกิดขึ้นจะต้องบันทึกบัญชีควบคู่กัน 2 ด้านเสมอ  โดยเดบิตบัญชีหนึ่ง

และเครดิตอีกบัญชีหนึ่ง ด้วยจำานวนเงินที่เท่ากันทั้ง 2 ด้าน การบันทึกบัญชีทุกครั้งต้องจำาแนกรายการเงินที่ปรากฏ

ในเอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นประเภทต่างๆ แล้วจึงบันทึกไว้ในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น และผ่านรายการไป

บันทึกลงในบัญชีแยกประเภทที่กำาหนดไว้ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบันทึกบัญชีย่อย

และทะเบียนต่างๆ ตามความจำาเป็น เพื่อแสดงรายละเอียดของรายการเงินแต่ละรายการ ทั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบ

ยอดกับยอดรวมของบัญชีแยกประเภทแต่ละประเภท ซึ่งเป็นบัญชีคุมยอด พร้อมทั้งกำาหนดให้มีการปรับปรุงบัญชี 

ณ วันสิ้นปีทางบัญชี เพื่อสามารถนำาข้อมูลจากสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป มาจัดทำางบการเงินเพื่อแสดงผลการ

ดำาเนินงานและฐานะการเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำาเนินการและสมาชิกสหกรณ์ด้วย

ขั้นตอนก�รจัดทำ�บัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 1. รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

 2. บันทึกรายการเงินจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีลงในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น

 3. ผ่านรายการที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น

 4. บันทึกรายการขั้นปลายในสมุดบัญชีแยกประเภท  ทะเบียนและบัญชีย่อย

 5. หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทและจัดทำางบทดลอง

 6. จัดทำางบการเงิน

เอกส�รประกอบก�รบันทึกบัญชี

  การจัดทำาบัญชี จะต้องนำารายการเงินต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของสหกรณ์    โดยมีหลัก

ฐานประกอบมาบันทึกบัญชี ซึ่งเอกสารบางอย่างสหกรณ์จัดทำาขึ้นเพื่อใช้ภายในกิจการสหกรณ์เองและบางอย่าง

สหกรณ์จัดทำาขึ้นเพื่อรับและส่งจากบุคคลภายนอก

  ประเภทของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  คือ

  1.  เอกส�รภ�ยใน  เป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่สหกรณ์จัดทำาขึ้นเอง เพื่อบันทึก 

รายการเงินต่างๆ ภายในกิจการ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จจ่ายเงิน ใบฝากเงิน ใบถอน

เงิน  เป็นต้น

  2. เอกส�รภ�ยนอก  เป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่สหกรณ์ได้รับจากบุคคลภายนอก  เช่น 

ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย  ใบกำากับสินค้าที่เจ้าหนี้ออกให้สหกรณ์ในกรณีที่สหกรณ์ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ  เป็นต้น



61  

 รูปแบบเอกส�รภ�ยใน ได้แก่

 1.   ใบเสร็จรับเงิน ใช้สำาหรับบันทึกรายการรับเงินทุกประเภทที่สหกรณ์ได้รับไว้ ทั้งที่รับเป็นเงินสด หรือ 

เช็คที่สมาชิกสั่งจ่ายจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก  เช่น รับเงินค่าหุ้น รับชำาระหนี้จากลูกหนี้ เป็นต้น การจัดทำาใบ

เสร็จรับเงินนี้ จัดทำาขึ้นโดยมีสำาเนา 2 ฉบับ  ดังนี้   

 ต้นฉบับ  มอบให้แก่ผู้ที่ชำาระเงินให้กับสหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

 สำ�เน�ฉบับที่ 1  ใช้เป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  

 สำ�เน�ฉบับที่ 2  ติดเล่มไว้เป็นหลักฐานของผู้รับเงิน 

 ทั้งนี้ เว้นแต่การรับเงินค่าขายสินค้า ซึ่งมีใบรับเงินขายสินค้า การรับเงินฝากออมทรัพย์ และรับเงินฝาก

ประจำา ซึ่งมีใบฝากเงินเป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  

 2.   ใบรับเงินข�ยสินค้� ใช้สำาหรับบันทึกรายการรับเงินค่าขายสินค้าที่ขายเป็นเงินสดให้แก่สมาชิก หรือผู้

มิใช่สมาชิก จัดทำาขึ้นโดยมีสำาเนา 2 ฉบับ ดังนี้ 

 ต้นฉบับ  มอบให้แก่ผู้จ่ายเงินค่าสินค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 สำ�เน�ฉบับที่ 1 ใช้เป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  

 สำ�เน�ฉบับที่ 2 ติดเล่มไว้เป็นหลักฐานของผู้ขายสินค้า

 3.   ใบเสร็จจ่�ยเงิน  ใช้สำาหรับบันทึกรายการจ่ายเงินให้สมาชิกและผู้มิใช่สมาชิก โดยให้บันทึกราย

ละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ได้แก่ การจ่ายเงินกู้ การจ่ายเงินค่าสินค้า เป็นต้น แล้วให้ผู้มีอำานาจสั่งจ่ายเงินลงชื่อ 

ผู้อนุมัติ จากนั้นให้ผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อ   ไว้เป็นหลักฐาน จัดทำาขึ้นโดยมีสำาเนา 2 ฉบับ ดังนี้

 ต้นฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 สำ�เน�ฉบับที่ 1 มอบให้เจ้าหน้าที่บัญชีใช้เป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  

 สำ�เน�ฉบับที่ 2 ติดเล่มไว้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน

 4.   ใบกำ�กับสินค้�   ใช้สำาหรับบันทึกรายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้แก่สมาชิกหรือผู้มิใช่สมาชิก โดยให้

ผู้ซื้อลงลายมือชื่อรับมอบสินค้าไว้เป็นหลักฐาน จัดทำาขึ้นโดยมีสำาเนา 2 ฉบับ ดังนี้

 ต้นฉบับ  ใช้เป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

 สำ�เน�ฉบับที่ 1  มอบให้ผู้ซื้อเชื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 สำ�เน�ฉบับที่ 2 ติดเล่มไว้เป็นหลักฐานของผู้ขายสินค้า

 5.  ใบสั่งซื้อสินค้� ใช้ในกรณีที่สหกรณ์สั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดจำาหน่ายสินค้า จัดทำาขึ้นโดยมีสำาเนา 2 ฉบับ 

ดังนี้ 

 ต้นฉบับ  ส่งให้ผู้ขายสินค้า

 สำ�เน�ฉบับที่ 1 ส่งให้เจ้าหน้าที่ตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับใบส่งสินค้าหรือ   ใบกำากับสินค้าเมื่อตรวจ

รับสินค้า

 สำ�เน�ฉบับที่ 2 ติดเล่มไว้เป็นหลักฐานของผู้สั่งซื้อ
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 6.  ใบเบิกสินค้�  ใช้ในกรณีที่สหกรณ์มีคลังสินค้าแยกต่างหากจากที่ตั้งสำานักงาน หรือใช้ในกรณีเบิก

สินค้ามาใช้ในการดำาเนินงาน ใบเบิกสินค้านี้ใช้สำาหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ได้แก่ รายการสินค้า 

จำานวนหน่วย ราคาทุนต่อหน่วย จำานวนเงิน ผู้เบิกอาจเป็นเจ้าหน้าที่ตลาด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำานาจในการเบิก

สินค้า จัดทำาขึ้นโดยมีสำาเนา 2 ฉบับ ดังนี้

  ต้นฉบับ  มอบให้ผู้เบิกสินค้านำาไปรับสินค้า

  สำ�เน�ฉบับที่ 1 มอบให้เจ้าหน้าที่บัญชีใช้เป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

  สำ�เน�ฉบับที่ 2 ติดเล่มไว้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายสินค้า

 7.  ใบรับคืนสินค้�  ใช้สำาหรับบันทึกรายการรับคืนสินค้าจากลูกค้าในกรณีสินค้าชำารุด หรือมีคุณภาพ 

ชนิด ขนาด ไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ จัดทำาขึ้นโดย          มีสำาเนา 2 ฉบับ ดังนี้

  ต้นฉบับ  มอบให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  สำ�เน�ฉบับที่ 1 ส่งให้แผนกบัญชีใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี

  สำ�เน�ฉบับที่ 2 ติดเล่มไว้เป็นหลักฐาน

 8.  ใบส่งคืนสินค้�  ใช้สำาหรับบันทึกรายการส่งคืนสินค้าให้ผู้ขายสินค้าในกรณีสหกรณ์รับสินค้าไว้แล้ว แต่

ภายหลังพบว่าสินค้ามีคุณภาพ ชนิด ขนาด        ไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อจึงส่งคืนสินค้าให้ผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายออกใบ

ลดหนี้ หรือส่งสินค้ามาเปลี่ยนแทน จัดทำาขึ้นโดยมีสำาเนา 2 ฉบับ ดังนี้

  ต้นฉบับ  มอบให้ผู้ขายสินค้า

  สำ�เน�ฉบับที่ 1 มอบให้แผนกบัญชีเพื่อบันทึกลดยอดบัญชีเจ้าหนี้ หรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อรอใบลดหนี้จากผู้ขาย

  สำ�เน�ฉบับที่ 2  ติดเล่มไว้เป็นหลักฐาน

 9.  ใบฝ�กเงิน  ใช้สำาหรับบันทึกรายการรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษและประจำา               

ที่สมาชิกนำาส่งฝากต่อสหกรณ์ โดยให้ผู้ส่งเงินฝาก   ยื่นพร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบและรับ

เงินถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งเงินฝากและผู้รับเงินลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ถือเป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

เกี่ยวกับการรับเงินฝาก ทั้งนี้ให้สหกรณ์จัดทำาสมุดบัญชีเงินฝากมอบให้แก่สมาชิกผู้ฝากเงินและบันทึกรายการเงิน

ในสมุดบัญชีเงินฝาก ให้ถูกต้องเป็นประจำา

 10.  ใบถอนเงิน  ใช้สำาหรับบันทึกรายการจ่ายคืนเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษและ

ประจำา โดยให้เจ้าของบัญชีเงินฝาก ผู้จ่ายเงิน ผู้ตรวจและผู้อนุมัติลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ถือเป็นเอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายคืนเงินฝาก โดยสหกรณ์ต้องบันทึกรายการถอนในสมุดบัญชีเงินฝากให้      

ผู้ฝากด้วย

 11.  ใบสำ�คัญรับ   ใช้สำาหรับบันทึกสรุปรายการเงิน  ที่ได้รับประจำาวันเป็นเงินสด โดยจำาแนกรายการ

รับเงินต่างๆ ตามประเภทบัญชีและให้แนบเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการรับเงินประเภทนั้นๆ ติดไว้กับใบสำาคัญรับ

ด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่สมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคาร        
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  ใบสำาคัญรับ เป็นหลักฐานที่ช่วยให้การบันทึกรายการรับเงินสดประจำาวันเป็นไปโดยสะดวก 

เนื่องจากได้จำาแนกรายการรับเงินไว้ตามประเภทบัญชี เพื่อนำาไปบันทึกในสมุดเงินสดด้านเดบิต 

  12. ใบสำ�คัญจ่�ย ใช้สำาหรับบันทึกสรุปรายการเงิน ที่จ่ายประจำาวันเป็นเงินสด โดยจำาแนกรายการ

จ่ายเงินต่างๆ ตามประเภทบัญชีและให้แนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายเงินประเภทนั้นๆ ติดไว้กับใบสำาคัญ

จ่ายด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่สมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคาร 

  ใบสำาคัญจ่าย เป็นหลักฐานที่ช่วยให้การบันทึกรายการจ่ายเงินสดประจำาวันเป็นไปโดยสะดวก 

เนื่องจากได้จำาแนกรายการจ่ายเงินไว้ตามประเภทบัญชี เพื่อนำาไปบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดด้านเครดิต 

  13.  ใบโอนบัญชี  ใช้สำาหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี การ

ปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี    การเปิดบัญชี และรายการเงินที่ไม่อาจนำาไปบันทึกไว้ใน 

สมุดบันทึกรายการขั้นต้นอื่นๆ ได้นอกจากสมุดรายวันทั่วไป

  14.  ใบตรวจนับเงินสดและส่งมอบเงินสด ใช้สำาหรับบันทึกการตรวจนับเงินสดและส่งมอบเงินสด

ในแต่ละวัน 

สมุดบัญชี

  สมุดบัญชีสำาหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งเป็น 

2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

  1. สมุดบันทึกรายการขั้นต้น

  2. สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย

1. สมุดบันทึกร�ยก�รขั้นต้น 

  ใช้สำาหรับบันทึกรายการเงินจากเอกสารต่าง ๆ เรียงตามลำาดับก่อนหลังที่รายการเงินเกิดขึ้น ก่อนที่

จะผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ทั้งนี้ สมุดบันทึกรายการขั้นต้น ประกอบด้วย

  (1) สมุดเงินสด ใช้สำาหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการ       รับ - จ่ายเงินสด และเงินสดคงเหลือ 

เมื่อมีการรับ - จ่ายเงินสดทุกกรณีจะต้องนำารายการเงินจากใบสำาคัญรับ และใบสำาคัญจ่ายมาบันทึกรายการใน

สมุดเงินสดก่อนเสมอ สมุดเงินสดนอกจากทำาหน้าที่เป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้นแล้ว ยังทำาหน้าที่เป็นบัญชีแยก

ประเภทเงินสดด้วย 

  (2) สมุดซื้อสินค้�  ใช้สำาหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการ  ซื้อสินค้ามาจำาหน่าย ทั้งที่ซื้อเป็นเงินสด

และเงินเชื่อ เพื่อทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อสินค้า   ทั้งที่ทำากับสมาชิกและผู้มิใช่สมาชิก

  (3) สมุดข�ยสินค้� ใช้สำาหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการขายสินค้าที่สหกรณ์จัดหามาจำาหน่าย 

ทั้งที่ขายเป็นเงินสดและเงินเชื่อ เพื่อทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขายสินค้าทั้งที่ทำากับสมาชิกและผู้มิใช่

สมาชิก

  (4) สมุดร�ยวันทั่วไป ใช้สำาหรับบันทึกรายการทางบัญชี  ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินสด 

หรือรายการที่ไม่อาจบันทึกไว้ในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นเล่มอื่นได้ ได้แก่ รายการตามเอกสารใบโอนบัญชีที่จัด

ทำาขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ทั้งนี้ รายการใดที่ได้บันทึกในสมุดบัญชีรายการขั้นต้นเล่มอื่นแล้ว    

ไม่ต้องนำามาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปอีก เช่น ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ เป็นต้น
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  (5) สมุดรับ - จ่�ยประจำ�วัน  ใช้สำาหรับเจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรายการรับ – จ่ายเงินสดประจำา

วัน ได้แก่ การรับชำาระค่าหุ้น การรับฝากเงินจากสมาชิก การถอนเงินฝากจากสมาชิก เป็นต้น เพื่อทราบจำานวน

เงินสดคงเหลือประจำาวัน

2. สมุดบันทึกร�ยก�รขั้นปล�ย

  ใช้สำาหรับบันทึกรายการแยกตามลักษณะของรายการที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทจากสมุดบันทึก

รายการขั้นต้นอีกขั้นหนึ่ง เพื่อทราบผลของรายการเงินเป็นประเภทๆ ไป สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ประกอบ

ด้วย

  (1) สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  ใช้สำาหรับบันทึกรายการจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้นแยก

ตามประเภทบัญชีที่จำาแนกไว้ รายการเงินทุกรายการที่บันทึกไว้ใน    สมุดบันทึกรายการขั้นต้นแต่ละเล่มจะต้อง

ผ่านรายการเพื่อนำามาบันทึกในบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเสมอ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปจึงเป็นสมุดรวมทุก

บัญชีที่เกิดรายการทางการเงินประเภทต่าง ๆ 

  (2) บัญชีย่อย ใช้สำาหรับบันทึกรายละเอียดของบัญชีต่างๆ ย่อยเป็นแต่ละราย เพื่อประโยชน์      

ในการควบคุมและตรวจสอบ โดยมีสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปเป็นบัญชีคุมยอด บัญชีย่อยที่ใช้กับสหกรณ์ ได้แก่ 

บัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้า บัญชีย่อยลูกหนี้การค้า บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์  บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝาก

ประจำา เป็นต้น ทั้งนี้ สหกรณ์ต้องจัดให้มีบัญชีย่อยขึ้นตามความจำาเป็น

  (3) ทะเบียน ตามปกติทะเบียนเป็นสมุดช่วย สำาหรับบันทึกรายการต่างๆ จากเอกสารโดยละเอียด

เพื่อสะดวกในการจัดทำาบัญชีและเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ตรวจสอบ สหกรณ์อาจใช้ทะเบียนบางอย่างทำา

หน้าที่บัญชีย่อยด้วย เช่น ทะเบียนทุนเรือนหุ้น ทะเบียนเงินกู้ ทะเบียนที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ทะเบียนคุมสินค้า 

เป็นต้น ทั้งนี้ สหกรณ์อาจจัดให้มีทะเบียนอื่นตามความเหมาะสม

ท�งเดินเอกส�รและก�รบันทึกบัญชี

  เพื่อให้เห็นขั้นตอนและวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและ

เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นแต่ละเล่มผ่านรายการ

สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการดำาเนินงานในธุรกิจต่างๆ ที่สำาคัญของสหกรณ์ประกอบ

ด้วยดังนี้

  1. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป

   1.1 การรับเงินค่าหุ้นและรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

   1.2 การรับเงินค่าหุ้น

   1.3 การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น

   1.4 การรับฝากเงิน

   1.5 การจ่ายคืนเงินรับฝาก

   1.6 การนำาส่งเงินสวัสดิการ 

   1.7 การเบิกเงินสวัสดิการ

   1.8 การรับเงินอื่น ๆ 
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  1.9 การจ่ายเงินอื่น ๆ 

  1.10 การซื้อที่ดินและอาคาร

  1.11 การซื้ออุปกรณ์

  1.12 การนำาเงินฝากธนาคาร

  1.13 การถอนเงินฝากธนาคาร

  1.14 การรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

  1.15 การลงทุน

  1.16 การตรวจนับและส่งมอบเงินสด

 2. ด้านธุรกิจสินเชื่อ ประกอบด้วย

       2.1 การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน

        2.2 การจ่ายเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ

        2.3 การรับชำาระหนี้เงินกู้

 3. ด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำาหน่าย ประกอบด้วย

      3.1 การซื้อสินค้าเป็นเงินสด

      3.2 การซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อและการจ่ายชำาระหนี้

      3.3 การขายสินค้าเป็นเงินสด

                 3.4 การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อและการรับชำาระหนี้

      3.5 การส่งคืนสินค้า

     3.6 การรับคืนสินค้า

  4.3. ก�รตรวจสอบก�รบริห�รและระบบก�รควบคุมภ�ยใน  

 

  การบริหารภายในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนิน

การซึ่งได้รับเลือกตั้งจากมวลสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ดังนั้นคณะกรรมการดำาเนินการ ซึ่งแบ่ง

แยกหน้าที่เป็นคณะกรรมการย่อย  3 คณะ คือคณะกรรมการอำานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการ

ศึกษา จะต้องทำาหน้าที่อำานวยการและบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในสหกรณ์ฯ ให้สามารถดำาเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความรัดกุม โดยมีคณะผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี    

และมีการดำาเนินงานที่เป็นอิสระจากคณะกรรมการดำาเนินการ เป็นผู้ทำาหน้าที่สอดส่องดูแลการทำางานของสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่สหกรณ์ฯ กำาหนดขึ้น

  กิจกรรมหลักของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ การระดมเงินสะสมค่าหุ้นและเงินฝากจากสมาชิกมา

ตั้งเป็น กองกลาง เพื่อที่จะหมุนเวียนช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนและความจำาเป็นในเรื่องต่าง ๆ ได้กู้ยืม

ไปใช้และควบคุมให้มีการชำาระคืนพร้อมดอกเบี้ย กิจกรรมเหล่านี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำาเนินการที่จะต้อง

แสวงหาวิถีทางที่จะขยายปริมาณธุรกิจให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการขยายบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการ

ช่วยเหลือสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องหามาตราการต่างๆ ที่ควบคุมกิจกรรม ซึ่งขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ นี้         

ให้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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จุดมุ่งหม�ยของก�รควบคุมภ�ยในโดยทั่วไป

  1. ป้องกันทรัพย์สินของกิจการจากการทุจริต การผิดพลาดและภัยพิบัติทั้งปวง

  2. ให้ข้อมูลทางการบัญชีเป็นที่ถูกต้องเชื่อถือได้

  3. ให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  4. ให้การดำาเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้

  มาตรการต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกำาหนดจะเป็นแนวในการ

บริหารและควบคุมการทำางานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และควบคุมดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย จะต้องมีการดูแลตรวจสอบอยู่เสมอ  จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้การ

ดำาเนินงานในลักษณะต่างๆ  เป็นไปอย่างเหมาะสมรัดกุม

ก�รตรวจสอบก�รบริห�รและก�รควบคุมภ�ยในแบ่งออกเป็นด้�นต่�ง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. การจดทะเบียนเป็นองค์กร

  2. การดำาเนินการด้านสมาชิก

  3. การดำาเนินการด้านการประชุมใหญ่

  4. การดำาเนินการด้านระเบียบและสำานักงาน

  5. การบุคลากร

  6. การบริหารทั่วไป

  7. การให้การศึกษาและการประชาสัมพันธ์

  8. ตรวจสอบระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้

  9. ตรวจสอบการให้เงินกู้

  10. การตรวจสอบเกี่ยวกับการฝากและการลงทุน

  11. แผนงานและงบประมาณ

  12. อัตราดอกเบี้ยและการบริหารรายจ่าย

  13. สินทรัพย์ถาวร

1. ก�รจดทะเบียนเป็นองค์กร

 1.1 สหกรณ์ฯรักษาใบสำาคัญการจดทะเบียนของสหกรณ์ฯ และเอกสารอื่นอันเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

      ไว้เรียบร้อยดีหรือไม่

 1.2 การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ถูกต้องหรือไม่และการแก้ไขข้อ

      บังคับได้รับการจดทะเบียนแก้ไขจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้วหรือยัง

 1.3 ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้วหรือยัง

 1.4 มีการกำาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ของสหกรณ์และส่งระเบียบดังกล่าวให้กรมส่งเสริมสหกรณ์

      ทราบแล้วหรือยัง

 1.5 การขอกำาหนดวงเงินกู้ยืมประจำาปีของสหกรณ์ฯ มาจากมติที่ประชุมใหญ่อย่างถูกต้องหรือไม่ได้ขอ

      ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้วหรือยัง

 1.6 ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ

      อย่างปัจจุบันหรือไม่
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2. ก�รดำ�เนินก�รด้�นสม�ชิก

 2.1 การรับสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบหรือไม่

 2.2 รายละเอียดในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรอกข้อความอย่างครบถ้วนชัดเจน และเซ็นต์ชื่อโดยสมาชิก

      ผู้สมัครหรือไม่

 2.3 มีบุคคลที่มิใช่สมาชิกมาทำาธุรกิจกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหรือไม่

 2.4 มีบันทึกย่อของกรรมการแสดงถึงเหตุผลและการคัดเลือกสมาชิกหรือไม่

 2.5 มีการจัดทำาทะเบียนสมาชิก เก็บรักษาทะเบียนสมาชิกและใบสมัครไว้เรียบร้อยหรือไม่

 2.6 มีการบันทึกเมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือลาออกลงในทะเบียนสมาชิกอย่างเรียบร้อยทุกครั้งหรือไม่ 

3. ก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รประชุมใหญ่

 3.1 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี และการประชุมใหญ่สามัญ ดำาเนินไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

      หรือไม่

 3.2 มติต่างๆ ในการประชุมใหญ่มีผลตามกฎหมายหรือไม่

4. ก�รดำ�เนินก�รด้�นระเบียบและสำ�นักง�น

 4.1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้กำาหนดระเบียบที่จำาเป็น    และจัดพิมพ์เป็นหลักฐานเก็บไว้หรือไม่

 4.2 คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่

 4.3 เอกสารต่างๆ เก็บรักษาไว้ดีหรือไม่

 4.4 มีการจัดทำาดวงตราของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเก็บรักษาไว้ตามระเบียบหรือไม่

 4.5 การแบ่งงานเหมาะสม สมเหตุสมผลหรือไม่

 4.6 พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำาแหน่งที่ว่าจ้างและเป็นไปตามระเบียบหรือไม่

5. ก�รบุคล�กร

 5.1 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตามระเบียบหรือไม่

 5.2 มีการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกงานบุคลากรหรือไม่

 5.3 มีการกำาหนดอำานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนรายละเอียดงานของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

      แต่ละตำาแหน่งหรือไม่

6. ก�รบริห�รทั่วไป

 6.1 มีคณะกรรมการคณะต่างๆ ครบตามข้อบังคับหรือไม่

 6.2 คณะผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าที่ของตนสม่ำาเสมอตามข้อบังคับ และได้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง

      ที่ตรวจพบหรือไม่

 6.3 กรรมการคณะต่างๆ มีการประชุมอย่างน้อยตามข้อบังคับ และเพียงพอที่จะต่องานในหน้าที่ของตน

        อย่างต่อเนื่องหรือไม่

 6.4 การประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งหรือไม่

 6.5 มีมติข้อใดของการประชุมขัดกับระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติสหกรณ์หรือไม่
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7. ก�รศึกษ�และก�รประช�สัมพันธ์

 7.1 มีการอบรมกรรมการ สมาชิก และพนักงานหรือไม่

 7.2 มีแผนการให้การศึกษาหรือไม่ ถ้ามีปฏิบัติตามแบบที่วางไว้หรือไม่

 7.3 มีการวางแผนประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อสาธารณชน และดำาเนินการตามนั้นหรือไม่

8. ระเบียบว่�ด้วยก�รให้เงินกู้

 8.1  คณะกรรมการดำาเนินการเป็นผู้อนุมัติระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้หรือไม่

 8.2  การลงมติของคณะกรรมการเงินกู้และการอนุมัติเงินกู้ถูกต้องหรือไม่

 8.3  มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กำาหนดไว้ในระเบียบหรือประกาศของสหกรณ์หรือโดยกฎหมาย

       หรือไม่

 8.4  มีการกำาหนดวงเงินกู้สูงสุดที่สมาชิกแต่ละคนจะกู้ได้หรือไม่ วงเงินที่กำาหนด

      สมเหตุสมผลหรือไม่

 8.5  มีการกำาหนดวัตถุประสงค์และความสำาคัญก่อนหลังของการให้เงินกู้หรือไม่

9. ก�รให้เงินกู้

 9.1 มีบันทึกควบคุมจำานวนการขอกู้และการให้กู้หรือไม่

 9.2 มีการบันทึกการรับสภาพหนี้หรือไม่

 9.3 มีการจัดทำาหลักฐานการกู้ การค้ำาประกันและการเก็บรักษาไว้อย่างดีหรือไม่

 9.4 ลายมือชื่อของสมาชิกที่ขอกู้และผู้ค้ำาประกันในใบขอกู้กับใบสมัครตรงกันหรือไม่

 9.5 การอนุมัติเงินกู้ของคณะกรรมการเงินกู้เป็นไปตามระเบียบหรือไม่

 9.6 การวิเคราะห์สินเชื่อกระทำาไปอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่

 9.7 มีการแจ้งเหตุผลการไม่อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกหรือไม่

 9.8 มีการวิเคราะห์อายุหนี้ค้างเกินกำาหนด และมีการติดตามทวงถามหนี้อย่างใกล้ชิดหรือไม่

 9.9 หนี้คั่งค้างที่เกิดขึ้นมีการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะหรือไม่

 9.10 มีการแจ้งให้ผู้ค้ำาประกันทราบทันทีที่ผู้กู้ผิดนัดชำาระหนี้หรือไม่

 9.11 เงินกู้ค้างชำาระเป็นเวลานานพ้นอายุความหรือยัง

 9.12 มีเงินกู้ที่ผิดประเภทที่ไม่มีการอนุมัติ ที่ไม่มีผู้กู้เงิน ฯลฯ หรือไม่

10. ก�รตรวจสอบเกี่ยวกับก�รฝ�กและก�รลงทุน

 10.1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้มีการฝากและการลงทุนภายนอกขัดกับข้อบังคับ และพระราชบัญญัติ

        สหกรณ์ฯ หรือไม่

 10.2 ผลตอบแทนการลงทุนคุ้มค่าหรือไม่

 10.3 การลงทุนภายนอกส่งผลกระทบกระเทือนต่อการปล่อยเงินกู้แก่สมาชิกหรือไม่

 10.4 การเก็บหลักฐานการฝากเงิน หรือการลงทุนหาผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ เรียบร้อยดีหรือไม่
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11. แผนง�นและงบประม�ณ

 11.1 คณะกรรมการมีการวางแผนงานและกำาหนดงบประมาณเสนอที่ประชุมใหญ่หรือไม่

 11.2 มีการวางแผนงานระยะสั้น ระยะยาวหรือไม่

 11.3 มีการตรวจสอบผลงานเปรียบเทียบงบประมาณเป็นระยะหรือไม่

 11.4 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพหรือไม่

 11.5 การวางงบประมาณสอดคล้องกับสภาพการเงินหรือไม่

12. อัตร�ดอกเบี้ยและก�รบริห�รร�ยจ่�ย

 12.1 ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บและที่จ่ายเกินกว่าที่กำาหนดไว้ตามกฏหมาย ระเบียบหรือประกาศของสหกรณ์

        หรือไม่

 12.2 การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องหรือไม่

 12.3 การจ่ายเงินในค่าใช้จ่ายของสำานักงานถูกต้องหรือไม่

 12.4 การใช้งบรับรอง งบประชาสัมพันธ์สมเหตุสมผลหรือไม่

 12.5 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบหรือไม่

 12.6 รายการจ่ายเงินอื่น ๆ ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่  เช่น การจ่ายเงินช่วยเด็กยากจน

       สมทบทุนกีฬาหมู่บ้าน ทุนสาธารณประโยชน์

13. สินทรัพย์ถ�วร

 1.3.1 มีการจัดทำาทะเบียนทรัพย์สินตามแบบที่กำาหนดหรือไม่

 13.2 มีการวางระเบียบควบคุมการใช้สินทรัพย์ถาวรบางประเภทหรือไม่

 13.3 การซื้อสินทรัพย์ถาวรมีขั้นตอนการอนุมัติจากกรรมการ และตามงบประมาณหรือไม่

 13.4 มีการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรเป็นครั้งคราวหรือไม่

 อนึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำาหนดให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์

ในการใช้แบบประเมินคุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการต้องศึกษาระบบการควบคุม

ภายในของสหกรณ์ เพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของการควบคุมภายในและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบ 

เบื้องต้นว่าจะตรวจสอบด้านใด ด้วยวิธีการอย่างไร ปริมาณการตรวจสอบเท่าใด และเวลาการตรวจสอบกิจการ

เป็นอย่างไรจึงเหมาะสมดังแบบประเมินคุณภาพของสหกรณ์ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
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แบบประเมินคุณภ�พของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โดย.................................................................ผู้สอบบัญชี         ภาครัฐ        ภาคเอกชน

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ........................................................................ จำากัด

จังหวัด ...........................................

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ................................... 

      รหัส 

 ประเภท สหกรณ์การเกษตร     สหกรณ์ประมง    สหกรณ์นิคม       กลุ่มเกษตรกร

   สหกรณ์ร้านค้า      สหกรณ์บริการ    สหกรณ์ออมทรัพย์        เครดิตยูเนี่ยน

  ส่วนที่ 1 ก�รประเมินสภ�พแวดล้อมก�รควบคุม

  ส่วนที่ 2 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและกิจกรรมก�รควบคุม

   2.1  ด้านการเงินการบัญชี

   2.2  ธุรกิจสินเชื่อ

   2.3  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำาหน่าย

   2.4  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตสินค้า

   2.5  ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร

   2.6  ธุรกิจเงินรับฝาก

   2.7  เงินลงทุนในหลักทรัพย์

   2.8  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   2.9  เจ้าหนี้เงินกู้

   2.10 สมาชิกและทุนเรือนหุ้น

  ส่วนที่ 3 ก�รประเมินระบบข้อมูลส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

  ส่วนที่ 4 ก�รประเมินระบบก�รติดต�มและประเมินผล

หม�ยเหตุ

  ระดับการควบคุมภายใน

 คะแนน  0 ไม่มีระดับการควบคุมภายใน หรือไม่มีการควบคุมในเรื่องนั้นๆ

 คะแนน  1 มีระดับการควบคุมภายในที่ยังไม่ดีเพียงพอ ต้องปรับปรุง

 คะแนน  2 มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง

 คะแนน  3 มีระดับการควบคุมภายในที่ดี
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ส่วนที่ 1 ก�รประเมินสภ�พแวดล้อมก�รควบคุม

   สภ�พแวดล้อมก�รควบคุม         ก่อนก�รสอบบัญชี หลังก�รสอบบัญชี

            ใช่       ไม่ใช่  ใช่     ไม่ใช่

  คว�มซื่อสัตย์และจริยธรรม

  1. มีการกำาหนดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการประพฤติปฏิิบัติของ

     คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
  2. มีการสื่อสารทำาความเข้าใจกับทุกฝ่ายให้ทราบถึงบทลงโทษเกี่ยวกับความ

     ซื่อสัตย์และจริยธรรม

  3. มีการดำาเนินการเมื่อไม่ปฏิบัติตามที่กำาหนด

  คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร

  1. มีการกำาหนดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการประพฤติปฏิิบัติของ

     คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

  2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มิได้ขึ้นอยู่กับบุคคล

     ใดบุคคลหนึ่งหรือเฉพาะกลุ่ม

  3. กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำาเนินการโดยสมำาเสมอ่

  ฝ่�ยจัดก�ร/ผู้ทำ�หน้�ที่แทนฝ่�ยจัดก�ร

  1. ฝ่ายจัดการมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำาแหน่ง

  2. มีหลักประกันการทำางานที่เหมาะสมกับตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

  3. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

      มอบหมาย

  4. มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในตำาแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสม

  5. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

  ผู้ตรวจสอบกิจก�ร/ผู้ตรวจสอบภ�ยใน

  1.มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงในการปฏิิบัติหน้าที่

  2.ได้ปฏิิิบัติงานตรวจสอบอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ที่กำาหนดไว้

  3.มีอิสระในการปฏิบัติงานทั้งจากคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

  นโยบ�ยและก�รว�งแผน

  1.แผนที่กำาหนดมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

  2.มีการกำาหนดบุคลากรและงบประมาณสอดคล้องกับแผนงาน

  โครงสร้�งสหกรณ์

  1.มีการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

  2.มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ อย่าง

     เหมาะสมตามสัดส่วนงานที่กำาหนดอย่างชัดเจน

  3.มีการกำาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการดำาเนินงานด้านต่างๆ ครอบคลุม

    ทุกธุรกิจ
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ส่วนที่ 2 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

 2.1 ก�รประเมิน : ด้�นก�รเงินก�รบัญชี

   สภ�พแวดล้อมก�รควบคุม         ก่อนก�รสอบบัญชี หลังก�รสอบบัญชี

            ใช่       ไม่ใช่  ใช่     ไม่ใช่

 ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล

  1. มีการกำาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ชัดเจน

     เกี่ยวกับการสรรหาการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง หลักประกันการทำางาน การ

     ให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำาแหน่งการพัฒนาบุคลากร รวมถึงมาตรการลงโทษ

     เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืน หรือละเมิดระเบียบที่กำาหนดหรือกระทำาการทุจริต หรือก่อ

     ให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ และมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะ

     การณ์ปัจจุบัน

  2. มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

  3. มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจำาปี เพื่อให้มีความรู้ความชำานาญและทักษะ

     ในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ก�รประเมินสภ�พแวดล้อมก�รควบคุม  (ต่อ)

                      ไม่มี           ระดับก�รควบคุมภ�ยใน  

              คว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม                          กิจกรรม    ก่อนก�รสอบบัญชี    หลังก�รสอบบัญชี

               0    1      2      3      0    1     2     3

 ก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รเงินไม่เหม�ะสม

  1.มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ทำาหน้าที่การเงิน บัญชีและอนุมัติออก

     จากกัน

  2. มีการจัดทำางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

 รับเงินแล้วไม่บันทึกบัญชี

  1.มีระบบเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่เหมาะสมตามสภาพ

  2.มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน

  3.ใช้ใบเสร็จรับเงินเรียงตามลำาดับเลขที่และลงลายมือชื่อผู้รับเงิน

  4.ใบเสร็จรับเงินที่ถูกยกเลิกได้นำามาแนบติดไว้กับสำาเนา

  5.มีการทำาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

  6.การรับเงินด้วยเช็คมีการจัดทำาทะเบียนคุมเช็ค

 จ่�ยเงินโดยไม่มีหลักฐ�นก�รจ่�ย/จ่�ยเงินซำ�/จ่�ยเงินคืน้

  1.มีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนการจ่าย

     เงินและประทับตรา “จ่ายแล้ว” ภายหลังการจ่ายเงิน

  2.มีการอนุมัติการจ่ายเงิน โดยผู้มีอำานาจอนุมัติ

  3.การจ่ายเงินด้วยเช็คมีการระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน และมีการขีดคำาว่า 

     “ผู้ถือ” ออก
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ส่วนที่ 2 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

 2.1 ก�รประเมิน : ด้�นก�รเงินก�รบัญชี  (ต่อ)
                       ไม่มี           ระดับก�รควบคุมภ�ยใน  

              คว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม                           กิจกรรม    ก่อนก�รสอบบัญชี    หลังก�รสอบบัญชี

               0    1      2      3      0    1     2     3

   4. เช็คที่ยกเลิกการจ่ายได้มีการประทับตรา “ยกเลิก” และนำามาติดกับ

      ต้นขั้ว

  5. มีการจัดทำาทะเบียนคุมเช็คจ่าย

  6. ไม่มีการลงทะเบียนชื่อล่วงหน้าในการสั่งจ่ายเช็ค

  ก�รเก็บรักษ�เงินไม่ปลอดภัย

  2.มีการจัดทำาบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันตามระเบียบที่นายทะเบียน

     สหกรณ์กำาหนด

  1.มีผู้สอบทานความถูกต้องในการบันทึกบัญชี

  3.มีการเปรียบเทียบยอดรวมของบัญชีย่อยกับบัญชีคุมเป็นประโยชน์

     อย่างเหมาะสม

  1.มีการกำาหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินสด

  2.มีการเก็บรักษาเงินสดตามวงเงินที่กำาหนด

  3.มีการเก็บรักษาเงินสดและเช็คของสหกรณ์อยู่ในตู้นิรภัยหรือในที่ที่มี

    ความปลอดภัย

  4.มีการตรวจนับเงินสดในมือเปรียบเทียบกับบัญชีทุกวัน

  ก�รจัดทำ�บัญชีไม่ถูกต้อง

  4.มีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือตามหลักฐานของธนาคารกับบัญชีฝาก

     ธนาคารเป็นประจำา

  5.มีการจัดทำางบทดลองอย่างน้อยเดือนละครั้ง

  กรณีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชี

  1.มีการใช้โปรแกรมระบบงานที่เหมาะสมกับลักษณะการดำาเนินงาน/ธุรกิจ

  2.มีคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานต่างๆ

  3.กรณีออกใบเสร็จรับเงินจากโปรแกรม มีการเรียงเลขที่ใบเสร็จรับเงิน

  4.มีการเริ่มต้นเลขที่ใบเสร็จรับเงินใหม่ทุกปีบัญชี

  5.มีรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

  6.โปรแกรมระบบงานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลย้อยหลัง

  7.ระบบงานที่ใช้อยู่ไม่เปิดโอกาสให้แก้ไขโดยไร้ร่องรอย

  8.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์

  9.มีการกำาหนดรหัสผ่านและเก็บเป็นความลับสำาหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

    ในการเข้าถึงข้อมูล

  10.มีการกำาหนดผู้ดูแลระบบงาน/ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลและ

    มีรหัสผ่านโดยเฉพาะ
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ส่วนที่ 2 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

 2.1 ก�รประเมิน : ด้�นก�รเงินก�รบัญชี  (ต่อ)
                       ไม่มี           ระดับก�รควบคุมภ�ยใน  

              คว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม                          กิจกรรม    ก่อนก�รสอบบัญชี    หลังก�รสอบบัญชี

               0    1      2      3      0    1     2     3

  11.มีการปเลี่ยนรหัสผ่านตามช่วงระยะเวลากำาหนด

  12.มีการตรวจสอบและอนุมัติการก่อนการบันทึกข้อมูล

 - ผู้จัดทำ�บัญชี

    มี

    ไม่มี

 - ก�รจัดทำ�งบก�รเงินและร�ยละเอียดประกอบงบก�รเงิน

 

    มี

  

    ไม่มี

 ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับ .....................................................................
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 2.2 ก�รประเมิน : ธุรกิจสินเชื่อ

                      ไม่มี           ระดับก�รควบคุมภ�ยใน  

              คว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม                          กิจกรรม    ก่อนก�รสอบบัญชี    หลังก�รสอบบัญชี

               0     1      2    3      0    1     2     3

  ก�รดำ�เนินง�นไม่เป็นไปต�มแผน/เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

  มีการกำาหนดแผน/เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ

  เจ้�หน้�ที่สินเชื่อทำ�หน้�ที่รับ-จ่�ย และจัดทำ�บัญชีย่อย

  1.มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

     เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี

  2.ทุกสิ้นวัน มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินกู้ การรับชำาระ

     หนี้และการบันทึกบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ โดยผู้มิได้ทำาหน้าที่ด้านสินเชื่อ

  จ่�ยเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุมัติ

  1.มีการพิจารณาและอนุมัติเงินกู้โดยผู้มีอำานาจก่อนการจ่ายเงินกู้

  2.มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้

  จ่�ยเงินกู้เกินกว่�วงเงินที่ได้รับอนุมัติ

  1.ก่อนการจ่ายเงินกู้มีการตรวจสอบใบรับเงินกู้กับสัญญาเงินกู้และมติ

     คณะกรรมการที่อนุมัติเงินกู้ โดยถูกต้องตรงกัน

  2.มีการบันทึกจำานวนเงินที่อนุมัติในคำาขอกู้ โดยผู้มีอำานาจอนุมัติ

  จ่�ยเงินกู้โดยไม่มีหลักประกัน/หลักประกันไม่เป็นไปต�มระเบียบฯ

  1.มีการจัดทำาหนังสือคำาประกันหรือหลักฐานต่อสหกรณ์ตามระเบียบที่

    กำาหนด

  2.กรณีหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน/ที่ดิน ได้มีการจดทะเบียน

    จำานอง

้

  3.มีการจัดทำาทะเบียนผู้คำาประกัน / หลักประกัน้

  4.มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่นำามาเป็นหลักประกัน

  รับชำ�ระหนี้นอกที่ทำ�ก�รของสหกรณ์

  1.มีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับชำาระหนี้นอกที่ทำาการของ

    สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไว้ชัดเจนและเหมาะสม ดังนี้

  1.1 กำาหนดช่วงเวลาการรับชำาระหนี้นอกที่ทำาการสหกรณ์

  1.2 มีการกำาหนดผู้รับผิดชอบในการรับชำาระหนี้นอกที่ทำาการสหกรณ์

  1.3 มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินนอกที่ทำาการสหกรณ์

  รับชำ�ระหนี้ไม่บันทึกบัญชี

  1.มีการออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีย่อยทุกครั้งที่มีการชำาระหนี้

  2.มีการเปรียบเทียบบัญชีย่อยให้ตรงกับบัญชีคุมยอดทุกเดือน

  3.มีการยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้อย่างน้อยปีละครั้ง

  2.มีมติจากคณะกรรมการให้มีการรับชำาระหนี้นอกที่ทำาการสหกรณ์
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 2.2 ก�รประเมิน : ธุรกิจสินเชื่อ (ต่อ)

                      ไม่มี           ระดับก�รควบคุมภ�ยใน  

              คว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม                          กิจกรรม    ก่อนก�รสอบบัญชี    หลังก�รสอบบัญชี

               0     1      2     3      0    1     2      3

  ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เพียงพอ

  1.มีการวิเคราะห์สภาพลูกหนี้และหลักประกันเป็นครั้งคราว

  2.มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบและคำาแนะนำาของนาย

     ทะเบียนสหกรณ์

  คำ�นวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ผิดพล�ด

  1.มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ในที่เปิดเผย

  2.มีการทดสอบการคำานวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ / ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

     คำานวณดอกเบี้ย

 กิจกรรมควบคุมทดแทน

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

  ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับ .................................................
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 2.3 ก�รประเมิน : ธุรกิจเงินรับฝ�ก

                      ไม่มี           ระดับก�รควบคุมภ�ยใน  

              คว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม                          กิจกรรม    ก่อนก�รสอบบัญชี    หลังก�รสอบบัญชี

               0    1      2      3      0    1     2     3

  ก�รดำ�เนินง�นไม่เป็นไปต�มแผน/เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

  มีการกำาหนดแผน/เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ

  เจ้�หน้�ที่รับฝ�กเงินทำ�หน้�ที่รับ-จ่�ยเงิน และจัดทำ�บัญชีย่อย

  1.ก่อนรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นมีการตรวจสอบเงินรับฝากให้อยู่ในวงเงิน

     กู้ยืมที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

  1.ทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบเอกสารการรับฝาก-ถอนเงินฝากและการบันทึก

     บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินฝาก โดยผู้มิได้ทำาหน้าที่รับฝากเงิน

  ปฏิบัติผิดระเบียบ ข้อบังคับ

  2.ไม่มีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก

  รับฝ�กเงินนอกที่ทำ�ก�รสหกรณ์

  1.มีการกำาหนดแนวทางปฏิิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงินนอกที่ทำาการ

     สหกรณ์ไว้ชัดเจนและเหมาะสม

  1.1 กำาหนดช่วงเวลารับฝากเงินนอกที่ทำาการสหกรณ์

  1.2 มีการกำาหนดผู้รับผิดชอบในการรับฝากเงินนอกที่ทำาการสหกรณ์

  1.3 มีการกำาหนดให้ผู้มีหน้าที่รับฝากเงินนำาหลักฐานการรับฝากพร้อม

       เงินสดส่งทุกสิ้นวันหรือเช้าวัดถัดไป

  2.มีมติจากคณะกรรมการให้มีการฝากเงินนอกที่ทำาการสหกรณ์

  ก�รรับฝ�กและถอนเงินไม่ตรงกับหลักฐ�น

  1.สมาชิกผู้ฝากเป็นผู้จัดทำาใบนำาฝาก/ใบถอนเงินฝาก เว้นแต่สมาชิกใด

     ที่เขียนไม่ได้อาจให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เขียนแทน แต่สมาชิกต้องลงลายมือ

     ชื่อหรือลายนิ้วมือของสมาชิกผู้ฝาก/ผู้ถอนเงินตามตัวอย่างที่ให้ไว้

  2.มีการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงินฝากเปรียบเทียบกับบัตรต่างๆ

    ลายมือชื่อของผู้ฝากเงินทุกครั้งที่มีการถอนเงิน

  3.ไม่มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของสมาชิกหรือผู้ฝากเงินไว้ที่สหกรณ์

  4.มีการตรวจสอบใบนำาฝาก/ใบถอนเงินฝาก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำากับ

  บัญชีย่อยเจ้�หนี้เงินรับฝ�กไม่ถูกต้อง

  5.มีการยืนยันยอดเงินฝากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  1.มีการบันทึกรายการฝาก-ถอนในแผ่นบัญชีย่อยรายบุคคลทันที

     ที่มีการฝาก-ถอน

  2.มีการเปรียบเทียบจำานวนเงินฝาก-ถอนระหว่างบัญชีคุมกับบัญชีย่อยเป็น

     ประจำา
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 2.3 ก�รประเมิน : ธุรกิจเงินรับฝ�ก (ต่อ)

                      ไม่มี           ระดับก�รควบคุมภ�ยใน  

              คว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม                          กิจกรรม    ก่อนก�รสอบบัญชี    หลังก�รสอบบัญชี

               0     1      2     3      0     1     2     3

  ก�รคำ�นวณดอกเบี้ยเงินรับฝ�กผิดพล�ด

  1.มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในที่เปิดเผย

  2.มีการทดสอบการคำานวณดอกเบี้ยเงินรับฝาก/ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

     คำานวณดอกเบี้ย

 กิจกรรมควบคุมทดแทน

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

  ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับ .................................................
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 2.4 ก�รประเมิน : เงินลงทุนในหลักทรัพย์

                      ไม่มี           ระดับก�รควบคุมภ�ยใน  

              คว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม                          กิจกรรม    ก่อนก�รสอบบัญชี    หลังก�รสอบบัญชี

               0      1     2      3     0     1     2     3

  ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปต�มกฎหม�ย

  จำ�หน่�ยเงินลงทุนข�ดทุน / ไม่คุ้มค่�

  1.มีการตรวจนับเอกสารเงินลงทุนเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมหลักทรัพย์

    เป็นครั้งคราว

  1.มีการติดตามความเคลื่อนไหวของเงินลงทุนอย่างสมำาเสมอ

  2.มีการจัดทำาข้อมูลการจำาหน่ายเงินลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

     อนุมัติ

  ก�รแสดงร�ยก�รเงินลงทุน ณ วันสิ้นปีไม่ถูกต้อง

  มีการเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน กรณีที่เป็นเงิน

   ลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

  กรณีที่ลงทุนนอกเหนือจากประกาศของ คพช. ได้ผ่านการอนุมัติจากที่

  ประชุมใหญ่และได้รับความเห็นชอบจาก คพช.

  1.มีการศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและ

    วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนเพื่อกำาหนดแผนการลงทุน

  ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่เหม�ะสม

  1.มีการจัดทำาทะเบียนคุมหลักทรัพย์

  2.มีแผนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรม

     การหรือที่ประชุมใหญ่

  ได้รับผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนไม่ครบถ้วน

  2.มีการตรวจสอบผลตอบแทนที่สหกรณ์ได้รับเปรียบเทียบกับข้อตกลง/

     เงื่อนไขที่สหกรณ์จัดทำากับกิจการที่นำาไปลงทุน

่

  เอกส�รเงินลงทุนในหลักทรัพย์สูญห�ย / ไม่ครบถ้วน

  2.มีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ให้อยู่

    ในสถานที่ปลอดภัย

 กิจกรรมควบคุมทดแทน

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

  ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับ .................................................



80 

 2.5 ก�รประเมิน : ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

                       ไม่มี           ระดับก�รควบคุมภ�ยใน  

              คว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม                           กิจกรรม    ก่อนก�รสอบบัญชี    หลังก�รสอบบัญชี

               0    1      2      3      0    1     2     3

  ก�รจัดซื้อหรือก่อสร้�งไม่เป็นไปต�มระเบียบ/มติที่ประชุมใหญ่/

 มติที่ประชุมคณะกรรมก�ร

  ก�รดูแลรักษ�ทรัพย์สินไม่เหม�ะสม

  2.การจำาหน่ายทรัพย์สินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและเป็น

    ไปตามระเบียบที่กำาหนด

  2.มีการประกันภัยทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสม

  3.มีการจัดทำาทะเบียนทรัพย์สินและติด/เขียนหมายเลขรหัสหรือหมายเลข

    ครุภัณฑ์ กำากับไว้ที่ทรัพย์สิน

  ซื้อทรัพย์สินในร�ค�สูงกว่�ที่ควร

  1.มีการแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้าง

  1.มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อและจัดจ้าง

  2.มีการกำาหนดงบประมาณและแผนการจัดซื้อ / ก่อสร้างไว้ในแผนงาน

     ประจำาปี

  ทรัพย์สินของสหกรณ์เสื่อมชำ�รุด / เสียห�ย / สูญห�ย

  2.มีการกำาหนดมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้สูญหายหรือ

     เสียหาย

  โอนทรัพย์สินออกจ�กทะเบียนคุมไม่มีเหตุผล

  3.มีการตัดจำาหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุม เมื่อมีการขายหรือเลิก

    ใช้

 กิจกรรมควบคุมทดแทน

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

   ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับ .................................................

  1.มีรายงานจากคณะกรรมการตรวจนับทรัพย์สินทุกสิ้นปีและมีการแจ้ง

     รายการทรัพย์สินชำารุดหรือเสื่อมสภาพ พร้อมทั้งเสนอความเห็น

  1.มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลและบำารุงรักษาทรัพย์สิน

  1.มีการจัดทำารายงานทรัพย์สินที่ไม่ใช้งาน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ไม่ได้ใช้งาน

  2.มีการสอบถามเพื่อเปรียบเทียบราคาทรัพย์สินก่อนซื้อ / จัดจ้าง

  บันทึกมูลค่�ทรัพย์สินในบัญชีไม่ถูกต้อง

  1.มีการตรวจสอบการบันทึกมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อก่อนก่อสร้างในราคา

เริ่มแรกโดยใช้ราคาซื้อ รวมภาษี ต้นทุนการกู้ยืม และต้นทุนทางตรงอื่น



81  

 2.6 ก�รประเมิน : เจ้�หนี้เงินกู้

                      ไม่มี           ระดับก�รควบคุมภ�ยใน  

              คว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม                          กิจกรรม    ก่อนก�รสอบบัญชี    หลังก�รสอบบัญชี

               0    1      2      3      0    1     2     3

  กู้เงินโดยไม่ผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร / ที่ประชุมใหญ่

  จ่�ยเงินกู้ชำ�ระหนี้เจ้�หนี้เกินกว่�หนี้ที่มีอยู่

  3.การชำาระหนี้เป็นไปตามกำาหนดสัญญา

  1.การกู้เงินอยู่ภายในวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งได้รับความ

     เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

  นำ�เงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

  1.มีการอนุมัติการจ่ายชำาระหนี้

 กิจกรรมควบคุมทดแทน

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

   ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับ .................................................

  เงินกู้ยืมได้นำาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้

  2.มีการตรวจสอบเอกสารการเป็นหนี้และการคำานวณดอกเบี้ยจ่ายก่อนการ

    ชำาระหนี้

  4.มีการยืนยันยอดเจ้าหนี้เงินกู้

  2.มีการกำาหนดผู้มีอำานาจลงนามแทนสหกรณ์ในการกู้ยืม
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 2.7 ก�รประเมิน : สม�ชิกและทุนเรือนหุ้น

                      ไม่มี           ระดับก�รควบคุมภ�ยใน  

              คว�มเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม                          กิจกรรม    ก่อนก�รสอบบัญชี    หลังก�รสอบบัญชี

               0    1      2      3      0    1     2     3

  ก�รดำ�เนินง�นไม่เป็นไปต�มแผนและเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

  บันทึกทุนเรือนหุ้นไม่ครบถ้วน

  1.การส่งชำาระค่าหุ้น / เพิ่มหุ้นเป็นไปตามระเบียบ

  ก�รรับสม�ชิกไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ในข้อบังคับ

  3.มีการชำาระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  1.ผู้สมัครเป็นสมาชิกทุกราย ได้รับการรับรองจากที่ประชุมกลุ่ม

  2.มีการจัดทำาทะเบียนสมาชิกและมีสมุดคู่มือสมาชิก

  มีการกำาหนดแผนและเป้าหมายเกี่ยวกับสมาชิกและทุนเรือนหุ้น

  2.มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการให้รับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

  3.มีการจ่ายคืนค่าหุ้นภายหลังจากการได้รับอนุมัติให้ลาออก

  4.มีการเปรียบเทียบยอดในทะเบียนหุ้นว่าตรงกับยอดในบัญชีคุม

  5.มีการยืนยันยอดทุนเรือนหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง

  สม�ชิกล�ออกโดยยังมีภ�ระผูกพันกับสหกรณ์

  1.มีการตรวจสอบภาระผูกพันก่อนอนุมัติให้ลาออก

  2.มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการอนุมัติให้สมาชิกลาออก/ให้ออก

  1.มีการคำานวณยอดจ่ายเงินปันผลของหุ้นตามระยะเวลาการถือหุ้น

  จ่�ยเงินปันผลไม่ถูกต้อง

  2.มีการจัดทำารายละเอียดเงินปันผลของหุ้นค้างจ่าย

  3.มีหลักฐานการจ่ายเงินปันผลตามหุ้นครบถ้วน

 กิจกรรมควบคุมทดแทน

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

   ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับ .................................................
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 ส่วนที่ 3  ก�รประเมินระบบข้อมูลส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

         ไม่มี    ก่อนก�รสอบบัญชี หลังก�รสอบบัญชี

                  ข้อมูลส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร          กิจกรรม       ใช่          ไม่ใช่   ใช่    ไม่ใช่ 

  1.มีการสำารวจความต้องการและความคิดเห็นจากสมาชิกและภายนอก

  2.มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานประจำาเดือน

    เพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจของคณะกรรมการ
  3.มีการรวบรวมข้อมูล จัดทำารายงานกิจการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย

    ระเบียบข้อบังคับและคำาแนะนำาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
  4.มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารการดำาเนินธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ด้าน

    ต่างๆ แก่สมาชิก

  5.มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร

 6.มีการให้บริการข้อมูลแก่สมาชิกอย่างรวดเร็ว

  ระบบส�รสนเทศ

  1.คณะกรรมการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารงานทันต่อ

    เหตุการณ์

  2.มีคู่มือ/คำาแนะนำาการปฏิิบัติงานหรือให้การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม

    ระบบงานกับผู้ใช้

  3.สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้

     ปฏิบัติงานต่อไปได้

  4.มีการบำารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม

  5.ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และระบบงานต่างๆ เหมาะสมกับการ

    ใช้งาน

  ก�รป้องกันดูแลรักษ�ส�รสนเทศ

  1.มีระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยกำาหนดการเข้าถึง

    ข้อมูลของผู้ใช้ตามระดับความสำาคัญของข้อมูล

  2.มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

  3.มีการปรับระบบ (Update) การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างสมำา

    เสมอ

  4.มีการสำารองข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามระยะเวลาที่กำาหนดและเก็บ

    ข้อมูลชุดสำารองไว้ในที่ปลอดภัย

  5.มีระบบป้องกันและเตือนภัยที่จำาเป็นสำาหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวม

    ถึงเครื่องสำารองไฟฟ้ารับเหตุสุดวิสัย

่

  6. มีการจัดวางคอมพิวเตอร์ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับ .................................................

  ข้อมูลข่�วส�ร
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 ส่วนที่ 4  ก�รประเมินระบบก�รติดต�มและประเมินผล

              ก่อนก�รสอบบัญชี  หลังก�รสอบบัญชี

                     ก�รติดต�มและประเมินผล                   ใช่          ไม่ใช่   ใช่    ไม่ใช่ 

  1.มีรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

    สมำาเสมอ

  2.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการโดยสมำาเสมอ

  3.มีการบันทึกรายงานการประชุมลายลักษณ์อักษร

  4.มีการรายงานปัญหาของการดำาเนินงานแต่ละด้านและติดตามความคืบหน้าของ

    การแก้ไขปัญหาอย่่างทันเหตุการณ์

  5.มีการเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานกับแผนงานและงบประมาณที่กำาหนดไว้
  6.มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลการดำาเนินงาน หากไม่เป็นไปตามแผนงานและ

   งบประมาณที่กำาหนด

  7.มีการนำาข้อสังเกต/ข้อบกพร่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี/ผู้ตรวจสอบภายใน

    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาดำาเนินการ

  8.มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่กำาหนดไว้

่

่

ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับ .................................................
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4.4. เทคนิคก�รตรวจสอบกิจก�ร

  - ก�รตรวจสอบเอกส�ร

  - ก�รสังเกตก�รณ์

  - ก�รสอบถ�ม

  - ก�รตรวจนับ

  - ก�รยืนยันยอด

  - ก�รคำ�นวณ

  - ก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบ

  - ก�รตรวจสอบก�รผ่�นร�ยก�ร

  - ก�รห�ร�ยก�รผิดปกติ

 1.ก�รตรวจสอบเอกส�ร  

  การตรวจบันทึกทางบัญชีและเอกสารต่างๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีตรวจสอบกรรมสิทธิ์ใน

สินทรัพย์

 วิธีก�รตรวจสอบ

  - ตรวจสอบจากรายการบัญชีในสมุดบัญชีกับเอกสาร

  - ตรวจสอบจากเอกสารดูการบันทึกบัญชี

   สิ่งที่ต้องระมัดระวัง

     * เป็นเอกสารที่ถูกต้อง

     * เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสหกรณ์

     * มีการอนุมัติการจ่าย

     * ได้มีการลงบัญชีถูกต้องตามประเภทบัญชี

     * มีการได้รับสิ่งของหรือบริการโดยถูกต้องแล้ว  

 2.ก�รสังเกตก�รณ์ 

  การดูขั้นตอนหรือวิธีปฏิิบัติงาน หรือสภาพที่เป็นจริงให้เห็นด้วยตาตนเอง เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง

ที่เป็นอยู่

  - การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน/ระเบียบ

 3.ก�รสอบถ�ม 

  เป็นการหาข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู้ทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ   

ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่นบัสนนุขอ้มลูเดมิ หรอืเป็นขอ้มูลใหม่ ซึง่อาจสอบถามดว้ยวาจา หรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร
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 4.ก�รตรวจนับ

  เป็นการพิสูจน์ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์ว่า

   - สินทรัพย์มีอยู่จริง

   - มีปริมาณที่นับเท่าใด

   - สภาพของสิ่งของที่ตรวจนับ

   - การเก็บรักษาสินทรัพย์

 5.ก�รยืนยันยอด

  การขอคำายืนยันยอด เป็นการขอคำาตอบเพื่อยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ในการบันทึกบัญชี และพิสูจน์ความ

มีจริง โดยยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้ตรวจสอบกิจการโดยตรง เช่น การยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ 

สินทรัพย์ที่อยู่ในครอบครองของผู้อื่น เจ้าหนี้ เป็นต้น

  การควบคุมการยืนยันยอด

  - ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องเป็นผู้นำาหนังสือใส่ซองและส่งไปรษณีย์ด้วยตนเอง และส่งคำาตอบให้  

ผู้ตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบกิจการโดยตรง ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่

 6.ก�รคำ�นวณ

  - การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในเชิงคำานวณในเอกสารเบื้องต้นและบันทึกทางการบัญชี 

เช่น การรับฝากเงิน

  - การทดสอบการคำานวณโดยอิสระของผู้ตรวจสอบกิจการ เช่น ทดสอบการคำานวณดอกเบี้ย          

ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น

 7.ก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบ

  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงิน/ข้อมูลอื่น รวมทั้งผลของ

การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่คาดหมาย หรือเป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือไม่

  วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

  1. เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปัจจุบันกับงวดก่อน

  2. ผลที่คาดการณ์ไว้ เช่น เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปัจจุบันกับงบประมาณ หรือประมาณการ

     ต่างๆ หรือการคาดการณ์ของผู้ตรวจสอบกิจการ เช่น การประมาณค่าเสื่อมราคา

  3. ข้อมูลของสหกรณ์อื่นที่อยู่ในประเภทและขนาดเดียวกัน

ก�รเปรียบเทียบยอดค่�ใช้จ่�ย

        25x2 บาท       25x1 บาท เปลี่ยนแปลง

 ค่าซ่อมแซม     20,000 บาท  -     50,000

 ค่าเครื่องเขียน     40,000 บาท       45,000      (5,000)

 ค่าพาหนะ     39,000 บาท       36,000       4,000
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ก�รเปรียบเทียบร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ

                25x2 บาท       25x1 บาท    25x2 %       25x1%

 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้           450   290      100         100

  หัก  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรบฝาก     350   203       78           70

 ค่าพาหนะ       100    87       22           30 

 
 8.ก�รตรวจสอบผ่�นร�ยก�ร

  การพิสูจน์ความถูกต้องและความครบถ้วนทางบัญชีโดยตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุดบัญชี

ขั้นต้นไปยังสมุดบัญชีขั้นปลาย (แยกประเภท) และการจัดทำางบทดลอง

 9.ก�รห�ร�ยก�รผิดปกติ

  การตรวจรายการในสมุดขั้นต้น บัญชีแยกประเภท งบทดลอง เช่น

   * ผิดดุลบัญชี

   * ผิดประเภทบัญชี

   * ผิดปกติ

    - มีสินทรัพย์ถาวรแต่ไม่มีค่าเสื่อมราคา

    - มีเงินกู้ แต่ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย

    - มีรายการไม่ครบถ้วน

    - รายการที่มีจำานวนเงินสูงผิดปกติ หรือ เกิดขึ้นช่วงสิ้นปีบัญชี

        4.5 ก�รตรวจสอบกิจก�รด้�นต่�งๆ 

  1.การตรวจสอบด้านการบริหารทั่วไป

  2.การตรวจสอบด้านการเงิน

  3. การตรวจสอบการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

  4. การตรวจสอบการดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์

  5. การตรวจสอบการจัดหาทุน

 1.ก�รตรวจสอบด้�นก�รบริห�รทั่วไป

  - การจัดโครงสร้างองค์การและการแบ่งแยกหน้าที่

  - การทำาแผนงานประมาณรายได้/รายจ่าย/แผนธุรกิจ

  - ระเบียบ กำาหนดไว้ครอบคลุมทุกด้าน ด้านบุคคล/ธุรกิจ

  - ทดสอบการปฏิบัติตามระเบียบที่กำาหนดไว้

  - ประกาศ/มติที่ประชุมของสหกรณ์

  - ทดสอบการปฏิบัติตามประกาศ มติที่ประชุม
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่

  1.1 การควบคุมหลักฐานเอกสารการรับเงิน

   1. สอบทานเอกสารการรับเงินมีการเรียงลำาดับเล่ม/เลขที่ไว้ล่วงหน้า

   2. สอบทานเอกสารการรับเงินที่ยกเลิกได้นำามาแนบติดไว้กับสำาเนา

   3. สอบทานการลงลายมือชื่อผู้รับเงินในเอกสารการรับเงิน

   4. สอบทานการรับเงินด้วยเช็คจะต้องสั่งจ่ายในนาม “สหกรณ์” ขีดคร่อมและต้องนำาฝาก

       เข้าบัญชีสหกรณ์

  1.2 การตรวจสอบการใช้เงินตามประมาณการรายจ่าย

   1.วิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายจากรายการประจำาปีก่อน (รายงานประชุมใหญ่)

      เปรียบเทียบกับรายจ่ายจริงปีปัจจุบัน

   2.วิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างจากการประมาณการและจ่ายจริง

   3.วิเคราะห์รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่สหกรณ์ไม่ได้ประมาณการไว้

   4.รายจ่ายที่เกิดขึ้นสมำาเสมอทุกปี โดยสามารถประมาณการได้อย่างแน่นอน

 ก�รวิเคร�ะห์ก�รใช้เงินต�มประม�ณก�รร�ยจ่�ย

    ลำ�ดับที ่  ร�ยจ่�ย   ประม�ณก�รร�ยจ่�ย      จ่�ยจริง        ผลต่�ง

      1.  เงินเดือนและค่าจ้าง       300,000.00    290,000.00         10,000.00

      2.  ค่าล่วงเวลา         50,000.00               48,000.00          2,000.00

      3.  ค่านำา ค่าไฟ และค่าโทรศัพท ์         4,000.00       3,500.00             500.00

      4.  ค่าต่อเติมอาคารสำานักงาน             00.00           100,000.00      -100,000.00

      5.  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์         5,000.00       4,850.00             150.00

      6.  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ        12,000.00      12,000.00              00.00

      7.  ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ        20,000.00      30,000.00        -10,000.00

  และเจ้าหน้าที่

      8.  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ         54,000.00      70,000.00        -16,000.00

      9.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    3,000.00      10,000.00  -7,000.00

 

  รวมทั้งสิ้น                448,000.00   568,350.00      -120,350.00

้
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2. ก�รตรวจสอบด้�นก�รเงิน

 - ระเบียบการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินที่กำาหนดไว้ 

 - ทดสอบการปฏิบัติตามระเบียบ

         - ประกาศ/มติที่ประชุมของสหกรณ์ด้านการเงิน 

         - ทดสอบการปฏิบัติตามประกาศ มติที่ประชุม 

ก�รตรวจสอบเงินสดและเงินฝ�กธน�ค�รคงเหลือ
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    ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกับการบันทึกบัญชี

ตรวจนับเงินสดคงเหลือ

(เพื่อพิสูจน์คว�มถูกต้องยอดบัญชี)

      สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ................. จำากัด

            ใบตรวจนับเงินสด

            เมื่อวันที่ ............ 12 ม.ค. พ.ศ.....

 ธนบัตร : 100 บาท x ...........        .............................

    500 บาท x ...........      ..............................

  ..........      x ...........      ..............................

 เช็ค

  วันที่  ธนาคารและเช็คเลขที่  ผู้ออกเช็ค ............................. .................

  .........  ...................................  ................ ............................. ..................

 ใบสำาคัญ

  วันที่  ใบสำาคัญเลขที ่   จ่ายแก่  ........................... ..................

  ..........  ..............................  ...............

     รวม                21,300 

  เงินสดคงเหลือตามบัญชีสมุดประจำาวัน/แยกประเภท     .................

   ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินคืนแล้ว ......................................... ผู้เก็บรักษาเงินสด

         (.......................................)

         .........................................  ผู้ตรวจนับ

         .........................................  พยาน

  ข้อมูลเพิ่มเติม ..............................................................................................................
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3. ก�รตรวจสอบก�รฝ�กหรือก�รลงทุนของสหกรณ์

 - กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศการลงทุนที่กำาหนด 

 - ทดสอบการปฏิบัติตามระบบ

 - ประกาศ/มติที่ประชุมของสหกรณ์ด้านการลงทุน 

 - ทดสอบการปฏิบัติตามประกาศ มติที่ประชุม 

       ก�รฝ�กหรือเงินลงทุน  หมายถึงการฝากหรือลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ที่สหกรณ์ถือไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับผล 

ประโยชน์ในรูปของ รายได้ (เช่น ดอกเบี้ย/เงินปันผล) หรือในรูปของประโยชน์อย่างอื่น ที่สหกรณ์ได้รับ อาจเป็น

เงินลงทุนที่สหกรณ์ตั้งใจถือไว้ชั่วคราว โดยจะขายเมื่อมีความต้องการเงินสด หรือตั้งใจถือไว้เป็นระยะเวลานาน    

เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน

 วัตถุประสงค์ของก�รตรวจสอบ   เพื่อให้แน่ใจว่า 

 1.  มีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการฝากหรือการลงทุน และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ

 2.  เงินลงทุนมีอยู่จริง และเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์

 3.  การตีราคาเงินลงทุนเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

 4.  ความเหมาะสมในการฝากหรือลงทุน

 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สหกรณ์/ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ /มติที่ประชุมใหญ่/

คณะกรรมการ 

 1. ฝากในชุมนุมสหกรณ์  หรือสหกรณ์อื่น

 2. ฝากในธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

 3. ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

 4. ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์  

 5. ซื้อหุ้นของชุนนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 
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 6. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ อันทำาให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ

    ของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก นทส.      

 7. ฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำาหนด

 8. ตรวจสอบการจัดซื้อหลักทรัพย์เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542  และมติของที่ประชุม

     เกี่ยวกับการมอบอำานาจในการจัดซื้อและวงเงินที่จัดซื้อแต่ละครั้ง

 9. ตรวจดูหลักฐานการซื้อหลักทรัพย์ ให้ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีและตรวจสอบเป็น

     กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์

 10. ทดสอบการคำานวณดอกเบี้ยรับ หรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ครบกำาหนด/ไถ่ถอนคืน/ขาย

      ระหว่างปี

 11. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการผ่านรายการซื้อหลักทรัพย์/ผลตอบแทน  และไถ่ถอนคืน หรือ

      ขายหลักทรัพย์จากสมุดเงินสดไปบัญชีแยกประเภททั่วไป

 12. เปรียบเทียบยอดรวมหลักทรัพย์คงเหลือตามทะเบียนคุมหลักทรัพย์ให้ตรงกับบัญชีคุมยอด

    ก�รตรวจสอบที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

  1.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอยู่จริงและครบถ้วน

  2.  มีการควบคุมเก็บรักษาอย่างปลอดภัยโดยไม่มีการสูญหายหรือทุจริต

  3.  การเพิ่มขึ้น การตัดจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีการอนุมัติ

  4.  รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  เช่น    ค่าเสื่อมราคา

     ค่าเสื่อมราคาสะสมและดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  เป็นต้น

    วิธีก�รตรวจสอบที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

  1. สอบทานยอดยกมาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  2. ตรวจสอบการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  3. ตรวจสอบการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  4. ตรวจสอบการคำานวณค่าเสื่อมราคา

  5. ตรวจนับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  6.  ตรวจสอบรายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ 
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4. ก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินธุรกิจของสหกรณ์  ประกอบด้วย  

 1. สินเชื่อ

 2. จัดหาสินค้ามาจำาหน่าย

 3. รวบรวมผลผลิต

 4. แปรรูปผลิตผล

 5. ให้บริการ

     4.1 ก�รตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

  -  การจ่ายเงินกู้  

  -  การรับชำาระหนี้  

  -  การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  -  การตัดหนี้สูญ

 เอกสารหลักฐาน

      - สัญญาต่าง ๆ

       - สมุดบัญชีสมาชิก

       - เอกสารรับ - จ่ายเงิน

       - รายงานที่เกี่ยวข้อง

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     - ระเบียบ นทส. ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560

     - คำาแนะนำานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ. 2547 

     - ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544

       - ระเบียบ นทส. ว่าด้วย การตัดจำาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ฯ พ.ศ. 2546

       - ระเบียบสหกรณ์เกี่ยวกับการให้เงินกู้

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

  1.  มีการกำาหนดและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ อย่างมีประสิทธิผล

  2.  หลักฐานการให้เงินกู้ การคำาประกัน และการรับชำาระหนี้มีอยู่ครบถ้วน

  3.  มีการคำานวณดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ  ค่าปรับ  ค้างรับ และบันทึกบัญชีโดยถูกต้องตาม

      รอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

  4.  การประมาณจำานวนเงินที่จะเก็บจากลูกหนี้ได้และความเหมาะสมของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  5.  ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือมีตัวตนอยู่จริง  

  6.  มีการบันทึกบัญชีด้านสินเชื่อถูกต้องครบถ้วน

 วิธีการตรวจสอบการให้สินเชื่อ

     1. สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ

  2. ตรวจสอบยอดยกมา

  3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

้
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 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ

  ประเภทเงินให้กู้      วงเงินสินเชื่อ  หลักประกัน           คุณสมบัติ         อัตร�ดอกเบี้ย        วันที่

                   ประก�ศใช้

  เงินกู้ฉุกเฉิน       ไม่เกิน ....... บาท         -         เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน       7          1 เม.ย. 52

  เงินกู้สามัญ      ไม่เกิน........บาท     บุคคล/หลักทรัพย์     เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า....เดือน         ……               …… 

  เงินกู้พิเศษ     ไม่เกิน........บาท        หลักทรัพย์   เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า....เดือน         ……               …… 

 

ตรวจสอบลูกหนี้เงินกู้

  4. ตรวจสอบการจ่ายเงินกู้

  5. ตรวจสอบการรับชำาระหนี้

  6. เปรียบเทียบยอด 

  7. การตรวจสอบการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  8. ตรวจสอบการตัดจำาหน่ายหนี้สูญ

  9. การยืนยันยอด 
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 ชำาระได้ตามปกติ

ก�รตรวจสอบก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ปกติ

  ชำาระหนี้ได้ตามกำาหนด

  ค้างชำาระต้นเงินและหรือดอกเบี้ยติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน 

   ขอผ่อนเวลาชำาระหนี้ 

   ฟ้องดำาเนินคดี
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 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย

การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 ได้กำาหนดให้บังคับใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่หัก ณ ที่จ่าย

 ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องและสหกรณ์ยื่นคำาขอเฉลี่ยทรัพย์

 สหกรณ์ได้ฟ้องเป็นคดีล้มละลาย  หรือหนี้ที่สหกรณ์ได้ยื่นคำาขอรับชำาระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่น

 ฟ้องในคดีล้มละลาย

จัดชั้นสูญ

 ถึงแก่ความตาย/สาบสูญ/หายสาบสูญ

 เจ้าหนี้อื่นมีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้

 ถูกฟ้องล้มละลายไม่มีทรัพย์สินใดชำาระหนี้ได้

 ประนอมหนี้ในคดีล้มละลาย  หรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

 ไม่สามารถชำาระหนี้ได้โดยสิ้นเชิง

ก�รสอบท�นก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ทดสอบการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

       -  ลูกหนี้จัดชั้นตำากว่ามาตรฐาน  ร้อยละ   20

       -  ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย    ร้อยละ   50

        -  ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ/จัดชั้นสูญ ร้อยละ  100

 นำาต้นเงินและดอกเบี้ยที่ได้รับชำาระหลังวันสิ้นปีบัญชี  แต่ก่อนวันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการ

เงินมาหักออกได้จากต้นเงินและดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 

 นำามูลค่าหลักประกันมาหัก

      -  มูลค่าหุ้นของผู้กู้    ร้อยละ  100

       -  หลักประกันที่เป็นสิทธิ                  ร้อยละ  100

             -  หลักประกันอื่น                  ไม่เกินร้อยละ 50

ตำากว่ามาตรฐาน

 ค้างชำาระต้นเงินและหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเกิน 3 เดือน  แต่ไม่เกิน 6 เดือน

 ได้รับการผ่อนเวลาการชำาระหนี้

จัดชั้นสงสัย

 ค้างชำาระต้นเงินและหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเกิน 6 เดือน  แต่ไม่เกิน 12 เดือน

 ได้ฟ้องดำาเนินคดี  ไม่สามารถชำาระได้ปกติ

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

 ค้างชำาระต้นเงินและหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเกิน 12 เดือน 

 ตามพฤติการณ์ไม่สามารถเรียกให้ชำาระหนี้

่

่
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 สอบท�นก�รตัดหนี้สูญ

  - ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำานวน

  - กำาหนดวาระการประชุมใหญ่เรื่องการตัดจำาหน่ายหนี้สูญ พร้อมทั้งสรุปเรื่องโดยย่อแจ้งเป็น

     หนังสือให้สมาชิก ไม่น้อยกว่า 7 วัน

  - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่โดยมีคะแนนเสียงเกินกว่า กึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม 

  - ให้บันทึกไว้ในรายการประชุมใหญ่ด้วยว่า 

    การอนุมัติตัดจำาหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียก

ร้อง จากผู้ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด

         ***กรณีลูกหนี้แต่ละรายมีจำานวนหนี้รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้   

ถ้าปรากฏหลักฐานมีการติดตามทวงถาม แต่ไม่ได้รับชำาระหนี้ และหากฟ้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ 

 ก�รยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้

  -เลือกบัญชีลูกหนี้เงินกู้ที่จะส่งยืนยันยอด

  -ขอรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินกู้ที่เลือกขึ้นมา

  -ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดของหนังสือยืนยันยอดก่อนส่ง

  -กรณีหนังสือยืนยันยอดส่งคืนโดยไปรษณีย์ ให้ขอที่อยู่ที่ถูกต้องและส่งอีกครั้ง

  -กรณีมีข้อทักท้วง  ให้ตรวจสอบผลต่างที่ลูกหนี้แจ้งมาโดยเร็ว และให้สหกรณ์สอบสวนหาข้อเท็จ

   จริงรวมทั้งติดตามการแก้ไข

  -ไม่สามารถส่งหนังสือยืนยันยอด หรือไม่ได้หนังสือยืนยันยอดคืนจากลูกหนี้ให้ใช้วิธีการตรวจสอบ

   อื่นแทน ดังนี้

   1. ตรวจสอบการรับชำาระหนี้ภายหลังวันที่ขอยืนยันยอด

   2. ตรวจสอบหลักฐานการเป็นหนี้และการลงลายมือชื่อรับเงินกู้

 4.2 ก�รตรวจสอบธุรกิจจัดห�สินค้�ม�จำ�หน่�ย

  วัตถุประสงค์การตรวจสอบธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำาหน่าย

   * การซื้อ ขาย ปฏิิบัติตามระเบียบ, มติที่ประชุม

   * จัดซื้อตรงตามความต้องการ , ตั้งราคาขายยุติธรรม

ก�รตรวจสอบตัดจำ�หน่�ยหนี้สูญจ�กบัญชีลูกหนี้

 สอบท�นว่�เป็นหนี้ที่ส�ม�รถตัดหนี้สูญได้ต�มระเบียบ 

  - หนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ

  - มีหลักฐานชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้

  - มีหลักฐานการติดตามทวงถามหรือมีการฟ้องคดีแล้ว     แต่ไม่ได้รับการชำาระหนี้

  - ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  - หนี้ที่เกิดจากการทุจริตหรือความบกพร่องในการดำาเนินการของกรรมการ/เจ้าหน้าที่ของ

    สหกรณ์/บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสหกรณ์  ต้องมีการติดตามทวงถามจนถึงที่สุดหรือมีการ 

    ฟ้องคดีแล้วแต่ไม่ได้รับชำาระหนี้
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   * หลักฐานการซื้อ , ขาย , ชำาระหนี้ครบถ้วน

   * ลูกหนี้การค้ามีหลักประกันครบถ้วน

   * ลูกหนี้การค้า & สินค้าคงเหลือมีอยู่จริง

   * กำาหนดแผนงาน ระเบียบ กฎเกณฑ์เหมาะสม

   * อำานวยประโยชน์ด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำาหน่ายแก่สมาชิก

  วิธีการตรวจสอบธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำาหน่าย

   1.ตรวจสอบการกำาหนดระเบียบ & ข้อกำาหนด

   2.ตรวจสอบการซื้อ - การขาย

   3.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

   4.ดูการเก็บรักษาสินค้า

   5.ดูการติดตามหนี้

   6.ดูการอำานวยประโยชน์แก่สมาชิก

  การตรวจสอบธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำาหน่าย

   1.ตรวจสอบการกำาหนดระเบียบ & ข้อกำาหนด

    - กำาหนดระเบียบถือใช้อย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ตรวจนับ,เบิกจ่าย

      เก็บรักษาเหมาะสม

    - มีการกำาหนดนโยบาย & แผนงานเกี่ยวกับการจัดหา

    - มีการพิจารณาอนุมัติการซื้อ/ขายเชื่อเหมาะสม

   2.ตรวจสอบการซื้อ - การขาย

    - มีการสำารวจความต้องการก่อนการซื้อ และซื้อสินค้าตรงตามความต้องการ

    - มีการตรวจสอบสินค้าก่อนรับสินค้า

    - จ่ายชำาระหนี้เมื่อได้รับสินค้าและมีหลักฐานครบถ้วน

    - กำาหนดราคาขายเหมาะสม

    - จัดทำาหลักฐานการขายสด-เชื่อ ครบถ้วน การขายเชื่อหลักประกันคุุ้มหนี้

   3.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

    การซื้อสินค้า

     เงินสด   ใบเสร็จรับเงินของผู้ขาย

     เงินเชื่อ   ใบส่งของของผู้ขาย

    การจ่ายชำาระหนี ้  ใบเสร็จรับเงินของผู้ขาย

    การจำาหน่าย

     เงินสด   ใบรับเงินขายสินค้า

     เงินเชื่อ   ใบกำากับสินค้า , สัญญาขายเชื่อ,หลักประกัน

    การรับชำาระหนี ้  ใบเสร็จรับเงิน
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   4.ดูการเก็บรักษาสินค้า

    - สถานที่ปลอดภัย , เหมาะสม

    - กำาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน

    - จัดวางสินค้าเป็นระเบียบ ง่ายแก่การตรวจรับ

    - ทดสอบนับสินค้าคงเหลือ เทียบกับทะเบียนคุม

    - ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับเป็นครั้งคราว

   5.ดูการติดตามหนี้

    - ติดตามการชำาระหนี้ตามกำาหนดเวลาในสัญญา

    - ลูกหนี้ที่ผิดนัดมีหนังสือแจ้งเตือน และมีการเร่งรัดการชำาระหนี้

    - ประชุมพิจารณาปัญหาการชำาระหนี้

    - มีการดำาเนินการฟ้องร้องดำาเนินคดีกับลูกหนี้ที่ผิดนัด

   6.ตรวจสอบการอำานวยประโยชน์แก่สมาชิก

    - สอบถามสมาชิก

    - ตรวจสอบจากสมุดขายสินค้า

 4.3 ก�รตรวจสอบธุรกิจรวบรวมผลิตผล

   วัตถุประสงค์ก�รตรวจสอบ

    - มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ คำาแนะนำา มติที่ประชุม

    - การรวบรวมผลิตผล เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กำาหนดไว้

    - จัดทำาเอกสารรับซื้อ และจำาหน่ายครบถ้วน

    - อำานวยประโยชน์ด้านธุรกิจรวบรวมแก่สมาชิก

   วิธีก�รตรวจสอบธุรกิจรวบรวมผลิตผล

    1.ตรวจสอบกำาหนดระเบียบ และข้อกำาหนด

    2.ตรวจสอบการซื้อ - การขาย

    3.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

    4.ดูการเก็บรักษาสินค้า

    5.ดูการอำานวยประโยชน์แก่สมาชิก

   ก�รตรวจสอบธุรกิจรวบรวมผลผลิต

    1.ตรวจสอบกำาหนดระเบียบและข้อกำาหนด

     - กำาหนดระเบียบถือใช้อย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่รวบรวม , 

       เบิกจ่าย , เก็บรักษาเหมาะสม

     - มีการกำาหนดชนิดผลิตผลและปริมาณรวบรวม และวิธีการขอนส่ง

     - มีการสำารวจและประกาศราคารับซื้อเหมาะสม

     - มีการพิจารณาอนุมัติการรวบรวมที่เหมาะสม
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    2.ตรวจสอบการรับซื้อ - ขายผลิตผล

     - การปฏิบัติงานจริงในแต่ละขั้นตอน

     - การรวบรวมผลิตผลต้องมาจากสมาชิกเป็นส่วนใหญ่

     - จัดทำาใบรับสินค้า , ใบเบิกเงินครบถ้วน

     - จ่ายชำาระหนี้มีหลักฐานครบถ้วน

     - กำาหนดราคาขายเหมาะสม

     - จัดทำาหลักฐานการขายสด - ขายเชื่อครบถ้วน

    3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

     - การรับซื้อผลิตผล  ใบรับสินค้า ใบเบิกเงิน

     - การจำาหน่ายผลิตผล

      เงินสด   ใบรับเงินขายสินค้า

      เงินเชื่อ   ใบกำากับสินค้า,สัญญาขายเชื่อ,หลักประกัน

     - การรับชำาระหนี ้  ใบเสร็จรับเงิน

    4. ตรวจสอบการดูแลเก็บรักษาผลิตผล

     - สภาพสถานที่เก็บรักษาเหมาะสม

     - มีการดูแลจัดเก็บเหมาะสม

     - จัดเวรยามและป้องกันภัยพิบัติ

     - ทำาประกันภัย

     - ทำาทะเบียนคุม

     - ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับ ผลิตผลที่เก็บรักษา

    5. ตรวจสอบอำานวยประโยชน์แก่สมาชิก

     - การรวบรวมผลิตผลต้องมาจากสมาชิกเป็นส่วนใหญ่

     - ตรวจสอบจำานวนสมาชิกที่นำาผลิตผลมาจำาหน่ายจากสมุดซื้อผลิตผล

 4.4 ก�รตรวจสอบธุรกิจแแปรรูปผลิตผล

   วัตถุประสงค์ก�รตรวจสอบ

    - มีการปฏิบัติตามระเบียบ มติที่ประชุม

    - การแปรรูปเป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการ

    - จัดทำาเอกสารแปรรูปครบถ้วน

    - วัตถุดิบและงานระหว่างผลิต และสินค้าสำาเร็จรูปมีอยู่จริง

    - กำาหนดแผนงาน ระเบียบ กฏเกณฑ์เหมาะสม
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   ก�รตรวจสอบธุรกิจแปรรูป

    1.ตรวจสอบกำาหนดระเบียบและข้อกำาหนด

       อ่านระเบียบเกี่ยวกับการแปรรูป/รายงานการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ

       เพื่อพิจารณาว่า

     - มีการกำาหนดแผนกแปรรูป ขั้นตอนการแปรรูปและกำาหนดทดสอบอัตรา  

       การสูญเสียเหมาะสม

     - มีการกำาหนดผู้มีหน้าที่ผลิต จำาหน่าย เก็บรักษาเหมาะสม

    2.ดูการปฏฺบัติงานด้านการแปรรูป

     - รวบรวมใบสั่งซื้อก่อนสั่งผลิต

     - จัดทำาใบสั่งผลิต

     - การเบิกวัตถุดิบมีการจัดทำาใบเบิกและอนุมัติ

     - ชั่งนำาหนักวัตถุดิบเพื่อนำาเข้ากระบวนการผลิต

     - ตรวจสอบคุณภาพว่าเป็นไปตามมาตรฐาน

     - จัดทำาใบรายงานการผลิต ใบส่งสินค้าสำาเร็จรูป ทะเบียนคุมวัตถุดิบ 

       สินค้าสำาเร็จรูป

    3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

     การสั่งผลิต   ใบสั่งผลิต

     การเบิกวัตถุดิบ       ใบเบิกวัตถุผลิต

     การนำาส่งสินค้าสำาเร็จรูป  ใบนำาส่งสินค้าสำาเร็จรูปรายงาน

          การผลิต

    4. ตรวจสอบการเก็บรักษาวัตถุดิบ และสินค้าสำาเร็จรูป

     - สถานที่จัดเก็บปลอดภัย มีการทำาประกันภัย

     - จัดทำาทะเบียนคุม  ทดสอบการตรวจนับ

     - จัดทำาหลักฐานการเบิกวัตถุดิบ

    5. ตรวจสอบการดูแล บำารุงรักษาเครื่องจักร

     - มีแผนการบำารุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องจักรตามเวลา เหมาะสม

     - จัดทำาประกันภัยอย่างเพียงพอ

     - กำาหนดผู้รับผิดชอบดูแลรักษาและจัดทำารายงานการใช้งาน

้
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 4.5 ก�รตรวจสอบธุรกิจให้บริก�ร

   วัตถุประสงค์ก�รตรวจสอบ

    - จัดทำาหลักฐานให้บริการและรับชำาระครบถ้วน

    - มีการปฏิบัติตามระเบียบ , มติที่ประชุม

    - การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสมรัดกุม

    - ลูกหนี้ค่าบริการมีอยู่จริง

    - กำาหนดแผนงาน ระเบียบ กฎเกณฑ์เหมาะสม

    - อำานวยประโยชน์ด้านให้บริการแก่สมาชิก

   วิธีก�รตรวจสอบธุรกิจให้บริก�ร

   1. ตรวจสอบการกำาหนดระเบียบและข้อกำาหนด อ่านระเบียบ รายงานการประชุม

       เพื่อพิจารณา

    - มีกำาหนดระเบียบ มีมติในการให้บริการอย่างเหมาะสม

    - การให้บริการ เป็นไปตามระเบียบ/มติที่ประชุมคณะกรรมการและความต้องการ

      ของสมาชิก

    - กำาหนดหน้าที่ในการให้บริการ / เรียกเก็บเงิน

   2.ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการให้บริการและการรับเงิน

    - มีการสำารวจความต้องการ , จัดลำาดับให้บริการ

    - การให้บริการยุติธรรม และเป็นไปตามขั้นตอน

    - มีหลักฐานการให้บริการเงินสด/เงินเชื่อครบถ้วน

    - มีหลักฐานการรับชำาระหนี้ค่าบริการครบถ้วน

   3.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

    - การขอใช้บริการ  ใบขอใช้บริการ

    - การให้บริการ   

     เงินสด   ใบเสร็จรับเงิน

     เงินเชื่อ   ใบสำาคัญการให้บริการ

        บัญชีย่อย/บันทึกการปฏิบัติงาน
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  5. ก�รตรวจสอบก�รจัดห�ทุน

      5.1 ก�รตรวจสอบเงินรับฝ�ก

 วัตถุประสงค์ของก�รตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่�

   1.  มีการกำาหนดและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงินไว้อย่างเหมาะสม

   2.  มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง

   3.  เงินรับฝากมีอยู่จริง

          วิธีก�รตรวจสอบเงินรับฝ�ก

   1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงิน

   2. ตรวจสอบการรับฝากเงิน

   3. ตรวจสอบการถอนเงิน

   4. ตรวจสอบการจ่ายดอกเบี้ย

   5. วิเคราะห์บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝาก

   6. ยืนยันยอดเงินรับฝาก

           ตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มระเบียบ

   1. ระเบียบที่สหกรณ์กำาหนดได้รับความเห็นชอบจาก นทส. 

   2. ไม่มีการรับฝากจากบุคคลภายนอก

   3. ตรวจสอบการควบคุมการเบิกใช้สมุดคู่บัญชีและการออกเลขที่บัญชี 
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วิเคร�ะห์บัญชีย่อยเจ้�หนี้เงินรับฝ�ก

 1. การฝากและถอนเงินเป็นวันที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือมีการฝากและถอนวนเวียนเฉพาะ

           กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 2. ปิดบัญชีใกล้วันสิ้นปีแล้วเปิดใหม่ในวันต้นปี

 3. บัญชีย่อยเงินรับฝากที่ไม่มาติดต่อนานผิดปกติ

 4. มีการแก้ไขวันที่หรือมีการขูดขีดฆ่าหรือใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์ในใบฝาก-ถอนเงิน  หรือมีการ

     แก้ไขบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝาก

  5.2 ก�รตรวจสอบด้�นหนี้สิน

 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  เพื่อให้แน่ใจว่า 

  1.  มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำาแนะนำา 

  2.  การกู้ยืมเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

      สหกรณ์และมติที่ประชุมใหญ่

  3.  มีหนี้สินที่บันทึกไว้มีอยู่จริง

 ก�รควบคุมเกี่ยวกับหนี้สิน

 วงเงินกู้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่และความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

 ตรวจสอบวงเงินที่สหกรณ์กู้ยืมคงเหลือ  วงเงินที่สหกรณ์จะสามารถก่อหนี้ภาระผูกพันได้ในภายหน้า  ซึ่ง

นายทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบแล้ว  หัก วงเงินและจำานวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันแล้ว
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  1. วงเงินกู้ยืมรวมของทุกสัญญาที่มีพันธะผูกพันที่จะเกิดขึ้นภายหน้า

  2. จำานวนเงินกู้คงเหลือของทุกสัญญาที่ระบุเงื่อนไขให้สหกรณ์รับเงินกู้เพียงงวดเดียว

  3. จำานวนเงินที่ระบุในตั๋วเงินจ่ายเพื่อการคำาประกันการกู้ยืมหรือการคำาประกันอื่น 

  4. จำานวนเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นรวมทุกบัญชีที่มีอยู่   

 วิธีก�รตรวจสอบด้�นหนี้สิน

  1. การอนุมัติและการกำาหนดผู้มีอำานาจลงนามแทนสหกรณ์ในการกู้ยืม 

  2. ตรวจดูสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับเงินกู้เปรียบเทียบกับหลักฐานการรับเงินและการบันทึก

     บัญชีว่าถูกต้องและตรงตามสัญญา 

  3. ตรวจหลักฐานการจ่ายชำาระคืนและการคำานวณดอกเบี้ยจ่ายว่ามีการจ่ายชำาระให้เจ้าหนี้จริงและ 

     ถูกต้อง 

  4. ตรวจสอบบัญชีย่อยเจ้าหนี้  ตรวจสอบติดตามหาสาเหตุยอดเจ้าหนี้ที่ค้างนานและมียอดคง

      เหลือทางด้านเดบิต 

  5. เปรียบเทียบยอดรวมรายละเอียดเจ้าหนี้กับบัญชีคุมยอดในบัญชีแยกประเภท 

  6. ขอคำายืนยันยอดหนี้สิน  

      5.3 ก�รตรวจสอบทุนเรือนหุ้น 

       วัตถุประสงค์ของก�รตรวจสอบ  เพื่อให้แน่ใจว่า 

         1.  มีการกำาหนดและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสมาชิกและทุนเรือนหุ้น 

         2.  มีการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมใหญ่ 

         3.  สมาชิกถือหุ้นอยู่จริงตามที่ปรากฏในทะเบียนหุ้น

       วิธีก�รตรวจสอบทุนเรือนหุ้น

 1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ

 2. ตรวจสอบการจัดเก็บค่าหุ้นจากสมาชิก

 3. ตรวจสอบการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก

 4. วิเคราะห์ทะเบียนหุ้น

 5. ขอคำายืนยันยอดทุนเรือนหุ้น

 6. ตรวจสอบการคำานวณเงินปันผล 

      ตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มระเบียบ

 1. ตรวจสอบการรับสมาชิกใหม่ 

 2. ตรวจสอบการลาออกจากการเป็นสมาชิก

 3. ตรวจสอบการจัดทำาทะเบียนสมาชิกและหุ้น

้้
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     ตรวจสอบก�รจัดเก็บค่�หุ้นจ�กสม�ชิก

 1. ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินค่าหุ้นตามงบหน้าเก็บเงินประจำาเดือน และใบเสร็จรับเงิน 

 2. ตรวจสอบหลักฐานยอดรวมการรับเงินค่าหุ้นกับสลิปเครดิต/สลิปรับ    และการผ่านรายการไปสมุด

             สรุปประจำาวัน/สมุดเงินสด รวมทั้ง ผ่านไปสมุดรวมบัญชีทั่วไป/สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

        3. ทดสอบการผ่านรายการรับเงินค่าหุ้นไปบันทึกในทะเบียนหุ้นรายคน 

    ตรวจสอบก�รจ่�ยคืนค่�หุ้นแก่สม�ชิก

       1. ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดำาเนินการและสมาชิกที่ลาออกไม่มีหนี้สินคงค้างและไม่ติดภาระ

             คำาประกันสมาชิกรายใด 

        2. ตรวจสอบหลักฐานยอดรวมการจ่ายคืนค่าหุ้นกับสลิปเดบิต/สลิปจ่าย   และการผ่านรายการไปสมุด

             สรุปประจำาวัน/สมุดเงินสด รวมทั้ง ผ่านไปสมุดรวมบัญชีทั่วไป/สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

        3. ทดสอบการผ่านรายการจ่ายเงินค่าหุ้นไปบันทึกในทะเบียนหุ้นรายคน

     วิเคร�ะห์ทะเบียนหุ้น

 1. ทดสอบการเพิ่ม/ลดค่าหุ้น

 2. ทุนเรือนหุ้นไม่เคลื่อนไหวจะต้องสอบถามสาเหตุ 

****ขอคำ�ยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น

     ตรวจสอบก�รคำ�นวณเงินปันผล

 1. การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมายและมติที่ประชุมใหญ่

 2. สอบถามและขอหลักฐานการจ่ายเงินปันผล

      ก�รตรวจสอบทุนสำ�รองและทุนสะสมฯ

 1.  ตรวจสอบการการจ่ายเงินทุนต่าง ๆเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

 2.  ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี และการผ่านรายการ ไปสมุดสรุปประจำาวัน/สุมดเงินสด/สมุด

     รายวันทั่วไป รวมทั้งสมุดรวมบัญชีทั่วไป/สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 4.6 ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจสอบกิจก�ร

      คว�มสำ�คัญของร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�ร

 1. ใช้ในการวางแผน ควบคุมทางการเงินและตัดสินใจทางธุรกิจของสหกรณ์ แก้ไขปรับปรุงการบริหารงาน

      ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2. ประเมินประสิทธิภาพและวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการรวมถึงวางระบบการควบคุมภายในของ

     สหกรณ์

 3. ทราบความสามารถการให้บริการและเอื้ออำานวยประโยชน์ต่อสมาชิก    ในการทำาธุรกิจกับสหกรณ์

 4. เพื่อการตัดสินใจของคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ที่ใช้ข้อมูล

 ลักษณะของร�ยง�นที่ดี

 1. ความถูกต้อง การรายงานการตรวจสอบกิจการต้องมีความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ หรือข้อความ 

ตัวเลข รวมทั้งการอ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ประกอบและสามารถให้คำาอธิบายแล้วพิสูจน์ข้อ

เท็จจริงได้ทุกเรื่อง  ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้ทำาการประเมินข้อมูลเหล่านั้นแล้ว

้
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 2. ความชัดเจน รายงานที่ทำาให้ผู้อ่านเข้าใจ และทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ  ได้ เช่นเดียวกับที่ผู้ตรวจสอบกิจการ

ทราบทั้งหมด หรือเสมือนหนึ่งที่ผู้อ่านรายงานอยู่ในเหตุการณ์นั้นเอง โดยไม่ต้องมีการตีความหรือมีการอธิบายเพิ่ม

เติม ในเรื่องนี้ผู้ตรวจสอบกิจการต้องทำาความเข้าใจในเรื่องที่จะเสนอรายงานให้แจ่มแจ้ง มีข้อมูลที่จะรายงานอย่าง

เพียงพอ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ออกมาได้อย่างชัดเจน

 3. ความกระชับ/กะทัดรัด การตัดเนื้อหาที่ไม่จำาเป็น หรือไร้สาระออกจากรายงานแต่มุ่งชี้ประเด็นปัญหา

โดยหลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่จำาเป็น หากสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมข้อความที่ต้องการเสนอ

ในรายงาน

 4. ความทันต่อเวลา การนำาเสนอรายงานควรกระทำาในเวลาที่เหมาะสมและให้ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันมาก

ที่สุด ซึ่งสามารถนำาไปปฏิบัติได้ทันทีโดยเฉพาะในเรื่องจำาเป็นต้องรีบดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง

ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอรายงานเพียงบางส่วนก็ได้ เพื่อให้สหกรณ์ทราบและสั่งการให้มีการป้องกัน หรือแก้ไข

ก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือมีความเสียหายมากขึ้น

 5. ความสร้างสรรค์  การรายงานผลการตรวจสอบต้องทำาในลักษณะที่ทำาให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงที่ดีขึ้น 

ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์ข้อบกพร่องเท่านั้น ควรมีข้อเสนอแนะและควรเป็นข้อเสนอแนะที่กระทำาได้  การให้ข้อเสนอ

แนะที่ไม่เหมาะสมจะทำาให้รายงานการตรวจสอบไม่มีคุณภาพหรือไร้ความหมาย ดังนั้นควรให้ข้อเสนอแนะเชิงบวก

มากกว่าเชิงลบ เป็นการติเพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น

 6. ความจูงใจ การรายงานที่จะทำาให้ผู้อ่านเกิดความสนใจที่จะอ่านจับประเด็นที่สำาคัญได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

และมีความกระตือรือร้นที่จะนำาข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความ

เหมาะสมอย่างทันต่อเหตุการณ์  

 ขั้นตอนก�รเขียนร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�ร

 1. รวบรวมข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่มีนัยสำาคัญ หรือ ชี้ชัดว่ามีข้อบกพร่อง โดยมี

     เอกสารหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ    

 2. ระบุข้อบกพร่อง หรือปัญหา หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

 3. ชี้ประเด็นปัญหาให้ชัดเจนว่ามีความสำาคัญเพียงใด พร้อมเสนอที่มาของปัญหานั้นว่าเกิดจาก

             สาเหตุใด

 4. ทดสอบเพื่อค้นหาสาเหตุอื่นประกอบการพิจารณาความผิดปกติที่ตรวจพบว่าอาจมีการผิดปกติ

          ชนิดเดียวกันซำา ๆ ได้อีก

   5. กำาหนดแนวทางแก้ไขและให้คำานึงถึงระบบการควบคุมภายในที่ดีด้วย

 ประเภทของร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�ร  ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

เป็นลายลักษณ์อักษรดังนี้

 1. รายงานการตรวจสอบประจำาเดือน

 2. รายงานการตรวจสอบกิจการประจำาปี

 3. รายงานการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน

้
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ร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�รประจำ�เดือน

 การจัดทำารายงาน เป็นการสรุปผลการตรวจสอบกิจการในเดือนที่ตรวจสอบโดยแยกออกเป็นแต่ละด้าน 

คือ การบริหารงานทั่วไปการเงิน การบัญชี และการดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์รายงานให้ทราบถึงเรื่องที่ตรวจสอบ 

ปริมาณที่ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตที่ตรวจพบ 

ข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไขและการติดตามผลการแก้ไข

 เพื่อให้คณะกรรมการดำาเนินการทราบ

 1. ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของคณะกรรมการ/ ฝ่ายจัดการ

 2. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อนการควบคุมภายใน

 3. วิธีการแก้ไขปรับปรุงการดำาเนินกิจการของสหกรณ์      

 ก�รตรวจสอบก�รบริห�รทั่วไป

 1. การจัดโครงสร้างองค์การ  การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

 2. การกำาหนดระเบียบปฏิบัติที่จำาเป็นครบถ้วนตามธุรกิจและ การดำาเนินการของสหกรณ์

 3. การจัดทำาแผนงาน การกำาหนดประมาณการรายได้และรายจ่าย และการกำาหนดแผนธุรกิจไว้

          ชัดเจนเหมาะสม

 4. การตรวจสอบ/สอบทาน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่  

 ก�รตรวจสอบด้�นก�รเงิน

 1. การปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน

 2. มีการอนุมัติรายการโดยผู้มีอำานาจโดยถูกต้อง

 3. เอกสารทางด้านการเงินครบถ้วนสมบูรณ์

 4. ความถูกต้องของเงินสดและเงินฝากธนาคาร

    กรณีสหกรณ์นำาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นและใช้จ่ายในการสร้างหรือซื้อสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ เป็นต้น ผู้ตรวจสอบกิจการควรรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ  

 1. การลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ

 2. ความเสี่ยงในการลงทุน

 3. ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับการลงทุน

 4. การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์

    ฯลฯ                    

    กรณีสหกรณ์มีการจัดหาเงินทุนด้วยวิธีการกู้ยืม ผู้ตรวจสอบกิจการควรรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

 1. การปฏิบัติตามข้อบังคับและวงเงินตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

 2. ความสามารถในการชำาระหนี้

 3. เงินกู้ตามวัตถุประสงค์แห่งเงินกู้

             ฯลฯ  



111  

 ก�รตรวจสอบด้�นบัญชี

 1. การจัดทำาบัญชีในภาพรวม

 2. การปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

 3. ระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

 4. การจัดทำาบัญชีย่อย/ทะเบียนคุมยอดเป็นปัจจุบัน

    ฯลฯ

 ก�รตรวจสอบด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจ                

 1. การปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์

 2. ระบบการควบคุมภายในของแต่ละธุรกิจ

 3. ความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ

 4. การอำานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก

    ฯลฯ

รูปแบบร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�รประจำ�เดือน

           ตัวอย่�ง

เรียน คณะกรรมการดำาเนินการ

 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ...........เมื่อวันที่..............................................ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า/

ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน..........................................................จำากัด 

สำาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี.........................................................ข้าพเจ้า/ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบ

กิจการระหว่างวันที่ ................................ ถึงวันที่ .........................จึงขอเสนอผลการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

      แสดงว่าทำาไมจึงต้องทำาการตรวจสอบ ตรวจสอบ  เพื่ออะไร หรือจุดมุ่งหมาย หรือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจาก

การตรวจสอบ

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

    2.1 แสดงเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งช่วงเวลาที่ตรวจสอบ

    2.2  ข้อจำากัดที่ไม่สามารถตรวจสอบได้/ต้องชะลอการตรวจสอบ ซึ่งทำาให้ผู้ใช้รายงานได้ทราบว่า

          ผู้ตรวจสอบกิจการถูกจำากัดด้วยปัจจัยอะไรบ้าง  

                          

รายงานการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ...................................... จำากัด

ประจำาเดือน .....................................พ.ศ. ...........
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ร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�รประจำ�ปี

ก�รจัดทำ�ร�ยง�น

 เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำาเดือนโดยภาพรวมเพื่อนำาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่                    

รับทราบข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการ การปฏิบัติงานของ

ฝ่ายจัดการ การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศ

 การรายงานให้สรุปข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องที่ตรวจพบและผลการแก้ไขข้อบกพร่องแต่ละเรื่องว่าแก้ไข

เป็นอย่างไร การรายงานสรุปข้อบกพร่องควรเป็นข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญและเป็นจุดอ่อนการควบคุมภายใน  

ของสหกรณ์ รวมทั้งเรื่องที่สหกรณ์ได้แก้ไขแล้วยังคงต้องรายงานผลไว้ด้วย

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ    

    3.1 อธิบายสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบกิจการ

    3.2 ข้อสังเกต หรือข้อบกพร่องจากการดำาเนินงาน  

    3.3 ข้อเสนอแนะแก่สหกรณ์เพื่อปรับปรุงแก้ไข

          ทั้งนี้ ควรรายงานเฉพาะ ข้อสังเกตและข้อบกพร่องที่อาจทำาให้เกิดความเสียหายอย่างเป็นสาระสำาคัญ 

4.สรุปผลการติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตครั้งก่อน

   4.1 ผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในเดือนก่อน/ปีก่อน

   4.2 สหกรณ์ได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะอย่างไร    ยังมีข้อบกพร่องอยู่อีกหรือไม่   

   4.3 สาเหตุของปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ 

5.  เรื่องอื่น ๆ

     .....................................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................................         

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

         (….......……..……...........…….)

                                ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่อยู่ของผู้ตรวจสอบกิจการ

โทรศัพท์

วันที่เขียนรายงานตรวจสอบกิจการ
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รูปแบบร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�รประจำ�ปี

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน........................................................จำากัด

 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ...........เมื่อวันที่..............................................ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า/

ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน..........................................................จำากัด 

สำาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี.........................................................ข้าพเจ้า/ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบ

และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำาเนินการเป็นประจำาทุกเดือนที่ เข้าตรวจสอบนั้น 

จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำาปี  ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

      1.1   เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินงาน

      1.2   เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

      1.3   เพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

      2.1   ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

      2.2   ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำาหนดของสหกรณ์

      2.3   ตรวจสอบการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ   และมติของที่ประชุม

      2.4   ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กำาหนดไว้

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ที่สหกรณ์ควรแก้ไข   

3.1  ผลการดำาเนินงาน

             สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี........คน  ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น .......... คนออกจากสหกรณ์........คน   

สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี........... คน ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำาเนินงานทั้งสิ้น.......................... บาท เพิ่มขึ้น/ลดลง

จากปีก่อน...........บาท หรือร้อยละ....... และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น.........บาท ค่าใช้จ่าย......................บาท 

มีกำาไรสุทธิ................................. บาทเพิ่มขึ้น/ลดลงจากปีก่อน……..............… บาท  หรือร้อยละ..............

3.2  ด้านบริหารงานทั่วไป

              สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

3.3   ด้านบัญชี

          สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

3.4   ด้านการเงิน

        สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำานวน............บาท  ถูกต้อง/ไม่ถูกต้องตรงตามบัญชี ซึ่งอยู่ในความรับ

ผิดชอบของนาย/นาง/นางสาว.................................... ตำาแหน่ง.............................. (กรณีไม่ถูกต้องตรงตามบัญชีให้

ระบุรายละเอียดไว้ด้วย)     การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไป/ไม่เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่กำาหนด  

รายงานการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ...................................... จำากัด

ประจำาเดือน .....................................พ.ศ. ...........
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(กรณีไม่เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่กำาหนดให้ระบุรายละเอียดด้วย) .….....………...…..

   สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

3.5  ด้านสินเชื่อ

      3.5.1  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี .......................ประเภท   คือ

       (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        จำานวน............สัญญา   จำานวนเงิน........... บาท

       (2)  เงินสามัญ              จำานวน............ สัญญา   จำานวนเงิน........... บาท

       (3)  เงินกู้พิเศษ              จำานวน.............สัญญา   จำานวนเงิน........... บาท

    วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ   คือ

      (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จำานวน............ สัญญา  จำานวนเงิน........... บาท

      (2)  เงินสามัญ   จำานวน............ สัญญา  จำานวนเงิน........... บาท

      (3)  เงินกู้พิเศษ             จำานวน............ สัญญา  จำานวนเงิน........... บาท    

      3.5.2  สหกรณ์ให้สหกรณ์อื่นกู้ระหว่างปี .......................สหกรณ์   คือ

       (1)  สหกรณ์................................ จำากัด     จำานวนเงิน..................... บาท 

       (2)  สหกรณ์................................. จำากัด     จำานวนเงิน.................... บาท

   วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ   

       (1)  สหกรณ์............................ จำากัด    จำานวนเงิน.................. บาท 

       (2)  สหกรณ์............................ จำากัด    จำานวนเงิน.................. บาท 

  ณ  วันสิ้นปี  สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้  จำานวน ................บาท สูงกว่า/ตำากว่างบประมาณ

รายได้ที่กำาหนดไว้ จำานวน .................................. บาท

   สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

3.6   ด้านการลงทุน

 3.6.1  การลงทุนซื้อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาล และอื่น ๆ

                สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

          3.6.2  ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์

              สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

3.7  ด้านเงินรับฝาก

      สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี............. ประเภท คือ

        (1)   เงินรับฝาก........................     จำานวนเงิน............................ บาท

        (2)   เงินรับฝาก........................     จำานวนเงิน............................. บาท

        (3)   เงินรับฝาก........................     จำานวนเงิน............................. บาท

    วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ คือ

        (1)   เงินรับฝาก........................     จำานวนเงิน............................. บาท

        (2)   เงินรับฝาก........................     จำานวนเงิน............................. บาท

        (3)   เงินรับฝาก........................     จำานวนเงิน............................. บาท

         สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

่
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3.8   ด้านหนี้สิน

   สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

3.9   ด้านทุน

        3.9.1   ทุนเรือนหุ้น

              ทุนเรือนหุ้นวันต้นปีมีจำานวน....................... บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี จำานวน................. บาท / 

ลดลงระหว่างปีจำานวน............................ บาท  คงเหลือวันสิ้นปีจำานวน..................บาท

   สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

        3.9.2   ทุนสำารองและทุนสะสมต่าง ๆ

   สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

4.  การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 

      รายงานการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในปีก่อนที่ได้รายงานในที่ประชุมใหญ่ ..........

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

5.  เรื่องอื่น ๆ

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

                             

                      (................................................)

                                ผู้ตรวจสอบกิจการ / ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
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ตัวอย่�ง

ร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�ร

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตัวอย่�ง  จำ�กัด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 25x1

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ตัวอย่าง จำากัด 

 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 25x1 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 25x1 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจ

สอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตัวอย่าง จำากัด สำาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 25x1 ข้าพเจ้าและคณะ

ได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำาเนินการเป็นประจำาทุกเดือน

ที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำาปีโดยสรุป ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

      1.1   เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินงาน

      1.2   เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

      1.3   เพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

      2.1   ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

      2.2   ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำาหนดของสหกรณ์

      2.3   ตรวจสอบการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ   และมติของที่ประชุม

      2.4   ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กำาหนดไว้

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ที่สหกรณ์ควรแก้ไข   

     3.1 ผลการดำาเนินงาน

             สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,250 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 34 คนออกจากสหกรณ์ 12 คน 

สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 1,272 คน ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำาเนินงานทั้งสิ้น 62,168,238.62 บาท ในรอบปี

สหกรณ์มีรายได้ 14,600,567.00 บาทค่าใช้จ่าย 8,598,540.00 บาท ผลการดำาเนินงานมีกำาไรสุทธิ 6,002,027,00 

บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,249,000 บาท หรือร้อยละ 0.32 

      3.2   ด้านบริหารงานทั่วไป

 ระหว่างปีการถอนเงินฝากของสมาชิกผู้ฝากไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำานาจก่อนจ่ายเงินรับฝาก  สหกรณ์

ได้แก้ไขโดยมอบหมายให้ผู้จัดการทำาหน้าที่อนุมัติการจ่ายเงินรับฝาก หรือมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการทำาหน้าที่ดัง

กล่าวในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

      3.3   ด้านบัญชี

            สหกรณ์จัดทำาบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์ เว้น

แต่ การจัดทำาบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ระหว่างปีจัดทำาไม่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน จึงทำาให้เมื่อสมาชิกมาชำาระหนี้เงินกู้

ก่อนวันครบกำาหนดไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที ซึ่งในเรื่องนี้สหกรณ์ได้แก้ไขโดยควบคุมให้เจ้าหน้าที่จัดทำาบัญชี

ย่อยลูกหนี้เงินกู้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้น ทุกสิ้นเดือนสหกรณ์ควรควบคุมให้เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบบัญชี

ย่อยกับบัญชีคุมยอดให้ถูกต้องตรงกันอย่างสมำาเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหน้ี

เงินกู้

่
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     3.4   ด้านการเงิน

            สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำานวน 17,300.50 บาท ถูกต้องตามบัญชี     ซึ่งอยู่ในความรับผิด

ชอบของนางศรีสมร ใจซื่อตรง ตำาแหน่งเหรัญญิก สหกรณ์มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย

การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน และงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่กำาหนดไว้ รวมทั้งรายจ่ายของสหกรณ์เป็น

ไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ 

     3.5   ด้านสินเชื่อ

            สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี   3 ประเภท   คือ

    (1)   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จำานวน  1,654  สัญญา   จำานวนเงิน 4,430,000 บาท

    (2)   เงินกู้สามัญ         จำานวน............  สัญญา   จำานวนเงิน................ บาท

  (3)   เงินกู้พิเศษ              จำานวน............  สัญญา   จำานวนเงิน................ บาท

  วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ   คือ

    (1)   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำานวน   1,220  สัญญา   จำานวนเงิน 2,875,000 บาท

  (2)   เงินสามัญ   จำานวน............   สัญญา   จำานวนเงิน................ บาท

  (3)   เงินกู้พิเศษ             จำานวน............   สัญญา   จำานวนเงิน................ บาท

 ณ  วันสิ้นปีบัญชี สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้ จำานวน 42,300,550.00  บาท ตำากว่างบประมาณราย

ได้ที่กำาหนดไว้ จำานวน 569,000.00 บาท  การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

เกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่กำาหนดไว้ เว้นแต่การให้เงินกู้พิเศษ สหกรณ์มิได้ให้ผู้กู้ทำาหนังสือจำานองหลักทรัพย์

คำาประกันเงินกู้ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพียงแต่วางโฉนดที่ดินกับสหกรณ์เท่านั้น  สหกรณ์ควรเร่งดำาเนินการจัดให้มี

การจดทะเบียนจำานองหลักทรัพย์คำาประกันดังกล่าวให้ถูกต้องโดยเร็วต่อไป  

และการให้เงินกู้สามัญควรมีการตรวจสอบการคำาประกันเงินกู้ด้วยบุคคลไม่ให้เกินกว่าสิทธิ์ที่กำาหนดไว้ในระเบียบ

ก่อนการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกทุกครั้ง 

   การติดตามการชำาระหนี้ สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามกำาหนดจำานวน 1 ราย            

คือ  นายเอก แสนคำา มีเงินให้กู้สามัญคงเหลือจำานวน 350,000.00 บาท  ส่งเงินกู้งวดละ 5,000.00 บาท ค้างส่ง

เงินงวด 6 เดือน เป็นเงิน 30,000.00 บาท  เนื่องจากมีเงินเดือนไม่พอหัก สหกรณ์ควรดำาเนินการให้ผู้คำาประกัน

ชำาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ต่อไป 

4.  การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 

            - ไม่มี -

5.  เรื่องอื่น ๆ  

            - ไม่มี – 

                           (................................................)

                         ผู้ตรวจสอบกิจการ / ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

่

้

้

้

้
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ร�ยง�นก�รตรวจสอบกรณีเร่งด่วน

 ก�รจัดทำ�ร�ยง�น

 1. รูปแบบการรายงานเช่นเดียวกับรายงานประจำาเดือน

 2. ขั้นตอนการดำาเนินงาน

       2.1  วาจา/ประชุม แล้วจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร

            2.2  จัดทำาสำาเนารายงานผลการตรวจสอบกิจการ

    - ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด

             - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ส่งสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

    - กรมส่งเสริมสหกรณ์    ให้ส่งสำานักงานสหกรณ์จังหวัด

 ก�รนำ�เสนอร�ยง�น

  ผู้นำาเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพควรประกอบไปด้วย

   - บุคลิกภาพ

   - เนื้อหาสาระ

   - ความมั่นใจ

   - นำาเสียง้
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สรุปท้�ยบท หน่วยที่  4

ก�รดำ�เนินก�รของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 1.  การวางแผนการตรวจสอบ

  -  กำาหนดหัวข้อและขอบเขต 

  -  การตรวจสอบ

  -  การแบ่งงาน

  -  ความพร้อม

  -  การจัดเวลาทำางาน

  -  การแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบ

 2.  การตรวจสอบการดำาเนินธุรกิจและระบบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  -  การดำาเนินธุรกิจ

  -  ระบบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 3.  การตรวจสอบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน

  -  การจดทะเบียนเป็นองค์กร

  -  การดำาเนินการด้านสมาชิก

  -  การดำาเนินการด้านการประชุมใหญ่

  -  การดำาเนินการด้านระเบียบและสำานักงาน

  -  การบุคลากร

  -  การบริหารทั่วไป

  -  การให้การศึกษาและการประชาสัมพันธ์

  -  ตรวจสอบระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้

  -  ตรวจสอบการให้เงินกู้

  -  การตรวจสอบเกี่ยวกับการฝากและการลงทุน

  -  แผนงานและงบประมาณ

  -  อัตราดอกเบี้ยและการบริหารรายจ่าย

  -  สินทรัพย์ถาวร

 4.  เทคนิคการตรวจสอบกิจการ

  -  การตรวจสอบเอกสาร

  - การสังเกตการณ์

  - การสอบถาม

  - การตรวจนับ

  - การยืนยันยอด
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  - การคำานวณ

  - การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

  - การตรวจสอบการผ่านรายการ

  - การหารายการผิดปกติ

 5. การตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ

  1. การตรวจสอบด้านการบริหารทั่วไป

  2. การตรวจสอบด้านการเงิน

  3. การตรวจสอบการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

  4. การตรวจสอบการดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์

  5. การตรวจสอบการจัดหาทุน

 6.  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

  1. การจัดทำารายงาน

   - ความสำาคัญของรายงาน

   - ลักษณะรายงานที่ดี

   - ขั้นตอนการ

   - ประเภทรายงาน

  2. การนำาเสนอรายงาน

   - บุคลิกภาพ

   - เนื้อหาสาระ

   - ความมั่นใจ

   - นำาเสียง

  3. ประเภทของรายงานการตรวจสอบกิจการ

   - ประจำาเดือน

   - ประจำาปี

   - กรณีเร่งด่วน

้
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ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเองโดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

หน่วยที่ 4

ก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบกิจก�รก�รด้�นต่�งๆ ของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

คำ�ชี้แจง  ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 1.ข้อใดที่ผู้ตรวจสอบกิจการควรดำาเนินการเป็นลำาดับแรก

  ก.  เทคนิคการตรวจสอบ

  ข.  การตรวจสอบการดำาเนินธุรกิจและระบบบัญชี

  ค.  การวางแผนการตรวจสอบ

  ง.  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

 2.ข้อใดคือขั้นตอนการทำางานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

  ก.ประชุมแบ่งหน้าที่และกำาหนดงานการตรวจสอบขั้นต้น

  ข.ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบแต่ละเดือน

  ค.รายงานผลและติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการหลังการตรวจสอบ

  ง. ถูกทุกข้อ

 3.ข้อใดคือหลักการวางแผนการตรวจสอบ

  ก.กำาหนดหัวข้อและขอบเขตการตรวจสอบ

  ข.การแบ่งงาน และความพร้อม

  ค.การจัดเวลาทำางาน และแจ้งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทราบล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบ

  ง.ถูกทุกข้อ

 4.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำาหน่าย

  ก.เป็นธุรกิจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ให้เงินกู้กับสมาชิก

  ข.เป็นธุรกิจที่สหกรณ์จัดหาหรือจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำาเป็นมาจำาหน่ายให้กับสมาชิก

  ค.เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกในด้านการเพาะปลูก การประมง

  ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง
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 5. ข้อใดคือขั้นตอนในการจัดทำาบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  ก. รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

  ข. บันทึกรายการเงินจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีลงในสมุดรายการขััั้นต้น

  ค. ผ่านรายการที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปบันทึกรายการขั้นปลายและ

     จัดทำางบทดลอง

  ง.  ถูกทุกข้อ

 6. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีมีกี่ประเภท

  ก.  2 ประภท คือ เอกสารภายใน  และ เอกสารภายนอก

  ข.  2 ประเภท คือ เอกขั้นต้น  และ เอกสารขั้นปลาย

  ค.  3  ประเภท คือ เอกสารขั้นต้น  เอกสารขั้นปลาย  เอกสารรายงาน

  ง.   3 ประเภท  คือ  เอกสารขั้นต้น  เอกสารขั้นปลาย เอกสารภายนอก

 7. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการควบคุมภายใน  หมายถึงอะไร 

  ก.ป้องกันทรัพย์สินของกิจการจากการทุจริต

  ข.ให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

  ค.ให้ข้อมูลทางการบัญชีมีความสวยงามและชัดเจน

  ง.ให้การดำาเนินงานเป็นไปตามที่สมาชิกคาดหวังไว้ทุกประการ

 8.ข้อใดเป็นการตรวจสอบการบริหารและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจดทะเบียนองค์กร

  ก.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้กำาหนดระเบียบที่จำาเป็นและจัดพิมพ์เป็นหลักฐานเก็บไว้ดี

  ข.เอกสารต่างๆ สหกรณ์มีการเก็บรักษาไว้ดี

  ค.มีการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกงานบุคลากรดี

  ง.สหกรณ์มีการรักษาใบสำาคัญการจดทะเบียนของสหกรณ์และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องไว้เรียบร้อยดี

 9.การตรวจสอบการจัดทำาแผนงานประมาณการรายได้/รายจ่าย/แผนธุรกิจ เป็นการตรวจสอบด้านใด

  ก.การตรวจสอบด้านการบริหารทั่วไป

  ข.การตรวจสอบด้านการเงิน

  ค.การตรวจสอบด้านการดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์

  ง.การตรวจสอบด้านการจัดหาทุน

 10.ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรกี่ประเภท

  ก. 2 ประเภท คือ รายงานการตรวจสอบประจำาเดือนและประจำาปี

  ข.3 ประเภท คือ รายงานการตรวจสอบประจำาเดือน ประจำาปี และกรณีเร่งด่วน

  ค.4 ประเภท คือ รายงานการตรวจสอบประจำาเดือน ประจำาปี กรณีพิเศษ และกรณีเร่งด่วน

  ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง
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ชุดเฉลย

ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเองโดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

 หน่วยที่.1 โครงสร้�งบริห�รคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  1.ง  2.ค  3.ก  4.ก  5.ง  

  6.ง  7.ง  8.ค  9.ก  10.ง

 

 หน่วยที่.2 กำ�หนดเวล�อยู่ในตำ�แหน่งของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  1.ค  2.ค  3.ง  4.ข  5.ข

  6.ง  7.ข  8.ก  9.ก  10.ค

 หน่วยที่.3 บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  1.ง  2.ค  3.ง  4.ก  5.ง

  6.ง  7.ง  8.ง  9.ค  10.ง

 หน่วยที่.4 ก�รดำ�เนินก�รของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  1.ค  2.ง  3.ง  4.ข  5.ง

  6.ก  7.ก  8.ง  9.ก  10.ข
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ภ�คผนวก
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ตัวอย่�งก�รกำ�หนดต�ร�งเพื่อว�งแผนก�รตรวจสอบ

ก�รว�งแผนก�รตรวจสอบ ครั้งที่ 1

เดือนเมษ�ยน

หม�ยเลข

กระด�ษทำ�ก�ร
ง�น

วัน เวล� และ ขอบเขตก�ร

ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

1. การตรวจสอบรายการตาม

รายงานฐานะการเงิน

1.1 ตรวจสอบจำานวนสมาชิก

1.2 ตรวจนับเงินสดในมือ

1.3 ตรวจเงินฝากธนาคาร

1.4 ตรวจสอบยอดเงินสะสม

    ค่าหุ้น-เงินกู้

1.5 ตรวจสอบยอดเงินฝาก

1.6 ตรวจการปล่อยเงินกู้

1.7 ตรวจสอบรายได้และ

    ค่าใช้จ่าย

2.การตรวจสอบการบริหารและ

การควบคุมภายใน

2.1 การจดทะเบียนองค์กร

2.2 การดำาเนินการด้านสมาชิก

2.3 การดำาเนินการด้าน

     ประชุมใหญ่

2.4 การดำาเนินการด้านระเบียบ

2.5 การบุคลากร

2.6 การบริหารทั่วไป

2.7 การให้การศึกษาและการ

ประชาสัมพันธ์

2.8 ตรวจสอบระเบียบว่าด้วย

การให้เงินกู้

1 เม.ย ...)ตรวจย้อนหลังตั้งแต่เดือน 

ม.ค เป็นต้นไป

1. เม.ย ...

1 เม.ย ...

7 เม.ย ...

7 เม.ย ...

2 เม.ย ... (ตรวจย้อนหลังตั้งแต่เดือน 

ม.ค. เป็นต้นไป)

2 เม.ย. ... (ตรวจย้อนหลังตั้งแต่เดือน 

ม.ค. เป็นต้นไป

14 เม.ย ...

1 เม.ย ...

ยกเว้น

14 เม.ย ...

14 เม.ย ...

1-30 เม.ย ...

1-30 เม.ย ...

7 เม.ย...

นายชอบ รักดี

นายเพียร หมั่นสอบ

นางเขียด อินคำา

นายเพียร หมั่นสอบ

และนายชอบ รักดี

นางเขียด อินคำา

นายชอบ รักดี

นายเพียร หมั่นสอบ

นายเพียร หมั่นสอบ

นายชอบ รักดี

นายเพียร หมั่นสอบ

และสำานักงาน

นายเพียร หมั่นสอบ

นางเขียด อินคำา

นายเขียด อินคำา

นายชอบ รักดี
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หม�ยเลข

กระด�ษทำ�ก�ร
ง�น

วัน เวล� และ ขอบเขตก�ร

ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

2.9 ตรวจสอบการให้เงินกู้

2.10 ตรวจสอบเกี่ยวกับการฝาก

และการลงทุน

2.11 แผนงานและงบประมาณ

2.12 อัตราดอกเบี้ยและบริหาร

งบประมาณ

2.13 สินทรัพย์ถาวร

7 เม.ย.......

14 เม.ย...

1-30 เม.ย...

1-30 เม.ย....

14 เม.ย.....

นายชอบ รักดี

นายเพียร หมั่นสอบ

นายชอบ รักดี

นายชอบ รักดี

นางเขียด อินคำา

ร�ยชื่อคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร 1. นายเพียร  หมั่นสอบ ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

     2. นายชอบ  รักดี  เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

     3. นางเขียด  อินคำา  ผู้ตรวจสอบกิจการ
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แบบฟอร์มร�ยง�นจำ�นวนสม�ชิก

สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ............................................................................ จำ�กัด

ร�ยละเอียดจำ�นวนสม�ชิก

ณ วันที่ .....................................................................

***********************

วันที่ ..............................................................

ยอดยกมา ...................................................... คน

เพิ่มขึ้นระหว่างปี ........................................... คน

ลดลงระหว่างปี ............................................. คน  

คงเหลือ ......................................................... คน

สาเหตุการออก

 1. .....................................................................................................................   ............ คน

 2. .....................................................................................................................   ............. คน

 3. .....................................................................................................................   ............ คน

 4. .....................................................................................................................   ............. คน

 5. .....................................................................................................................   ............ คน

 6. .....................................................................................................................   ............. คน

 7. .....................................................................................................................   ............ คน

 8. .....................................................................................................................   ............. คน

        รวม   ............. คน

ผู้จัดทำา ....................................................................

ผู้สอบบัญชี .............................................................

วันที่รายงาน ...........................................................
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เลขที่ ........................./......................

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ................................................................... จำ�กัด

ใบตรวจสอบเงินสดในมือ ณ วันที่ ..........................................................

----------------------------------------------

ตรวจนับเงินสดในมือตามที่มีอยู่จริง

 รวมจำานวนเงินเหรียญ   เป็นเงิน .......................................... บาท

 รวมจำานวนธนบัตร   เป็นเงิน .......................................... บาท

 รวมยอดเงินสดในมือตามตรวจนับจริง เป็นเงิน .......................................... บาท

บันทึกความและความคิดเห็นต่าง ๆ

 .......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

    ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ...................................................

            ...................................................

          ...................................................
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สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ...................................................................... จำ�กัด

หนังสือรับรองก�รเก็บรักษ�เงินสด

วันที่ ..............................................................

---------------------------------------------------

รายชื่อผู้เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ ตำาแหน่ง.....................................

   ขอรับรองว่าได้เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน .....................................................

   เป็นจำานวนเงิน ................................. บาท (....................................................................................)

     ลงชื่อ ..................................................ผู้เก็บรักษาเงินสด

2. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ ตำาแหน่ง.....................................

   ขอรับรองว่าได้เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน .....................................................

   เป็นจำานวนเงิน ................................. บาท (....................................................................................)

     ลงชื่อ ..................................................ผู้เก็บรักษาเงินสด

3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ ตำาแหน่ง.....................................

   ขอรับรองว่าได้เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน .....................................................

   เป็นจำานวนเงิน ................................. บาท (....................................................................................)

    ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการดำาเนินการ

    ลงชื่อ ...........................................พยาน

    ลงชื่อ ...........................................พยาน
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สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน.................................................................... จำ�กัด

ใบตรวจสอบเงินสะสม/ค่�หุ้นและเงินกู้ค้�งชำ�ระ

ยอดสำ�รวจ ณ วันที่ ...........................................................

ลำ�ดับที่ ชื่อ -  น�มสกุล เลขที่

สม�ชิก

เงินสะสม/ค่�หุ้น

ย.ส.1 ส.ป.ช.

เงินกู้ค้�งชำ�ระ ดอกเบี้ย

ค้�งรับย.ส.1 ส.ป.ช.

รวม
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สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ......................................................... จำ�กัด

ร�ยละเอียดเงินรับฝ�ก

ณ วันที่ ....................................................

เลขที่สม�ชิก ชื่อผู้ฝ�ก ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ

รวมทั้งสิ้น
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ตัวอย่�งก�รร�ยง�นก�รตรวจสอบบัญชีต�มร�ยก�รในร�ยง�นฐ�นะก�รเงิน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ............................................................................................... จำ�กัด

ร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�รครั้งที่ ......../25.....

วันที่ ................... เดือน ............................พ.ศ..................................

หัวข้อ ก�รตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่ หม�ยเหตุ

1. จำานวนสมาชิก ก.จำานวนสมาชิกเข้าใหม่

  - ชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว

ข.จำานวนสมาชิกลาออก

  1) ถอนเงินค่าหุ้นออกแล้ว

  2) ชำาระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแล้ว

  3) พ้นพันธะการค้ำาประกันแล้ว

2. เงินสดในมือ - การเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบ

- เงินสดครบถ้วนตามรายงาน

3. เงินฝากธนาคาร - ยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากเท่ากับยอดในรายงาน

4. เงินให้สมาชิก - ยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากเท่ากับยอด

  รวมของลูกหนี้รายตัวใน ย.ส.1

5. เงินทุนเรือนหุ้น - ยอดเงินทุนเรือนหุ้นในรายงานเท่ากับ

  ผลรวมของทุนเรือนหุ้นใน ย.ส.1

6. เงินรับฝาก - ยอดเงินรับฝากในรายงานเท่ากับผลรวม

  ของยอดเงินฝากใน ย.ส.2

7. เงินให้กู้แต่ละเดือน - หลักฐานการขอกู้และหลักฐานการให้กู้ถูกต้อง

- มีการจ่ายเงินกู้จริงตามจำานวนในรายงาน

8. รายได้ - ค่าใช้จ่าย - รายได้ - ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสมควร

  แก่เหตุผลและถูกต้องตามระเบียบ

9. หนี้คั่งค้าง - ยอดหนี้คั่งค้างในรายงานตรงกับผลรวม

  ของยอดหนี้คั่งค้างใน ย.ส.1
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ตัวอย่�งก�รร�ยง�นก�รตรวจสอบก�รบริห�รและก�รควบคุมภ�ยใน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ............................................................................................... จำ�กัด

ร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�รครั้งที่ ......../25.....

วันที่ ................... เดือน ............................พ.ศ..................................

หัวข้อ ก�รตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่ หม�ยเหตุ

1. ด้านสมาชิก 1) การรับสมาชิกเป็นไปตามระเบียบ

   ข้อบังคับ

2) รายละเอียดในใบสมัครครบถ้วน

ชัดเจน

3) มีการบันทึกประวัติสมาชิก ทะเบียน

   สมาชิก

4). มีการบันทึกลงในทะเบียนสมาชิกเมื่อ

   สมาชิกตายหรือลาออก

2. ระเบียบ-ข้อบังคับ 1) ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ไม่ขัดต่อ

   ข้อบังคับสหกรณ์ฯ

2) ระเบียบต่าง ๆ ที่ถือใช้กำาหนดขึ้นอย่าง

   ถูกต้องตามขั้นตอน

3) มีระเบียบที่จำาเป็นครบถ้วนและจัดเก็บ

   ไว้เป็นหลักฐาน

4) กรรมการทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ

3.การบริหารงาน

  ทั่วไป

1) กรรมการมีการประชุมตามข้อบังคับ

2) มีการบันทึกรายงานการประชุมของ

    คณะกรรมการทุกครั้ง

3) สหกรณ์ฯมีแผนงานและงบประมาณใน

    การดำาเนินงาน

4) คณะกรรมการมีการประเมินผลเป็นครั้งคราว

5) มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
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หัวข้อ ก�รตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่ หม�ยเหตุ

4. การให้เงินกู้ 1) หลักฐานการขอกู้ การค้ำาประกันถูกต้องสมบูรณ์

2) การอนุมัติเงินกู้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ

3) มีบันทึกการขอกู้และการให้กู้

4) มีการตรวจสอบและติดตามหนี้คั่งค้างเสมอ

5) มีการแจ้งเหตุผลการไม่อนุมัติเงินกู้ให้สมาชิก

   ทราบ

5. เงินสด มีการจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

7.การให้การศึกษา

 และประชาสัมพันธ์

  ทั่วไป

1) ให้การศึกษาแก่สมาชิกใหม่

2) ประกาศระเบียบ ข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลง

    ระเบียบ ข้อบังคับให้สมาชิกทราบ

3) มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสหกรณ์ให้บุคคล

    ทั่วไปทราบ

4) รายงานผลการดำาเนินงานให้สมาชิกทราบเสมอ

6. สำานักงาน 1) จัดเก็บหลักฐานเอกสารสำาคัญของ

   สหกรณ์ฯไว้เรียบร้อย

2) จัดเก็บใบคำาขอกู้ ใบสมัครเป็นเข้า

   สมาชิก ทะเบียนสมาชิกไว้เรียบร้อย

3) จัดเก็บหลักฐานเอกสารทางบัญชีไว้

   เรียบร้อยในที่ปลอดภัย

4) จัดเก็บระเบียบ ข้อบังคับไว้เรียบร้อย
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ก�รประเมินผลง�นของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 คว�มส�ม�รถในก�รปฎิบัติหน้�ที่เพื่อให้เกิดคว�มสำ�เร็จต่อภ�รกิจหน้�ที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 แบบประเมินนี้ได้ถูกออกแบบให้ใช้เป็นการประเมินผลงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการโดยรวมในฐานะ

ที่เป็นองค์คณะหนึ่ง โปรดใช้แบบประเมินผลนี้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นต่อการทำางานที่เป็นมาตรฐาน

ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อประเมินผลคณะกรรมการของท่าน และเพื่อตั้งเป็นเป้าหมายในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการทำางานให้ดียิ่งขึ้น  แบบประเมินนี้มี 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 เป็นการประเมินในส่วนต่างๆ ของการ

ดำาเนินงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการโดยให้ตอบคำาถามว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ส่วนที่ 2 เป็นรูปแบบของแผนการ

พัฒนา

ส่วนที่ 1 : ก�รปฏิิบัติง�นของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  ความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการต่อ สมาชิกรายบุคคล

      ใช่ ่          ไม่ใช่    ท่านได้ ..................................................... 

    ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกเป็นประจำาสมำาเสมอ

    สื่อสารบอกกลางถึง “ข่าวดี” และ “ข่าวไม่ดี” ไปยังสมาชิก

    มีโปรแกรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจากข้อตำาหนิร้องเรียนของสมาชิก

    ให้ความมั่นใจต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนว่า อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้

    หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

    เตรียมข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายในรายงานต่างๆ แก่สมาชิก

    ช่วยสมาชิกให้เข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 ความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการต่อ  คณะกรรมการดำาเนินการ

       ใช่   ไม่ใช่    ท่านได้ ...........................................

    ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำาเนินการเป็นประจำา

    สมำาเสมอ 

    ทบทวนและประเมินนโยบายการทำางานของคณะกรรมการดำาเนินการเป็น

    ประจำาสมำาเสมอ

    รายงานต่อคณะกรรมการดำาเนินการเมื่อตรวจพบการกระทำาที่ขัดกับกฎหมาย  

    ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ คำาสั่ง

    ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดำาเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

    โดยเฉพาะในเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงด้านการเงิน

    ให้ความเคารพในฐานะเป็นสมาชิกรายบุคคลและองค์คณะสำาหรับพื้นฐานความรู้  

    และงานที่คณะกรรมการดำาเนินการได้ปฏิิิบัติ

่

่

่
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 ความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการต่อ  อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ประจำา (หากมี)

       ใช่   ไม่ใช่    ท่านได้ ...........................................

    ทบทวนภารกิจหน้าที่การทำางานเป็นประจำาสมำาเสมอ

    ติดต่อสื่อสารกับพวกเขาตามที่ต้องการ

    สะท้อนให้ทราบทั้งแง่บวกและแง่ลบในการทำางาน

    ให้ความเคารพในฐานะเป็นสมาชิกรายบุคคลและองค์คณะสำาหรับพื้นฐานความรู้

    และงานที่ได้ปฏิบัติ  

 ความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการต่อ  ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีจากภายนอก

       ใช่   ไม่ใช่    ท่านได้ ...........................................

    คาดหวังความต้องการจากพวกเขาอย่างชัดเจน รวมถึงการแสดงเป็นลายลักษณ์

    อักษร

    ให้คำาชี้แนะในการทำางานอย่างชัดเจน

    ติดตามอย่างใกล้ชิดและสื่อสารกับพวกเขาหากมีความจำาเป็น

    รับการรายงานอย่างชัดเจนและโดยสรุป

    จัดเตรียมทรัพยากรด้านต่างๆ และความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมหากต้องการ

    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำางาน

    ทบทวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นประจำาสมำาเสมอ

    สะท้อนให้ทราบทั้งแง่บวกและแง่ลบในการทำางาน

    ให้ความเคารพในฐานะเป็นสมาชิกและองค์คณะสำาหรับพื้นฐานความรู้และงาน

    ที่ได้ปฏิบัติ 

 ความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการต่อ  ความมั่นคงปลอดภัยของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

       ใช่   ไม่ใช่    ท่านได้ ...........................................

    สหกรณ์ได้มีการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญหรือความเสี่ยงอื่นไว้พอเพียงแล้ว

    เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนมีหลักประกันความมั่นคงทั้งด้านเงินสดหรือ

    ทรัพท์สินอื่น หากสหกรณ์เกิดความเสียหายขึ้นมา

    สหกรณ์ได้จัดให้มีการประกันด้านอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ และคุ้มครองหนี้สิน

    อย่างเพียงพอ

    สหกรณ์มีการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

    วิธีการเก็บรักษาและการส่งเงินสดนำาฝากธนาคารมีระบบที่ปลอดภัยรัดกุม

    ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น สัญญาณเตือนภัย กุญแจล็อค แสงไฟในยาม

    คำาคืน และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่นได้จัดให้มีในสหกรณ์อย่างพอเพียง

    สำาเนาการบันทึกบัญชีต่างๆ ได้ถูกจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

    บัญชีประเภทต่างๆ ทั้งใหม่ ที่กำาลังใช้และที่เปิดไปแล้วได้ดำาเนินการตรวจสอบ

    อย่างครบถ้วนและเป็นประจำาสมำาเสมอ่

่

่

่
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 ความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการต่อ  ผู้ตรวจสอบกิจการด้วยกันเอง

       ใช่   ไม่ใช่    ท่านได้ ...........................................

    เข้าใจประวัติของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปรัชญา หลักการวิธีการ กฎหมาย

    ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ในสหกรณ์

    เตรียมการประชุมและงานต่างๆ อย่างมืออาชีพ

    แบ่งปันงานต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน

    ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระโดยยึดหลักวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้ง

    อ่านงบดุลและงบการเงินอื่นๆ

    วิเคราะห์งบการเงินและติดตามแนวโน้มความเจริญเติบโตในด้านต่างๆ ได้

    ไขว่คว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการอ่าน การเข้าร่วมอบรม สัมมนา

    หรือประชุม

    ให้ความเคารพและปกปิดธุรกิจส่วนของสมาชิกในคณะ

    ละเว้นการหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยใช้บทบาทหน้าที่ของตน

    เป็นแนวทาง

    หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งทางด้านแนวความคิด

    เข้าใจถึงการบริหารจัดการในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ

    พนักงานทุกตำาแหน่ง

    เข้าใจถึงโครงสร้างการบริหารงานในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ชมรม ,ชุมนุมระดับ

    ชาติ, ระดับสากล) และเข้าใจว่าแต่ละส่วนงานมีส่วนเกื้อหนุนกันอย่างไร

 ความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการต่อ  ผู้ตรวจสอบกิจการด้วยกันเอง

       ใช่   ไม่ใช่    ท่านได้ ...........................................

    ปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำาสั่ง

    ทราบถึงลักษณะงานในหน้าที่ที่ต้องทราบอย่างชัดเจน

    รับและทบทวนรายงานต่างๆ ที่ได้จากคณะกรรมการดำาเนินการ คณะกรรมการ

    ชุดอื่นและจากฝ่ายจัดการ

    เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในระดับต่างๆ อยู่เป็นประจำา

    อ่านวารสาร เอกสารทางการค้า หรือเอกสารวารสารอื่นที่เหมาะสมอยู่เป็น

    ประจำา
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ส่วนที่ 2 : แผนก�รพัฒน�

  ให้ท่านทบทวนสิ่งที่ได้ตอบคำาถามในส่วนที่ 1 โดยให้ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อช่องที่ท่านกา

เครื่องหมาย “ไม่ใช่” สิ่งที่ท่านกานั้นจะเป็นเหมือนประเด็นที่ท่านต้องการความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น                

ให้ท่านระบุเป้าหมายที่ท่านต้องการรับความรู้เพิ่มเติม 6 หัวข้อภายในปีนี้ ให้เรียงลำาดับหัวข้อที่ท่านสนใจในการ

เพิ่มเติมความรู้เป็นลำาดับแรก โดยยึดถือประโยชน์ที่เกิดกับตัวท่านและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นประโยชน์สูงสุด           

ท่าน สามารถหารือเรื่องนี้กับผู้ตรวจสอบกิจการคนอื่น  หลังจากนั้นให้ระบุ “กำาหนดวันสิ้นสุด” ให้ชัดเจน รวม

ถึงกำาหนดทรัพยากรที่ต้องการใช้  หัวข้อการศึกษาอบรม และแผนการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ        

ของท่าน

 สำ�หรับผู้ตรวจสอบกิจก�รร�ยบุคคล : ให้มีการตั้งเป้าหมายไว้สำาหรับการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อตนเองในฐานะที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สำ�หรับคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร : ให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อตั้งเป้าหมายเป็นองค์คณะ  เรียงลำาดับความ

สำาคัญของเป้าหมายโดยยึดหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

   เป้�หม�ย         ระยะเวล�สิ้นสุด

  1. 

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

 หัวข้อวิช�ก�รอบรมและก�รพัฒน�ด้�นอื่น

 1 ..........................................................................................................................................................

 2 ..........................................................................................................................................................

 3 ..........................................................................................................................................................

 4 .......................................................................................................................................................... 

 5 ..........................................................................................................................................................
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