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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด  ด ำเนินกำรตำมแนวพระรำชด ำรัส พระวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยำลงกรพระบิดำแห่งกำรสหกรณ์ไทย ว่ำ 
          “สหกรณ์เป็นวิธีจัดกำรรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลำยคนรวมกัน โดยควำมสมัครใจของตนเอง ในฐำนะที่เป็น
มนุษย์ โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ำกันหมด เพ่ือบ ำรุงตัวเองให้เกิดควำมจ ำเริญในทำงทรัพย์” 

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถำบันกำรเงินแบบหนึ่งที่มีสมำชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอำชีพอย่ำงเดียวกันหรือ 
ที่อำศัยอยู่ ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกรู้จักกำรออมทรัพย์และให้กู้ยืมเมื่อเกิดควำม
จ ำเป็น หรือเพ่ือ ก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับกำรจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์สำมำรถกู้ยืมเงิน
ได้เมื่อเกิดควำม จ ำเป็นตำม หลักกำรช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในหมู่ข้ำรำชกำรสหกรณ์และพนักงำนธนำคำรเพ่ือ
กำร สหกรณ์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2492 คือ สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์จ ำกัดสินใช้และได้แพร่หลำย
ไปใน หน่วยงำนของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ ในชุมชนแห่งแรก คือ สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนแม่มูล  จ ำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2522 วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมกำรออมทรัพย์โดยกำรรับ
ฝำกเงินและให้ผลตอบแทน ในรูป ของดอกเบี้ยอัตรำเดียวกับธนำคำร  พำณิชย์และโดยกำรถือหุ้น หัก ณ ที่จ่ำย 
เป็นรำยเดือน แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นทั้งหมด  เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีต้อง จ่ำยเงินปันผลค่ำหุ้นให้แก่สมำชิกในอัตรำ
ที่กฎหมำยก ำหนด รวมทั้ง ให้บริกำรด้ำนเงินกู้แก่สมำชิกตำมควำมจ ำเป็น  ประโยชน์ที่สมำชิกจะไดรับ เป็นแหล่ง
เงินฝำกและเงินกู้ของสมำชิก ท ำให้สมำชิกรู้จักเก็บออมเงิน และไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ ท ำให้สถำบันครอบครัว
มีควำมม่ันคงข้ึน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 ธันวำคม 2503 เริ่มจำก
สมำชิก 229 คน สินทรัพย์เริ่มจำก 24,880 บำท เงินฝำกเริ่มต้นจำก 50,000 บำทเศษในปีแรกของกำรด ำเนินกำร 
ผู้ที่ริเริ่มจัดตั้งได้แก่ นำยสำทร ผดุงถิ่น ซึ่งด ำรงต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัดในขณะนั้น  ในกำรให้บริกำรเงินกู้แก่
สมำชิกสหกรณ์ ในระยะแรกเงินกู้สำมัญวงเกินกู้ได้ไม่เกิน 30,000 บำท ผ่อนช ำระไม่เกิน 40 งวด  ในระยะต่อมำ 
ได้เพ่ิมกำรให้บริกำรเงินกู้เพ่ือฉุกเฉิน เงินกู้สำมัญและเงินกู้พิเศษจนถึงปัจจุบัน 
 ในปี 2539 คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 33 ( พ.ศ.2536) ซึ่งมีนำยชลอ  กองสุทธิ์ใจ ผู้อ ำนวยกำร
ประถมศึกษำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรในขณะนั้น   ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อที่ดิน  
3 ไร่ 1 งำน 02 ตำรำงวำ ที่ทุ่งภูเขำทอง รำคำ 4 ล้ำนบำท  และต่อมาคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34 ซึ่งมี 
นำยพินิจ จันทรกระจ่ำง ผู้อ ำนวยกำรประถมศึกษำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นประธำนกรรมกำรด ำเนินงำน ได้
เตรียมจัดหำแบบแปลนอำคำรส ำนักงำนใหม่ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น  ออกแบบโดยข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนโยธำธิกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงในเดือนตุลำคม 2538 แต่ประสบปัญหำ
อุทกภัยน้ ำเริ่มท่วมบริเวณก่อสร้ำงตั้งแต่วันที่ 2 ตุลำคม 2538 จ ำเป็นต้องหยุดกำรก่อสร้ำงไว้ พอน้ ำลด จึงได้ท ำ
สัญญำก่อสร้ำงใหม่ตั้งแต่วันที่ 19 มีนำคม 2539 

แผนการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด 

ประวัติความเป็นมา 



 ได้ท ำพิธีวำงศิลำฤกษ์ในวันที่ 29 มีนำคม 2539 เวลำ 9.09 น. ใช้งบประมำณจำกทุนเพ่ือกำรพัฒนำกิจกำร
สหกรณ์ ซึ่งเริ่มสะสมไว้ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมำ เป็นเงิน 11,600,000 บำท ด ำเนินกำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ ท ำพิธี
เปิดอำคำรส ำนักงำน วันที่ 9 มกรำคม 2541 เวลำ 9.09 น. และใช้เป็นส ำนักงำนจนถึงปัจจุบัน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยำ จ ำกัด  จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตของสมำชิก  โดยวิธีกำร
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กำรบริหำรจัดกำรเป็นลักษณะองค์กรธุรกิจ  ยึดข้อบังคับ ระเบียบ 
มติคณะกรรมกำรเป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ต่อสมำชิกและสังคมเป็นหลัก 
เปิดรับสมำชิกทั่วไป  รับสมัครด้วยควำมสมัครใจ กำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ฯ ยึดหลักประชำธิปไตย กล่ำวคือ 
กำรควบคุมดูแล ตรวจสอบ  กำรตัดสินใจ และกำรปกครองดูแล อยู่ในรูปของคณะกรรมกำรที่มำจำกสมำชิก ให้
อิสระในกำรด ำเนินงำนและกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ เช่น ส่งเสริมกำรศึกษำ กำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง
กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและผลกำรบริหำรกิจกำรของสหกรณ์ให้สมำชิกรับรู้ตลอดเวลำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ปรับปรุงต่อเนื่องโดยไม่หยุดกับที่ 
 ด้วยควำมเสียสละและเอำใจใส่ของคณะกรรมกำร  ที่ปรึกษำ ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต  ฝ่ำยจัดกำร  ตลอดจนสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ท ำให้สหกรณ์ฯ มีฐำนะมั่นคง และเป็นที่
ไว้วำงใจของมวลสมำชิก 

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยำ จ ำกัด เป็นสหกรณ์ขนำดใหญ่ มีสมำชิก10,812 คน 
ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ มีบุคลำกรประกอบด้วย คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 15 คน  ฝ่ำยจัดกำร 18 คนเป็นบริหำร 2 คน พนักงำนปฏิบัติงำน 13 คน พนักงำนจ้ำงชั่วครำว 1 คน 
เจ้ำหน้ำที่สมำคมฌำปนกิจ 1 คน พนักงำนบริกำร 1  คน สินทรัพย์รวม 9,095,296,553.95 บำท  ทุนทั้งสิ้นของ
สหกรณ์ 5,910,322,921.97 บำท (เฉพำะทุนเรือนหุ้น 5,059,201,110.00 บำท) เงินฝำกธนำคำร 
494,296,570.15 บำท กำรบริหำรจัดกำรจ ำเป็นต้องด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ ต้องมีกำรพัฒนำทั้ง ระบบงำน 
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร กระบวนกำรประสำนงำนกับสมำชิกและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ต่อเนื่อง จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร พบว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยำ 
จ ำกัด  เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง มั่นคง มีกำรเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยแยกเป็นด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรจัดกำร บริหำรจัดกำรในรูปแบบของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก  
ครอบคลุมทุกหน่วยงำน ท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรบนมำตรฐำนควำมต้องกำรของสมำชิกและควำมหลำกหลำย 
ของคณะกรรมกำรที่สังกัดหน่วยงำนต่ำง ๆ  ท ำให้ก ำหนดแนวทำงได้อย่ำงรอบคอบต่อเนื่อง  ครอบคลุมทุกปัญหำ 
รวมทั้งควำมต้องกำรของสมำชิก สำมำรถสื่อสำร ประสำนงำนได้อย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว 

2. ด้ำนกำรก ำหนดนโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบและมติ ที่เกี่ยวข้องยึดหลักแนวทำง พ.ร.บ.สหกรณ์ 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2562  กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ รวมถึงระเบียบของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสหกรณ์อย่ำงเคร่งครัด 
ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมถูกต้อง สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง มั่นคง สมำชิกมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ตำมเจตนำรมณ์ 
ของกำรด ำเนินกิจกำรสหกรณ์ 

3. ด้ำนบุคลำกร  ได้พัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมภำรกิจหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้พนักงำนทุกคน  
ของสหกรณ์มีศักยภำพ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีกำรบริกำรเป็น
ที่พึงพอใจของสมำชิกและผู้มำติดต่องำน 



4. ด้ำนระบบกำรตรวจสอบและรำยงำนผล มีระบบกำรตรวจสอบอย่ำงเข้มข้น โดยคณะผู้ตรวจสอบ 
กิจกำรสหกรณ์ที่ได้รับกำรเลือกตั้งจำกสมำชิกและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่มีมำตรฐำนผลงำนเป็นที่ปรำกฏ มีระบบ
กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรจัดกำรโดยคณะกรรมกำร และฝ่ำยบริหำรจัดกำร (ผู้จัดกำร รองผู้จัดกำร) อย่ำง
ใกล้ชิดและเป็นระบบ มีข้ันตอนกำรรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ นอกจำกนั้นมีกำรรำยงำน กำรก ำกับดูแลและกำรให้
ค ำแนะน ำจำกสหกรณ์จังหวัด ท ำให้กำรด ำเนินงำนถูกต้องตำมข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมกำร 

5. ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ ได้วิเครำะห์สภำพเศรษฐกิจและสังคม ศึกษำค้นคว้ำ 
นวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้สหกรณ์มีควำมมั่นคง มีประสิทธิภำพ และสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกและสังคม 

6. ด้ำนสมำชิกมีควำมหลำกหลำยหน่วยงำน ในด้ำนภำวะเศรษฐกิจ ควำมต้องกำรและศักยภำพ 
ในกำรจัดกำรรำยได-้รำยจ่ำย กำรให้บริกำรและกำรจัดสวัสดิกำร จงึต้องยึด พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
คณะกรรมกำรอย่ำงเคร่งครัด บนพื้นฐำนควำมเอ้ืออำทร ส่งผลให้ต้องใช้กลยุทธ์ที่หลำกหลำยมำประยุกต์ใช้ในกำร
ให้บริกำรสมำชิก ตลอดจนช่วยจัดกำรแก้ปัญหำ ลดควำมเสี่ยงในรูปแบบต่ำง ๆ  

 จำกกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยำ จ ำกัด ในประเด็นต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและฝ่ำยจัดกำรของสหกรณ์  พิจำรณำใช้ข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกมำเป็นปัจจัยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดแล้ว พบว่ำสหกรณ์ มีควำมเข้มแข็ง มั่นคง สมำชิกมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยอำศัยควำมคิด วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและกลยุทธ์ที่หลำกหลำย ซึ่งสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และส่งผลโดยตรงต่อสมำชิกและควำมม่ันคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยำ จ ำกัด ตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 กระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ร่วมกันก าหนดให้มีขึ้น  
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้  จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 

  จรรยาบรรณที่มีต่อสหกรณ์ 
 

 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทฺธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ธ ารงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธาและได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป สหกรณ์ควร
ก าหนดจรรยาบรรณของสหกรณ์ให้ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 
1.  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 1.1  มีศีลธรรม ประพฤติตนเหมาะสม 
 1.2  ใช้วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์ 
 1.3  กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 1.4  มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
2.  จรรยาบรรณต่อสหกรณ์ 
 2.1  ซื่อสัตย์ สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 2.2  ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ รวดเร็ว ถูกต้อง สมเหตุสมผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 2.3  ขยันหมั่นเพียร ท างานอย่างคุ้มค่า เกิดผลส าเร็จเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
 2.4  ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
 2.5  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์อย่างประหยัดคุ้มค่า 
3.  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 3.1  ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะน า 
 3.2  เอาใจใส่ดูแล 
 3.3  สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3.4  สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ 
 3.5  ละเว้นการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
4.  จรรยาบรรณต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
 4.1  ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค 
 4.2  ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
 4.3  เอื้อเฟ้ือ มีน้ าใจ สุภาพ อ่อนโยน บริการเสมือนญาติมิตร 
 4.4  ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  
 

แนวทางการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ ์



 

 
 

 การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์ร่วมกันก าหนดให้มีขึ้น  เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่ก าหนดไว้จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด เป็นองค์กรที่มั่นคง ด าเนินงานโปร่งใส บริการเป็น
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพอเพียง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของสมาชิก  
   
 
 พัฒนาระบบการบริการในรูปแบบที่หลากหลาย ได้มาตรฐานสถาบันการเงินชั้นน า ด าเนินงานอย่าง
โปร่งใสภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและบนพื้นฐานความพอเพียง  
 

 
 1.  สหกรณ์มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส มีส่วนร่วมและด าเนินการ 
บนพื้นฐานความพอเพียง ได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
 2.  สมาชิกได้รับการบริการ และสวัสดิการได้อย่างดีเยี่ยมเทียบเท่าสถาบันการเงินชั้นน า 
 3.  สมาชิกมีความเข้มเข็ง มีเป้าหมายการออม มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  

 

          1.  เพื่อก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในให้มีความชัดเจนครอบคลุมทุกงาน 
 2.  เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การควบคุมภายในได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3.  เพื่อให้การบริหารจัดการการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และน าไปสู่การเป็น
วัฒนธรรมองค์กร  
 4.  เพ่ือให้เกิดการป้องปรามและรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 
 
 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของการควบคุมภายใน 

พันธกิจ (Mission) 

เป้าประสงค์ (Goal) 

วัตถุประสงค ์(Objectives) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

พนักงานสหกรณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ผู้จัดการ 

รองผู้จัดการ 

ด้านการเงิน 

ด้านบัญชี 

ด้านสินเชื่อ 

ด้านอ านวยการ 

โครงสร้างการบริหารจัดการในสหกรณ์ 

ภารกิจของคณะกรรมการด าเนินการ 

ด้านบริหาร 

ลูกจ้างชั่วคราว 

เจ้าหน้าที่สมาคม 

หมายถึง  ภารกิจของคณะกรรมการ

ด าเนินการ หมายถึง  หน้าที่ของฝ่ายจัดการ (ผู้จัดการ) 



 

 จากโครงสร้างการบริหารจัดการในสหกรณ์น ามาก าหนดแนวทางในการควบคุมภายใน 5 เรื่องได้แก่ 
  1. การควบคุมด้านบริหาร 
  2. การควบคุมด้านการเงิน 
  3  การควบคุมด้านบัญชี 
  4. การควบคุมด้านสินเชื่อ 
  5. การควบคุมด้านอ านวยการ/สวัสดิการ 
 ซึ่งมีแนวทางวิธีการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 
 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติงานประจ าป ี ด าเนินการใหเ้ป็นไป 
ตามแผนทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ
จากท่ีประชุมใหญ ่

1. รับทราบและพิจารณารายงานผลการ  
   ปฏิบัติงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
   ด าเนินการประจ าเดือน 
2. กรณีมีปญัหาในทางปฏิบัติให้ก าหนด 
   มาตรการ  แก้ไข/ปรับปรุง เพ่ือให้ 
   ผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

งบประมาณรายจ่าย ควบคุมการใช้จ่ายภายใต้
งบประมาณรายจ่ายที ่
ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ

มีการพิจารณารายการรับ – จ่าย จากผล
การด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าทุก
เดือน 

คณะกรรมการด าเนินการ 

การประชุมใหญ่/การ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

1. มีองค์ประชุมครบ 
2. มีวาระการปรุชุม 
3. มีการบันทึกรายงาน  
   การประชุม 

1. ตรวจสอบการลงลายมือช่ือผู้เขา้ร่วม 
   ประชุม 
2. ควบคุมวาระการประชุมใหเ้ป็นไปตาม 
   ก าหนด 
3. บันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ 
   ภายใต้ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์

ประธานกรรมการ/
เลขานุการและ
คณะกรรมการด าเนินการ 

การปฏิบัตติามมตสิ าคัญ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ 

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม 
มติที่ประชุม 

ติดตามผลการปฏิบัติในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

การก าหนดระเบยีบ 1. ก าหนดให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับการด าเนินธุรกิจของ  
สหกรณ ์
2. ระเบียบที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบยีน
สหกรณ ์

1. ควบคุมการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม  
   ระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 
 
 
2. ระเบียบที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
   นายทะเบียนสหกรณ ์
      - ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก  
        สมาชิกสหกรณ ์
      - ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก   
        สหกรณ์อื่น 

คณะกรรมการด าเนินการ 

 1. การควบคุมด้านบริหาร 
 

การควบคุมด้านบัญชี 



 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การก าหนดระเบยีบ 2. ระเบียบที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ ์

  - ระเบยีบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก  
    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
  - ระเบยีบว่าด้วยการให้เงินกู้แกส่หกรณ์อื่น 
  - ระเบยีบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิต ิ
    บุคคล 
3. ส าเนาระเบียบต่าง ๆ ที่สหกรณ ์
   ก าหนดให้นายทะเบียนสหกรณท์ราบ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

การจัดแบ่งส่วนงานภายใน ก าหนดให้มีการแบ่งแยก
คณะกรรมการและ 
ฝ่ายจัดการ 

มีการจัดแบ่งฝ่ายเหมาะสมกับขนาด 
ปริมาณและลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

ฝ่ายบรหิาร 

การแบ่งแยกหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

ก าหนดให้มีการแบ่งแยก 
หน้าท่ีของฝ่ายจัดการ 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
1. ระเบียบเกีย่วกับการ 
   ปฏิบัติของพนักงาน 
2. ค าสั่งมอบหมายงาน 
3. หลักประกันการท างาน 
   ของพนักงาน 
 

1. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผดิชอบของ  
   พนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ ตามส่วนงาน 
   ทีก่ าหนดอย่างเหมาะสม 
2. มีการจัดท าค าสั่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
   ของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. มีการก าหนดระเบยีบปฏิบตัิไวชั้ดเจน 
   เกี่ยวกับการคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง  
   หลักประกันการท างาน ผลตอบแทน   
   รวมถึงมาตรการลงโทษและมีการปรับปรุง 
   ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
4. มีการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานและเรียก 
   หลักประกันการท างานอย่างเหมาะสม  
   เพียงพอกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
   แต่ละต าแหน่งเพื่อป้องกันความเสียหาย 
   ที่อาจเกิดขึ้น 
5. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ให้พนักงานเป็นรายบุคคลในต าแหน่ง 
   ต่าง ๆ ที่ก าหนดเป็นลายลักษณอ์ักษร 
6. มีการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ 
   พนักงานให้เป็นไปตามหน้าท่ีความ 
   รับผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมาย 
7. มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ 
   ทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
   อย่างสม่ าเสมอ 

ฝ่ายบรหิาร 

 
 
 



 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การควบคุมการปฏิบตัิงาน 
ของพนักงาน 

1. ควบคุมการใช้จ่าย 
   ภายใต้งบประมาณ 
   รายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ ่
   อนุมัติ 
2. การตรวจสอบภายใน 
   โดยผู้ตรวจสอบกิจการ  
   และน าเสนอที่ประชุม 
   คณะกรรมการ 
   ด าเนินการทุกเดือน 

1. มีการประชุมช้ีแจงถึงนโยบายการ 
   ด าเนินงาน แผนงานหรือเป้าหมายและ 
   งบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจ าป ี 
   ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัต ิ
2. มีการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ 
   พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
   ระเบียบ มติที่ประชุมและค าสั่งของ  
   สหกรณ ์
3. มีการตรวจสอบการเงิน การบญัชี และ 
   การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นการภายใน 
   โดยผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. มีการน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ 
   ได้รับจากผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบ 
   บัญชีรับอนุญาต รวมถึงหน่วยงาน 
   ที่เกี่ยวข้องมาก าหนดแนวทางแก้ไข 
   เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ฝ่ายบรหิาร 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายบัญชี 
ฝ่ายอ านวยการ 
ฝ่ายสินเชื่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การก าหนดระเบยีบของ
สหกรณ์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัต ิ

การรับ-จ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการรบั – จ่าย 
และเก็บรักษาเงิน 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 

การแบ่งแยกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

ก าหนดให้มีการแบ่งแยก 
หน้าท่ีของฝ่ายจัดการ 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
1. ระเบียบเกีย่วกับการ 
   ปฏิบัติของพนักงาน 
2. ค าสั่งมอบหมายงาน 
 

1. มีค าสั่งมอบหมายผูร้ับผดิชอบและขอบเขต  
   อ านาจหน้าที ่
2. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
   ระหว่างพนักงานการเงินและพนักงานบัญชี 
   อย่างชัดเจน 

ฝ่ายบรหิาร 

เงินสดรับ การรับ-จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ 

1. เอกสารการรับเงินได้แก่ ใบเสรจ็รับเงิน  
   ใบรับทั่วไป ใบส่งเงินฝาก มีการเรียงล าดับ 
   เลขท่ีไว้ล่วงหน้า 
2. มีการลงลายมือช่ือผู้รับเงินในเอกสาร 
   การรับเงิน 
3. กรณียกเลิกเอกสารการรับเงินได้น าต้นฉบับ  
   มาแนบติดไว้กับส าเนาครบถ้วน 
4. มีการจัดท าทะเบียนคุมเอกสารการรับเงิน 
   เป็นปัจจุบัน 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายการเงิน 

เงินสดจ่าย - การรับ-จ่ายเงินให้เป็นไป   
  ตามที่ก าหนดไว้ใน  
  ข้อบังคับสหกรณ ์
- จัดท าทะเบียนคุมเช็ค 

1. มีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของ 
   เอกสารการจ่ายเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน  
   ใบเบิก ใบถอนเงินฝากก่อนเสนอเพื่ออนุมัติ 
2. มีการอนุมัติจ่ายเงินโดยผูม้ีอ านาจและ 
    เป็นไปตามระเบียบสหกรณ ์
3. มีการลงลายมือช่ือผู้รับเงินและประทับตรา     
   “จ่ายแล้ว” ในเอกสารการจ่ายเงิน 
4. การจ่ายเช็คเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
5. มีการอนุมัติจ่ายเช็คโดยผูม้ีอ านาจและ 
   เป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ ์โดยไม่ม ี
   การลงลายมือช่ืออนุมัติในเช็คไว้ล่วงหน้า 
6. มีการจ่ายเช็คตามล าดับเลขท่ีและระบุชื่อ 
   ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดค าว่า “ผูถ้อื” ออก  
   พร้อมกับบันทึกรายละเอียดในต้นขั้วเช็ค 
   ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
7. มีการจัดท าทะเบียนคุมเช็คจ่ายเป็นปัจจุบัน 

กรรมการที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายการเงิน 
 

 2. การควบคุมด้านการเงิน 
 

การควบคุมด้านบัญชี 



 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การเก็บรักษาเงินสด 
เอกสารการเงินและเช็ค 

- การเก็บรักษาเงินให ้
  เป็นไปตามที่ก าหนดไว ้
  ในข้อบังคับสหกรณ ์
- ตรวจนับเงินสดทุกครั้ง 
  เมื่อสิ้นวันท าการ 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา 
   เงินสดอย่างชัดเจน 
2. มีการเก็บรักษาเงินสด เอกสารทางการเงิน 
   และเช็คท่ียังไมไ่ด้ใช้ ไว้ในท่ีซึ่งมั่นคง  
   ปลอดภัย 
3. มีการเก็บรักษาเงินสดในมือตามวงเงิน 
   ทีก่ าหนด กรณีมีเงินสดเกินกว่าวงเงินเก็บ 
   รักษาได้ ให้ปฏิบัตติามระเบยีบของสหกรณ ์
4. มีการจัดท ารายงานการรับ – จ่ายและ 
   เงินสดคงเหลือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
   ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
5. มีการเปรยีบเทียบเงินสดคงเหลอืในมือ 
   ให้ถูกต้องกับยอดคงเหลือตามบญัชีในสมุด 
   เงินสดและบญัชีแยกประเภทท่ัวไปทุกวัน 
6. มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีน าฝากและ 
   ถอนเงินจากธนาคารในสมุดคูฝ่ากถูกต้อง  
   ครบถ้วน 
7. มีการจัดท างบพิสูจนย์อดเงินฝากธนาคาร  
   กรณียอดคงเหลือ  
   ตามใบแจ้งยอดเงินฝากแตกต่างจากบัญชี   
   แยกประเภททั่วไป 
8. มีการยืนยันยอดคงเหลือเงินฝากธนาคาร/ 
   เงินฝากสหกรณ์อื่น 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายการเงิน 
 

การรับฝากและถอนเงินฝาก 
จากสมาชิก 

ด าเนินการรับฝากเงิน
ภายใต้ข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์
ที่ก าหนดไว ้
 

1. มีการจัดท าสมุดคูฝ่ากใหส้มาชกิ 
2. มีการลงลายมือช่ือผู้ฝากเงินและผู้รับเงิน 
   ในใบส่งเงินฝาก บันทึกรายการฝากเงิน 
   ในสมุดคู่ฝากและการ์ดรายตัว 
3. มีการตรวจสอบจ านวนเงินข้ันต่ าและเงิน 
   สงูสุดที่สามารถฝากได้แต่ละประเภท 
   ให้เป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ ์
4. มีการลงลายมือช่ือผู้ถอนเงินและผู้จ่ายเงิน 
   ในใบถอนเงินฝาก บันทึกรายการถอนเงิน 
   ในสมุดคู่ฝากและการ์ดรายตัว 
5. มีการตรวจสอบลายมือช่ือผู้ถอนเงิน 
   ในใบถอนเงินฝากทุกครั้ง 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายการเงิน 
 

 
 



 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การรับฝากและถอนเงินฝาก 
จากสมาชิก 

ด าเนินการรับฝากเงิน
ภายใต้ข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์
ที่ก าหนดไว ้
 
 

6. มีการมอบฉันทะทุกครั้งท่ีเจ้าของบัญชี 
   ไม่สามารถมาท าการถอนเงินฝากด้วยตนเอง 
   พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน 
7. การปิดบัญชีเจ้าของบัญชีต้องมาด าเนินการ 
   ด้วยตนเอง 
8. มีการสรุปยอดรายการฝาก – ถอน 
   แต่ละประเภทให้ตรงตามบญัชแียกประเภท 
   ทั่วไปทุกวัน 
9. มีการค านวณดอกเบี้ยจ่ายเงินรบัฝากแตล่ะ 
   ประเภทในอัตราที่ก าหนดตามระเบียบ 
   สหกรณ ์
10.มีการยืนยันยอดเงินฝากอย่างน้อยปีละ  
    1 ครั้ง 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายการเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การก าหนดระเบยีบของ
สหกรณ์เพื่อใช้เป็นแนวทาง   
ปฏิบัต ิ
 

จัดท าบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียน 
สหกรณ์ก าหนด 
 

1. การจัดท าบัญชีเป็นไปตามพระราชบัญญตั ิ
   สหกรณ์ พ.ศ. 2552 และ แก้ไขเพิ่มเตมิ  
   พ.ศ. 2553 มาตรา 65 และมาตรา 66  
   รวมถึงเป็นไปตาม ระเบยีบนายทะเบียน 
   สหกรณ์  
2. มีการก าหนดนโยบายการบัญชีเพื่อใช้เป็น 
   แนวทางในการจัดท าบัญชี เหมาะสมกับ 
   ลักษณะการด าเนินธุรกจิ และเป็นไปตาม 
   หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและระเบียบ 
   นายทะเบียนสหกรณ์  

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

การแบ่งแยกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

ก าหนดให้มีการแบ่งแยก 
หน้าท่ีของฝ่ายจัดการ 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
1. ระเบียบเกีย่วกับการ 
   ปฏิบัติของพนักงาน 
2. ค าสั่งมอบหมายงาน 

1. มีค าสั่งมอบหมายผูร้ับผดิชอบและขอบเขต 
   อ านาจหน้าที ่
2. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
   ระหว่างพนักงานการเงินและพนักงานบัญชี 
   อย่างชัดเจน 

ฝ่ายบรหิาร 

การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
 
 
 

จัดท าบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียน 
สหกรณ์ก าหนด 
 

1. เอกสารทางบัญชีมีการเรยีงล าดับเลขท่ีไว้ 
   ล่วงหน้าและใช้เอกสารนั้นโดยเรียง 
   ตามล าดับเลขท่ี 
2. มีการตรวจสอบรายการที่บันทึกข้อมูลผ่าน 
    โปรแกรมส าเร็จรูป ทั้งฝ่ายสินเช่ือ  
    ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายการเงิน ให้ถูกต้อง 
    ตรงกันทุกรายการ 
3. มีการตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึก 
    รายการและการผ่านรายการไปยังบัญชี 
    แยกประเภททั่วไป  
4. มีการตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีกับ 
   เอกสารหลักฐาน เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝาก 
   ธนาคาร/สมุดคูฝ่ากหนังสือยืนยนัยอด 
   ให้ตรงกับบัญชี 
5. มีการจัดท างบทดลองทุกวันและน าเสนอ 
   ที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 
6. มีการจัดท าบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  
   มีเอกสารประกอบการบันทึกบญัชีสมบูรณ์  
   ถูกต้อง ครบถ้วน 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบัญชี 
 

 3. การควบคุมด้านบัญชี 
 

การควบคุมด้านบัญชี 



 

 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
 
 
 

จัดท าบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียน 
สหกรณ์ก าหนด 
 

7. มีการจัดท างบการเงินและแสดงรายการ 
   ตามรูปแบบทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
   โดยเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ เข้าใจง่าย  
8. มีการจัดท างบการเงิน 8 แบบส่งกรมตรวจ 
   บัญชีสหกรณ์ทุกเดือน 
9. มีการรายงานสินทรัพยส์ภาพคล่องทุกเดือน 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบัญชี 
 

การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
การตัดจ าหน่ายหนีสู้ญ 

จัดท าบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียน 
สหกรณ์ก าหนด 
 

1. มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหนี้เงิน 
    ให้กู้ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีเป็นไปตาม 
    ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์
2. การตัดจ าหนา่ยหนีสู้ญจากบญัชีลูกหนี้ 
    เงินให้กู้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน 
    สหกรณ ์

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายสินเชื่อ 
ฝ่ายบัญชี 

การจัดท ารายการเรียกเก็บ
รายเดือน 
 

จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการค านวณรายการเรยีกเก็บเงินรายเดือน 
   ของสมาชิกทุกคน 
2. มีการพิมพ์รายการเรียกเก็บรายหน่วย 
3. มีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายเดอืนของ 
    สมาชิกทุกคน 
4. มีการบันทึกรายการคืนใบเสร็จ 
5. มีการแจ้งยอดสอบทานทุนเรือนหุ้นและหนี ้
   รายตัวทุกปี 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบัญชี 
 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการเปรยีบเทียบเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
   คงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคารให ้
   ถูกต้องตรงกับบัญชีแยกประเภทท่ัวไปอย่าง 
   สม่ าเสมอ 
2. มีการขอยืนยันยอดเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
    และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบัญชี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
คงเหลือ 

จัดตามแบบและรายการ 
ที่นายทะเบียน 
สหกรณ์ก าหนด 
 

1. มีการจัดท ารายงานสินทรัพย์คงเหลือเสนอ 
   ที่ประชุมคณะกรรมการ 
2. มีการค านวณค่าเสื่อราคาสินทรพัย์แต่ละ 
   ประเภทอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 
   นายทะเบียนสหกรณ ์
3. มีการเปรยีบเทียบยอดรวมสินทรัพย์แต่ละ 
   ประเภท ณ วันสิ้นปีทางบัญชตีามทะเบียนคมุ 
   สินทรัพย์ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีแยกประเภท 
   ทั่วไป 
 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบัญชี 



 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การเลิกใช้และการจ าหน่าย 
สินทรัพย์ที่เลิกใช้ 

จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการจัดท ารายงานสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน/ 
   ช ารุด/เสยีหาย 
2. การจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เลิกใช้เป็นไปตาม 
   ระเบียบ มติ คณะกรรมการและเป็นไป 
   ตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ ์
3. มีการตรวจสอบราคาคงเหลือของสินทรัพย์ 
   ที่เลิกใช้เพื่อบริจาคหรือจ าหนา่ย 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบัญชี 
 

การค านวณเงินปันผลและ 
เงินเฉลี่ยคืน 

จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการค านวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
    ในอัตราที่ได้รับจดัสรรจากก าไรสุทธิตาม 
    มติที่ประชุมใหญส่หกรณ ์
2. มีหลักฐานการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
   ครบถ้วน 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การก าหนดระเบยีบของ
สหกรณ์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัต ิ

จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการก าหนดระเบยีบว่าด้วยการให้เงินกู้ 
   แก่สมาชิก 
2. มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แต่ละ 
   ประเภทไว้อย่างชัดเจน 

คณะกรรมการด าเนินการ 

การแบ่งแยกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

ก าหนดให้มีการแบ่งแยก 
หน้าท่ีของฝ่ายจัดการ 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
1. ระเบียบเกีย่วกับการ 
   ปฏิบัติของพนักงาน 
2. ค าสั่งมอบหมายงาน 

1. มีค าสั่งมอบหมายผูร้ับผดิชอบและขอบเขต 
   อ านาจหน้าที ่
2. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
   ระหว่างพนักงานสินเช่ือ พนักงานการเงิน 
   และพนักงานบัญชีอย่างชัดเจน 

ฝ่ายบรหิาร 

การจ่ายเงินให้กู ้ จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการตรวจสอบค าขอกู้ สญัญาเงินกู้ วงเงิน 
    ให้กู้ สิทธิผู้กู้และผู้ค้ าประกัน รวมทั้ง 
    หลักประกันการกูเ้งินให้เป็นไป 
    ตามระเบียบของสหกรณ ์
2. มีการจัดท าทะเบียนค าขอกู้และรายงาน 
    การขอกู้เงินเป็นปัจจุบัน 
3. มีการอนุมัติเงินให้กู้แตล่ะประเภทโดยมต ิ
   ที่ประชุมคณะกรรมการและเปน็ไป 
   ตามระเบยีบของสหกรณ ์
4. มีการบันทึกรายงานการประชมุเกี่ยวกับ 
   การอนุมัติเงินให้กู้ 
5. มีการบันทึกจ านวนเงินที่อนุมัตใินค าขอกู้ 
    โดยผู้มีอ านาจอนมุัต ิ
6. มีการจัดท าทะเบียนจ่ายเงินกู้ให้เป็นปัจจุบัน 
7. มีการประเมินราคาหลักทรัพยท์ี่ใช้เป็น 
   หลักประกันการกูเ้งิน 
8. อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการกูเ้งิน 
   ได้มีการจดจ านอง 
9. มีการลงลายมือช่ือผู้รับเงิน หรอืผู้รับมอบ 
   อ านาจในใบรับเงินกู ้

คณะกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการเงินกู ้
ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายสินเชื่อ 
 

 
 
 
 
 
 

 4. การควบคุมด้านสินเชื่อ 
 

การควบคุมด้านบัญชี 



 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการมาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การรับช าระหนี้เงินให้กู้  
ดอกเบี้ยเงินให้กู ้

จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการค านวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ในอัตราที ่
   ก าหนดตามระเบียบของสหกรณ ์
2. การรับช าระหนีต้้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 
   จากลูกหนี้เงินให้กู้เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
   ในสัญญาเงินกู้และระเบียบของสหกรณ ์
3. ใบเสร็จรับเงินมีการเรียงล าดับเลขท่ีไว ้
   ล่วงหน้า 
4. มีการลงลายมือช่ือผู้รับเงิน ดอกเบี้ย 
    ในใบเสร็จรับเงินรวมถึงรายงานการรับ 
    ช าระหนี้ทุกวัน 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายสินเชื่อ 
ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายบัญชี 
 

การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการตรวจสอบใบลาออก ทะเบียนหุ้นและ 
   ภาระผูกพันของสมาชิกท่ีลาออกก่อนเสนอ 
   ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัต ิ
2. มีการอนุมัติใหส้มาชิกลาออก/ให้ออกโดยมติ    
   ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเป็นไป 
   ตามข้อบังคับสหกรณ ์
3. มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับ 
   การอนุมัติให้สมาชิกลาออก/ใหอ้อก 
4. มีการจ่ายคืนคา่หุ้นให้สมาชิกภายหลังจาก 
   ได้รับอนุมัติใหล้าออก/ให้ออกโดยผูม้ีอ านาจ 
   และเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ ์
5. มีการลงลายมือช่ือสมาชิกท่ีลาออก/ให้ออก  
   ในใบส าคัญการรับเงิน 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ฝ่ายสินเชื่อ 
ฝ่ายอ านวยการ 
 

การติดตาม ทวงถาม 
การช าระหนี ้

จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตาม 
   วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน 
2. มีการติดตาม ทวงถามหรือเร่งรดัลูกหนี ้
   ที่ช าระหนี้ไม่เป็นไปตามก าหนดในสัญญา 
   เงินกู้ 
3. มีการแจ้งผู้กู้และผูค้้ าประกันในกรณีที่ผู้กู ้
   ผดินัดช าระหนีต้ิดต่อกัน 2 เดือน 
4. มีการจัดท ารายงานหนี้ท่ีเกินก าหนด 
   ตามสัญญา(ผดินัดช าระหนี้) เสนอท่ีประชุม 
   คณะกรรมการด าเนินการ 
5. มีการสอบทานทุนเรือนหุ้นและหนี้คงเหลือ 
   และส่งใบยืนยันยอดลูกหนี้เงินให้กู้อย่างน้อย 
   ปีละ 1 ครั้ง 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายสินเชื่อ 

 



 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การควบคุมการเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลและการน าเข้า – 
ส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน 

จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. การบันทึกข้อมูลถูกต้องเป็นระบบ เช่น 
        - รายงานการจ่ายเงินกู ้
        - รายงานการรับช าระหนี ้
 ตรวจสอบความถูกต้องกับฝ่ายการเงินและบญัช ี
2. จัดให้มีการส ารองแฟ้มข้อมูลและรายงาน 
   ต่าง ๆ ใหค้รบถ้วนและเก็บในท่ีปลอดภัย 

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายสินเชื่อ 

การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
การตัดจ าหน่ายหนีสู้ญ 

จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้  
   ณ วันสิ้นปีทางบัญชีเป็นไปตามระเบียบ 
   นายทะเบียนสหกรณ ์
2. การตัดจ าหนา่ยหนีสู้ญจากบญัชีลูกหนี้เงินให้กู้ 
   เป็นไปตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ ์

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายสินเชื่อ 
ฝ่ายบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การก าหนดระเบยีบ มติ
คณะกรรมการของสหกรณ ์
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการก าหนดระเบยีบว่าด้วยการให้สวัสดิการ 
   แก่สมาชิก 
2. มีการจัดท ามติคณะกรรมการด าเนินการ  

คณะกรรมการด าเนินการ 

การแบ่งแยกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

ก าหนดให้มีการแบ่งแยก 
หน้าท่ีของฝ่ายจัดการ 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
1. ระเบียบเกีย่วกับการ 
   ปฏิบัติของพนักงาน 
2. ค าสั่งมอบหมายงาน 

1. มีค าสั่งมอบหมายผูร้ับผดิชอบและขอบเขต 
   อ านาจหน้าที ่
2. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผดิชอบระหว่าง 
   พนักงานอ านวยการและพนักงานการเงิน 
   อย่างชัดเจน 

ฝ่ายบรหิาร 

การรับสมาชิก จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการตรวจสอบผูส้มัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ว่า 
   มีเอกสารครบถ้วน ไดร้ับการรับรองจาก  
   ผู้บังคับบัญชาและมคีุณสมบตัิตามข้อบังคับ 
   ของสหกรณ ์
2. มีการอนุมัตริับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณโ์ดยมติ 
   ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเป็นไป 
   ตามข้อบังคับ 
3. มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับ 
   การอนุมัติรับสมาชิก 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายอ านวยการ 
 

การจัดท าทะเบียนสมาชิก จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. การช าระเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
   รวมถึงการ เพิ่ม–ลดค่าหุ้นของสมาชิกเป็นไป  
   ตามข้อบังคับของสหกรณ ์
2. มีการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น 
   เป็นปัจจุบัน 
3. รายงานผลการเพิ่ม – ลดของสมาชิกให้ท่ี 
   ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทราบ 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายอ านวยการ 
 

การจัดเก็บเอกสารส าคญั
ของสหกรณ ์

จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีค าสั่งมอบหมายผูร้ับผดิชอบจัดเก็บรักษา 
   เอกสารส าคญัของสหกรณ ์
      -  ใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ ์
      -  กฎหมายสหกรณ ์
      -  ข้อบังคับสหกรณ ์
      -  ระเบยีบ ค าสั่ง ประกาศ ค าแนะน าของ 
         นายทะเบียนสหกรณ ์
      -  ค าแนะน าของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภยั ณ ส านักงาน 
    สหกรณ ์

ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายอ านวยการ 
 

 

 5. การควบคุมด้านอ านวยการ 
 

การควบคุมด้านบัญชี 



 

 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การจัดท ารายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ และ
คณะกรรมการด าเนินการ 

จัดท าตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ์

1. มีการจัดท ารายงานการประชุมของ 
   คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
2. สรุปการประชุมและเสนอคณะกรรมการ 
   ด าเนินการทุกเดือน 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายอ านวยการ 

การจัดสวัสดิการ จัดท าตามข้อบังคับ
ระเบียบและมต ิ
ของสหกรณ ์

1. ด าเนินการจดัสวสัดิการใหส้มาชิกภายใต ้
   อ านาจกระท าการตาม ข้อบังคับ ระเบียบ 
   และมติคณะกรรมการที่ก าหนดไว้ 
2. การจัดสวสัดิการให้สมาชิก 
     - การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เป็นการจัด 
       สวัสดิการให้สมาชิกตามที่ก าหนดไว้ใน 
       ข้อบังคับของสหกรณ ์
     - จัดสวัสดิการภายในวงเงินท่ี ท่ีประชุมใหญ่  
       จัดสรร 
     - จัดท าทะเบียนคุม จ าแนกตามประเภท 
       ของสวัสดิการให้เป็นปจัจุบนั 
     - มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้อง  
       ครบถ้วนตามระเบียบทีส่หกรณ์ก าหนด 
       และเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัยในส านักงาน 
       สหกรณ์ 
3. รายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการต่อท่ีประชุม 
    คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายอ านวยการ 
 

การประชาสัมพันธ์ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

จัดท าตามข้อบังคับ
ระเบียบและมต ิ
ของสหกรณ ์

1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนิน 
   กิจการและการประชาสัมพันธ์ดา้นต่าง ๆ  
   แก่สมาชิก 
     - Website 
     - Line@ 
     - Facebook 
2. มีการสื่อสารข้อมลูภายในองค์กรและ 
    ให้บริการข้อมูลแก่สมาชิกอย่างรวดเร็ว 

คณะกรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ ์
ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายอ านวยการ 
 

การจัดท ารายงานประจ าป ี - จัดท ารายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณเ์สนอที่
ประชุมใหญ ่
- เก็บรักษาและส่งส าเนา
ให้นายทะเบียนสหกรณ์
ตามที่กฎหมายก าหนด 

1. จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการ 
   ด าเนินงานของสหกรณเ์สนอทีป่ระชุมใหญ ่
2. เก็บรักษาและส่งส าเนาให้นายทะเบียน 
   สหกรณภ์ายใน 30 วันนับจากวันประชุมใหญ ่
   ตามที่กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินการ 



 

เร่ือง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

การดูแลรักษาทรัพยส์ินของ
สหกรณ ์

ระบบการจัดเก็บและ
รักษาข้อมูล 

1. มีการจัดท าทะเบียนทรัพยส์ินและตดิ/เขยีน 
   หมายเลขรหัสหรือหมายเลขครภุัณฑ์ก ากับไว้ 
   ที่ทรัพย์สิน 
2. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของสหกรณ์ให ้
   เป็นปัจจุบัน 
3. มีการตรวจนับทรัพย์สินเมื่อสิ้นปีทางบัญชี 
4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้รายงานผลการ 
   ปฏิบัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายอ านวยการ 
 

 
 
  

 การประเมินการควบคุม  เพ่ือให้ทราบว่าการควบคุมที่มีอยู่สามารถที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่
หรือไม่ มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้หรือไม่และการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าหรือไม่ 
 

แบบประเมินการควบคุม 
กิจกรรม : ............................................. 

วัตถุประสงค ์
(1) 

ปัญหา – อุปสรรค 
(2) 

วิธีการควบคุมภายในที่มีอยู่จริง 
(3) 

ผลการประเมิน/การปรับปรุงแก้ไข 
(3) 

 ปัจจัยที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับ 
  - บุคลากร 
  - การปฏิบตัิงาน 
  - การใช้ทรัพยากร/ งบประมาณ 
  - กฎหมาย ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

  

 
ค าชี้แจงแบบประเมิน 
(1)  หมายถึง  ให้ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
(2)  หมายถึง  ให้ระบุปัญหา – อุปสรรคที่เก่ียวข้องกับบุคลากร การปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากร/งบประมาณ 
                  ปัญหา – อุปสรรคที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(3)  หมายถึง  ให้ระบุการควบคุมภายในของกิจกรรม 
(4)  หมายถึง  ให้เปรียบเทียบปัญหา – อุปสรรคที่เกดิขึ้นกับวิธีการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าวิธีการควบคุมภายใน 
                  ที่มีอยู่สามารถลดปัญหา – อุปสรรค ได้หรือไม่  ถ้าวิธีการควบคุมภายในที่มีอยู่ลดปัญหา – อุปสรรค  
                  ไม่ได ้ ให้ก าหนดวิธีการปรับปรุงแก้ไข  
 
 

แบบประเมินการควบคุม 



                           

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 

102 หมู่ที่ 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

0 3570 4838-9, 08 1851 5345, 08 1780 3441 

www.ayutthayatsc.net  ID Line : iqz6868h 

http://www.ayutthayatsc.net/

