ศึกษาการวางระบบการควบคุมภายในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อตัดแต่ง
กรณีศกึ ษา : สหกรณ์โคเนือ้ กาแพงแสน จากัด
จินดา เสถียรุจกิ านนท์

อุตสาหกรรมโคเนื้อของไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพื่อจาหน่ายเป็นโคเนื้อ ทั้งนี้
เพราะความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากความต้องการของประชากรในประเทศเองและของ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ลักษณะการเลี้ยงจะเป็นการเลี้ยงครั้งละหลาย ๆ ตัว และมีรูปแบบเป็นฟาร์ม
มากขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิ ตการเกษตร โดยหวั งจะให้ การเลี้ ย งโคเนื้ อเป็ น อาชี พ ที่ท ารายได้ให้ กั บ
เกษตรกรอย่างสม่าเสมอและเพื่อทดแทนการนาเข้าเนื้อโคเกรดคุณภาพ เนื้อโคของสหกรณ์ฯ เป็นเนื้อโค
ที่ ได้ ม าตรฐานทุ ก ระบบการผลิ ต (From farm to fork) เนื้ อ มี ความนุ่ ม ไม่ เหนี ย วมี ก ารสร้างระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ทาให้มั่นใจในความปลอดภัย ความแข็งแรงของแบรนด์ KU Beef
เป็นที่รู้จักแพร่หลายในเรื่องเนื้อโคขุนคุ ณภาพ ด้วยความหลากหลายของเกรดเนื้อ (ระดับไขมันแทรก
อายุ ระยะเวลาการบ่มซาก) ซึ่งสร้างความโดดเด่น ความหลากหลายในการนาไปใช้ประโยชน์ และสร้าง
ความเฉพาะตัวให้กับตลาดได้ เช่น เนื้อเพื่ อทาสเต็ก ทาอาหารไทย ปิ้ง-ย่าง กับราคาที่เหมาะสมเมื่อ
เทียบกับเนื้อโคนาเข้า เนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคของสหกรณ์ จาหน่ายในชื่อการค้า KU Beef โดย
มีสโลแกนว่า“เนื้อนุ่มจากโคหนุ่มไขมันน้อย” นอกจากการดาเนินธุรกิจรวบรวมโคมีชีวิตและธุรกิจแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เนื้อตัดแต่ง ดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ยังดำเนินธุรกิจอื่นเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่ การให้สินเชื่อ
และการจัดหาสินค้ามาจาหน่ายด้วย
ในอดีตสหกรณ์โคเนื้อกาแพงแสน จากัด เป็นสหกรณ์ขนาดกลาง มีการดาเนินธุรกิจไม่มาก
อาศัยเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพียงไม่กี่คนก็สามารถดาเนินงานได้เรียบร้อย ผู้บริหารสหกรณ์สามารถควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง แต่ ในปัจจุบันสหกรณ์มีขนาดใหญ่และมีปริมาณธุรกิจ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการตลาดและการแข่งขันในธุรกิจ
ผู้บริห ารสหกรณ์ ไม่อาจควบคุมดูแลได้อ ย่างทั่วถึงและไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ดังนั้น จึงใช้ระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือควบคุมการดาเนินงาน และเสนอแนวทางควบคุม
ภายใน ดังนี้
1. การควบคุมด้านการบริหาร ทาให้การดาเนินงานและการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบของสหกรณ์และนโยบายที่กาหนด
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แนวทางควบคุมภายใน
1. สหกรณ์ควรส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์รู้จักบทบาท อานาจและหน้าที่ เพื่อเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ ในการพิจารณาแผนงานประจาปี และคัดเลือกคณะกรรมการการให้ ช่วยกันดูแล รัก ษา
ประโยชน์ของตนและส่วนรวมตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งเป็นสหกรณ์
2. สหกรณ์โคเนื้อขนาดใหญ่ที่ดาเนิ นธุรกิจครบวงจร ควรมีการตรวจสอบการเงิน
การบัญชีและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นการภายในโดยผู้ตรวจสอบกิจการ และนาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากาหนดแนวทางแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
3. สหกรณ์ ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี ในสหกรณ์ โดยแทรกอยู่ ใน
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ และต้องสร้างจิตสานึกกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการควบคุมภายใน รวมทั้งปฏิ บัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สหกรณ์ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบจัดการเนื้อโคขุน ต้องจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขึ้นตามมาตรฐานขั้ นต่าในการ
ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
5. พั ฒ นาความรู้ ป ระสบการณ์ แ ละความเข้ าใจในการจั ด การบริห ารตลาด การ
แข่งขันทางธุรกิ จของผู้บ ริหารและสมาชิก สหกรณ์ ที่มีอยู่ เดิมให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อเป็น แบบอย่าง
ให้แก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงและเกิดแรงกระตุ้นในการเข้ามารวมกลุ่ม สร้างความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น
6. สนั บ สนุ น โอกาสการลงทุ น ของสหกรณ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสมบู ร ณ์ สามารถ
เชื่อมโยงกัน เป็ น เครือข่ายตั้งแต่ระบบการผลิตไปจนถึงผู้ บริโภคและมีความพร้อมในการแข่งขันทาง
การค้ากับต่างประเทศ เช่น การพัฒนาโรงฆ่ามาตรฐาน ห้องเก็บซากหรือห้องแช่เย็นซาก คุณภาพการ
ตัดแต่งซาก รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ต้องมีการนานวัตกรรมด้านความรู้และเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
7. ภาครัฐอาจต้องใช้อานาจตามกฎหมายเข้ากากับดูแลการปฏิบัติของสหกรณ์ และ
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนสหกรณ์ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์
1.2 การควบคุมด้านการจัดการ
แนวทางควบคุมภายในด้านการจัดการ
1. สหกรณ์ต้องแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ ตาม
ส่วนงานที่กาหนดอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงการควบคุมภายในที่ดี และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ตาแหน่งต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร สหกรณ์จัดจาหน่ายเนื้อโคขุนให้กับผู้บริโภครายย่อย
โดยจ าหน่ ายผ่ านจุ ดจ าหน่ ายของสหกรณ์ 8 แห่ ง และรถจ าหน่ ายเนื้ อเคลื่ อนที่ Ku Beef Food Truck
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ร้านอาหารและร้าน Food Service ต่าง ๆ ดังนั้น ควรแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่
การเงิน เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดเก็บสินค้า และการอนุมัติปรับราคาขายต้องกระทาโดยผู้ที่มิได้มีหน้าที่
รับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน
2. จัดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ เป็นครั้งคราว เพื่อ
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
3. พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงาน และการถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
4. มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งสม่ าเสมอโดย
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนงานที่กาหนดไว้ มีการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
5. สร้างแรงจูงใจในการทางาน การให้ผลตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทาผลงานได้สูง
กว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ และมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎและระเบียบของสหกรณ์
6. ตาแหน่งงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบสูง เช่น เจ้าหน้าที่
บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต ควรสร้างแรงจูงใจโดยกาหนดค่าตอบแทนใน
ตาแหน่งที่ขาดแคลนและส่งเสริมให้ได้รับการอบรมเพิ่มตามความรู้ ความสามารถ
7. กรณีที่กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนมาทาหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานใน
สหกรณ์ควรมีคาสั่งมอบหมายหน้าที่หรือมีคาสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการควบคุม
การเบิกจ่ายให้เหมาะสม
8. สหกรณ์จะต้องบันทึกรายการอันเกิดจากธุรกรรมต่าง ๆให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เพื่อใช้ในการวัดผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการบริ หารงาน
และการตัดสินใจทางธุรกิจ
2. การควบคุมเฉพาะด้าน
การควบคุมเฉพาะด้าน เนื้อหาจะเน้นที่การควบคุมภายในธุรกิจรวบรวมโคมีชีวิตและธุรกิจ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อตัดแต่ง
2.1 ธุร กิจ รวบรวมโคมี ชีวิต เป็ น การซื้อโคมีชีวิตจากสมาชิ ก ผู้ เลี้ ยงโคเนื้ อ เพื่ อน ามา
จาหน่ายให้ สมาชิกผู้เลี้ยงโคขุน นาโคไปขุนให้มีคุณลักษณะตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนดเพื่อนาไป
แปรสภาพเป็นเนื้อตัดแต่งขายสู่ตลาดผู้บริโภค โดยสมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนจะต้องนาโคไปลงทะเบียนขุนโค
กับสหกรณ์ เงินทุนที่ใช้ในการบริหารธุรกิจมาจากเงินกู้ยืม กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วงเงิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
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การควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อโค
1. ผู้บริหารสหกรณ์ควรกาหนดนโยบาย ระเบียบและคู่มือที่กาหนดวิธีการจัดซื้อ
โคมีชีวิต เพื่อให้ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. กาหนดแผนงาน หรือเป้าหมายการดาเนินธุรกิจรวบรวมโคขุนอย่างชัดเจนและ
มีความเป็นไปได้
3. มี ก ารแบ่ งแยกหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ จั ด ซื้ อ เจ้ า หน้ า ที่
การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน โดยเจ้าหน้าที่
จัดซื้อต้องมีความรู้ ความชานาญในการพิจารณาสายพันธุ์โค การอนุมัติการจัดซื้อโคขุนโดยผู้มีอานาจ
4. กาหนดราคารับซื้อโคขุนและติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
5. การรวบรวมโคขุ น นอกที่ ท าการสหกรณ์ ต้ องมี มติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการให้กระทาได้
6. สมาชิกจั ดทาเอกสารหลักฐานการส่งมอบ/รับมอบโค พร้อมลงลายมือชื่อ
ให้ ครบถ้ว น และนาส่ งให้ ส หกรณ์
7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ต้องจัดทาเอกสารการซื้อ และสรุปยอดการรับซื้อประจาวัน
ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนาเสนอให้ผู้มีอานาจอนุมตั ิก่อนส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่การเงิน
8. เจ้าหน้าที่การเงิน ต้องตรวจสอบเอกสารการซื้อก่อนการจ่ายเงิน
9.เจ้าหน้าที่บัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที่ เกี่ยวข้องก่อน
บันทึกบัญชี
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการขายโคขุน
1. ผู้บริหารสหกรณ์ควรกาหนดนโยบาย ระเบียบ และคู่มือที่กาหนดวิธีการขายโค
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การขายมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. มีการประเมินความสามารถในการชาระหนี้และหลักประกันของผู้ซื้อก่อนการขาย
3. มีการอนุมัติวงเงินขายเชื่อให้ผู้ซื้อแต่ละรายโดยผู้มีอานาจ เป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์
4. กาหนดราคาขายโคและติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
5. การขายโคต่ากว่าราคาทุน ต้องมีมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ขายโคต่ากว่า
ราคาทุนได้
6. เอกสารการขาย ต้องมีการกาหนดเลขทีเ่ อกสารโดยเรียงลาดับไว้ล่วงหน้า

-57. ใบกากับสินค้า ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบสินค้า
8. ต้องจัดทาบัญชีย่อยลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน
9. ใบเสร็จรับเงิน ต้องมีการกาหนดเลขที่ เอกสารโดยเรียงลาดับไว้ ล่วงหน้า ลง
ลายมือชื่อผู้รับชาระหนี้ในใบเสร็จรับเงิน รวมถึงบันทึกบัญชีย่อยลูกหนี้ค่าโคทุกครั้งที่รับชาระหนี้
2.2 ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื้อตัดแต่ง เป็นการแปรสภาพจากโคมีชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์
เนื้อโคที่ตัดแต่งเป็นชิ้นตามสัดส่วนโคให้มีรูปร่างและน้าหนักตามความต้องการของผู้บริโภค การฆ่าและ
ชาแหละโคจะได้ผลผลิตออกมาทั้งสิ้น 4 รายการ คือ
1) เนื้อโคในลักษณะซากผ่าซีก นาซากไปบ่มเพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อแล้วจึงนามาตัดแต่ง
เป็นชิ้นส่วนเพื่อนาออกขายสู่ตลาด
2) เครื่องใน ส่วนหนึ่งเข้าตลาดเพื่อบริโภค ส่วนหนึ่งจะเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
3) หนังโค ขายเข้าอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
4) กระดูกและเขา จะนาไปป่นเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ผลผลิตข้อ 2) - 4) ถือเป็นผลิตผลพลอยได้ สหกรณ์จะขายให้กับผู้รับซื้อ ณ.โรงฆ่าสัตว์
ผู้รับซื้อต้องประมูลราคารับซื้อด้วยวิ ธีการเปิดซอง เครื่องในขายเป็นท้อง หนังและกระดู กโคขายเป็น
กิโลกรัม ประมูลราคาใหม่ ทุก 6 เดือนโดยขายเป็นเงินเชื่อ
แนวทางการควบคุมธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อตัดแต่ง
1. การควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อซากโค
1.1 ผู้บ ริห ารสหกรณ์ ค วรกาหนดนโยบาย ออกระเบีย บ และมีคู่มือที่ กาหนด
วิธีการจัดซื้อ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งจะส่ งผลให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.2 กาหนดแผนงานหรือเป้ าหมายการจัดซื้อ ซากโคอย่างชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้ เพื่อให้ได้ของทีม่ ีคุณภาพและปริมาณตามที่ต้องการทันเวลาที่กาหนด
1.3 แบ่ งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการตัดสินเกรดระดับ ไขมัน
แทรกในกล้ ามเนื้ อ เจ้ าหน้ า ที่ ค ลั งสิ น ค้ า เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และเจ้ าหน้ า ที่ บั ญ ชี อ ย่ า งชั ด เจน โดย
กรรมการตัด สิน เกรดระดั บ ไขมัน แทรกต้อ งมีค วามเชี่ย วชาญในการพิจ ารณา และจัด ให้มีก าร
หมุน เวีย นสั บ เปลี่ ย นผู้ ทาหน้ าที่อย่ างเหมาะสม
1.4 กาหนดราคารับซื้อซากโคขุนและติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
1.5 มีการควบคุมขั้นตอนการนาโคเข้ากรรมวิธีการฆ่าและชาแหละจนได้ซากโค
1.6 ตรวจสอบคุณภาพซาก น้าหนักก่อนกาหนดราคารับ ซื้ อให้ ส อดคล้ องกับ
ราคาที่ป ระกาศไว้ และตรวจนั บ ซากโคให้ ถูกต้องครบถ้ว นตามหลั กฐานการซื้อ
1.7 จัดทาเอกสารการซื้อ ให้ถูกต้องและสรุปยอดการรับซื้อประจาวัน เสนอให้
ผู้มีอานาจอนุมัติก่อนส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่การเงิน
1.8 เจ้าหน้าทีก่ ารเงินตรวจสอบเอกสารการซื้อก่อนการจ่ายเงิน

-61.9 เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อน
บันทึกบัญชี
1.10 มีการเปรียบเทียบน้าหนักซากสด (วันที่ฆ่าและชาแหละ) กับซากเย็น (ซาก
โคที่แขวนไว้ 7 วัน) กรณีมีผลต่างเกินกว่าค่ามาตรฐานของสหกรณ์อย่างมีนัยสาคัญให้ค้นหาสาเหตุ
1.11 มีการจัดการผลิตผลพลอยได้จากฆ่าและชาแหละโคอย่างเหมาะสม
2. การควบคุมภายในเกี่ยวกับการแปรสภาพโค (เลาะซากโคและตัดแต่งชิ้นส่วน)
2.1 มีการสารวจความต้องการของตลาดก่อนการแปรสภาพโค
2.2 มีการวางแผนการแปรสภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2.3 มีการอนุมัติให้ดาเนินการแปรสภาพโดยผู้มีอานาจ
2.4 มีการควบคุมขั้นตอนการแปรสภาพ
2.5 มีการทดสอบการแปรสภาพ เพื่อหาอัตราร้อยละของปริมาณชิ้นส่วนเนื้อที่ได้
จากการแปรสภาพและอัตราร้อยละของสิ่งสูญเสีย เพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานการผลิตของสหกรณ์
2.6 มีการจั ดท ารายงานการใช้ ซากโคและจั ดท ารายงานผลการแปรสภาพเสนอ
ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดการ
2.7 มีการเปรียบเทียบปริมาณชิ้น ส่วนเนื้อที่ได้จากการแปรสภาพแต่ละครั้งกับ
มาตรฐานการแปรสภาพเนื้อของสหกรณ์ กรณีชิ้นส่วนเนื้อมีปริมาณต่ากว่ามาตรฐานการแปรสภาพมี
นัยสาคัญให้ค้นหาสาเหตุ
2.8 มี ก ารจั ด ท ารายงานผลแตกต่ า งระหว่ า งปริ ม าณที่ แ ปรสภาพได้ จ ริ งกั บ
มาตรฐานการแปรสภาพของสหกรณ์เสนอผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดการ
2.9 มีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนเนื้ออย่างสม่าเสมอ
2.10 มีการจัดการผลิตผลพลอยทีไ่ ด้จากการเลาะและตัดแต่งอย่างเหมาะสม
3. การควบคุมภายในเกี่ยวกับการจาหน่ายและการเบิกจ่ายเนื้อให้จุดจาหน่ายของ
สหกรณ์ (Butcher Shop)
3.1 มีการประเมินความสามารถในการชาระหนี้และหลักประกันของผู้ซื้อก่อน
การขายเชื่อ
3.2 มีการอนุมัติวงเงินขายเชื่อให้แก่ผู้ซื้อแต่ละรายโดยผู้มีอานาจและเป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์
3.3 มีการจัดทาหนังสือข้อตกลงซื้อขายเป็นไปตามที่ระเบียบกาหนด
3.4 กรณีมีการขายเกินกว่าวงเงินขายเชื่อจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดาเนินการ
3.5 กาหนดราคาขายซากและชิ้นส่วนเนื้อแต่ละประเภทและการให้ส่วนลดอย่าง
ชัดเจน

-73.6 ตรวจสอบราคาขายที่ใช้ในการคานวณมูลค่าของสินค้าที่ ขายในเอกสารการ
ขายกับราคาขายที่กาหนด
3.7 การขายซากและชิ้ น ส่ ว นเนื้ อ ต่ ากว่ า ราคาทุ น จะต้ อ งมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการให้ขายต่ากว่าราคาทุนได้
3.8 เอกสารการขายสิ น ค้ า เงิ น สดและเงิ น เชื่ อ ต้ อ งมี ก ารเรี ย งล าดั บ เลขที่ ไว้
ล่วงหน้า
3.9 มีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบสินค้าในใบกากับสินค้า
3.10 จัดทาบัญชีย่อยลูกหนี้ค่าสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
3.11 การรับชาระหนี้ค่าซากและชิ้นส่วนเนื้อเป็นไปตามกาหนดในหนังสือซื้อขาย
และระเบียบของสหกรณ์
3.12 ใบเสร็จรับเงินมีการเรียงลาดับเลขที่ไว้ล่ วงหน้ า มีการลงลายมือชื่อผู้รับ
ชาระหนี้ทุกครั้ง
3.13 ติ ด ตาม ทวงถาม หรื อ เร่ ง รั ด การช าระหนี้ ลู ก หนี้ ที่ ผิ ด นั ด ช าระเกิ น
ระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด
3.14 จัดทารายงานลูกหนี้ที่ผิดนัดชาระเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาทุกเดือน รวมทั้งวิเคราะห์อายุหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้า
3.15 เปรี ยบเที ยบยอดรวมบั ญชีย่ อยลู กหนี้ ค่าสิ นค้า ให้ ถู กต้องตรงกับบั ญชีคุ ม
กรณีพบข้อแตกต่างให้คน้ หาสาเหตุ
3.16 ขอยืนยันยอดลูกหนี้ค่าสินค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. การควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บรักษาซากและชิ้นส่วนเนื้อ
4.1 จัดเก็บซากและชิ้นส่วนเนื้อไว้ในสถานที่เก็บอย่างเหมาะสม ปลอดภัย
4.2 ตรวจนับหรือคานวณปริมาณซากและชิ้นส่วนเนื้อก่อนนาเข้าสถานที่จัดเก็บ
4.3 จั ด เก็ บ ซากและชิ้ น ส่ ว นเนื้ อ แยกตามคลั งสิ น ค้ า เพื่ อ ความสะดวกในการ
เบิกจ่ายและตรวจนับ
4.4 กาหนดผู้มีอานาจเบิกซากและชิ้นส่วนเนื้อออกจากสถานที่จัดเก็บ
4.5 จัดทาทะเบียนคุมซากและชิ้นส่ วนเนื้อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานซากและ
ชิ้นส่วนเนื้อคงเหลือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
4.6 มีการตรวจสอบคุณภาพซากและชิ้นส่วนเนื้ออย่างสม่าเสมอ
4.7 มีการทดสอบการสูญเสียน้าหนักของซากโคและชิ้นส่วนเนื้อที่เก็บไว้นาน
4.8 ตรวจสอบสภาพสถานที่เก็บซากโคและชิ้นส่วนเนื้อ และจัดทารายงานผล
การตรวจสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
4.9 จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดเก็บซากและชิ้นส่วนเนื้อ
4.10 มีการประกันภัยซากและชิ้นส่วนเนื้ออย่างสม่าเสมอ

-84.11 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับซากและชิ้นส่วนเนื้อคงเหลือ
4.12 เปรียบเทียบผลการตรวจนับซากและชิ้นส่วนเนื้อคงเหลือในระหว่างปีและ
ณ วันสิ้นปีบัญชีตามใบตรวจนับเทียบกับทะเบียนคุม กรณีพบข้อแตกต่างให้ค้นหาสาเหตุ
4.13 การตีราคาซากและชิ้นส่วนเนื้อคงเหลือสภาพปกติและเสื่อมสภาพ ณ วันสิ้นปี
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
4.14 การลดหย่อนซากและชิ้นส่วนเนื้อขาดบัญชีต้องมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการและเป็นตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
4.15 การตัดซากและชิ้นส่ วนเนื้ อขาดบั ญ ชี เสื่ อมสภาพหรือสู ญ เสี ยเป็น ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
การควบคุ ม ภายในเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ มากของการด าเนิ น ธุร กิ จ การควบคุ ม ภายในจะมี
ประสิทธิผลก็ต่อเมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทุกคนในสหกรณ์ ร่วมมือกันปฏิบัติตามการควบคุมที่วางไว้
สหกรณ์ที่ประสบความสาเร็จ มิใช่เพียงแต่สร้างธุรกิจ และหาคนเก่ง ๆ มาทางานเท่านั้น คณะกรรมการ
ดาเนิน การต้องจั ดให้ มีการควบคุมภายในแทรกอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่
กาหนดขึน้ ภายในสหกรณ์ ถ้ากระบวนการเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเหมาะสมและนาไปใช้ ก็จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของสหกรณ์ ช่วยให้ธุ รกิจแข่งขันกับตลาดได้ ช่วยป้องกันการรั่วไหล ช่วยให้
สหกรณ์เห็นฐานะการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และในที่สุด ก็คือการช่วยให้สหกรณ์เติบโตได้อย่างมั่นคง
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กรณีศกึ ษา : สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครปฐม
จินดา เสถียรุจกิ านนท์

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งเน้นแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง
ให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมาย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
สหกรณ์และส่งเสริมความรู้การจัดทาบัญชีและการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์และ
เกษตรกร เพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์ และกลุ่ มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหาร
การเงินและการบัญชีที่ดี
สหกรณ์ การเกษตรเกิดจากเกษตรกรที่ รวมตัวกันจัดตั้งขึ้ น เป็ นสหกรณ์ เพื่ อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในด้านเงินทุน การผลิต การจาหน่า ย โดยมุ่งหวังที่จะยกฐานะความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรสมาชิกให้ดีขึ้น มีการดาเนินธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร การรับ
ฝากเงิน การจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตมาจาหน่ายแก่
สมาชิก การรวบรวมผลิตผลของสมาชิกออกจาหน่าย การแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า
เพื่อขาย ตลอดจนการส่งเสริมการเกษตรและการให้ บริ การเพื่ อการเกษตร สหกรณ์ มีหน้าที่ ต้องบั นทึ ก
รายการอันเกิดจากธุรกรรมต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทั้งต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบปีทางบัญชี ด้วยข้อจากัดด้านบุคลากรซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ การรวบรวม การจาแนก การสรุปผล เพื่อจัดทางบการเงินที่มีข้อมูลหลากหลาย ประกอบกับ
รูปแบบงบการเงินที่กรมตรวจบัญชี สหกรณ์กาหนดให้สหกรณ์จัดทานั้น ต้องแสดงผลการดาเนินงาน
แยกตามธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดทางบการเงินที่มีความซับซ้อนที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการ
วิเคราะห์ การรวบรวม การจ าแนก การสรุป ผลอย่างละเอี ยดและถี่ถ้ว น ทาให้ พ นั กงานบั ญ ชีของ
สหกรณ์ซึ่งยังไม่มีความชานาญงานไม่สามารถจัดทางบการเงินได้อย่างถูกต้อง ทาให้สหกรณ์ขาดข้อมูล
ในการบริหารงานที่ทันเวลา ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง จึงส่งเสริมสหกรณ์ให้
กลุ่มเป้าหมายนาระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสาเร็ จผ่านการวางระบบบัญชีสหกรณ์
ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดทาบัญชีและงบการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร ทาให้สหกรณ์มีสารสนเทศทางการเงินการบัญชีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเชื่อถือได้
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จานวน 19 สหกรณ์ สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
1. สหกรณ์ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้ (สหกรณ์จัดตั้งใหม่) 1 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 5.26
2. สหกรณ์จัดทาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้
2 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.53
3. สหกรณ์จัดทางบทดลองได้
6 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 31.58
4. สหกรณ์จัดทาบัญชีและงบการเงินได้
10 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 52.63
1. สหกรณ์ ที่ไม่ สามารถจั ดทาบัญ ชีแ ละงบการเงิน ได้ 9 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 47.37
จาแนกเป็ น สหกรณ์ ไม่ ส ามารถบั น ทึกบั ญ ชีได้ (สหกรณ์ จัดตั้งใหม่) 1 สหกรณ์ คิ ด เป็ น ร้อยละ 5.26
สหกรณ์จัดทาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้ 2 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.53 และสหกรณ์จัดทา
งบทดลองได้ 6 สหกรณ์ คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 31.58 เนื่องจาก สหกรณ์ก ารเกษตรซึ่ง ตั้ง อยู่ในพื้น ที่ที ่ไ ม่
อานวยที่จะจั ดหาพนั กงานบั ญชีที่ มีการศึ กษาทางด้านบั ญชีได้โดยตรงได้ สหกรณ์ ขาดความพร้อมเรื่อง
บุ คลากร มี การปรับเปลี่ ยนพนั กงานบั ญชี ความยุ่งยาก ความซับซ้อนที่ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถใน
การวิเคราะห์ การรวบรวม การจาแนก การสรุปผลอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึง ทาให้ก ารจัด ทางบการเงิน
เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้
แนวทางการวางระบบบัญชี :
1.1 สหกรณ์จัดตั้งใหม่ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าวางระบบบั ญชีสหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่มีระบบบัญชีและระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสมกับลั กษณะการดาเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ แนะน าการจั ด ท าเอกสารประกอบการบัน ทึ กบั ญ ชี วิธี การจั ด ท าบั ญ ชีแ ละงบการเงิน
สหกรณ์
1.2 สหกรณ์ที่ จัดทาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ได้และสหกรณ์จัดทางบทดลองได้
แนะนาสหกรณ์เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบจัดทาบัญชี (กรณี ไม่มีผู้รับผิดชอบจัดทาบัญชี) แนะนาการจัดทา
บัญชี งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
1.3 ส่งเสริมให้สหกรณ์นาโปรแกรมระบบบัญชี แยกประเภทที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดทาบัญชีและจัดทางบการเงิน เนื่องจากกระบวนการทางานที่ยาก
ของกระบวนการจัดทาบัญชีนั้นดาเนินการโดยโปรแกรม ได้แก่ ขั้นตอนของการบันทึกบัญชี การผ่าน
รายการบัญชีไปบันทึกบัญชีแยกประเภท ขั้นตอนการจัดทางบทดลอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ งขั้นตอน
ของการจั ด ท างบการเงิน ที่ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ย ากที่ สุ ด ดั งนั้ น พนั กงานของสหกรณ์ จึ งท าหน้ าที่ ในการ
วิเคราะห์รายการและบันทึกข้อมูลขั้นต้น เท่านั้น
1.4 เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถให้ แ ก่ ส หกรณ์ ในการประมวลผลข้ อ มู ล และมี ข้ อ มู ล
สนับสนุนการตัดสินใจที่ทันเวลา เมื่อสหกรณ์เห็นถึงประโยชน์ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใน
การจัดทาบัญชีและงบการเงินให้เกิดความถู กต้อง แม่นยา และรวดเร็ว สามารถต่อยอดในการส่งเสริ ม
สหกรณ์นาโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ในส่วนของระบบอื่ น ๆ มาใช้งานให้ ครบทุกระบบตามธุรกิจ
ของสหกรณ์ (Full Pack)
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สารสนเทศโปรแกรมระบบบัญชีสาหรับสหกรณ์ภาคเกษตรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
3 สหกรณ์ และสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยผู้อื่นและโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท
สหกรณ์ ภ าคเกษตรที่ พั ฒ นาโดยกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ม าช่ ว ยในการจั ด ท าบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น
6 สหกรณ์
แนวทางการวางระบบบัญชี :
2.1 สหกรณ์สามารถจัดทาบัญชีและงบการเงิน ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดระบบงาน โดยการกาหนดให้ต้องบันทึกรายการ
บัญชีให้แล้วเสร็จทุกวัน โดยมีการเปิด - ปิดงานประจาวัน มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้ อมูลทุก
สิ้นวัน มีการน าข้อมูลจากระบบไปใช้ ในการบริหารงาน ทาให้ ต้องตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมเหตุสมผลของการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจริง คณะกรรมการได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลตัดสินใจใน
การวางแผน การควบคุมและการปฏิบัติการของสหกรณ์
2.2 ผู้บริหารสหกรณ์ มีข้อมูลจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ ทันเวลา สามารถเรียกดู
งบการเงินได้ทุกเวลาที่ต้องการ และรายงานเพื่อการบริหารซึ่งวิเคราะห์งบการเงินที่สะท้อนสถานการณ์
ทางการเงินได้แบบ Real time
2.3 นานวัตกรรม Smart 4 M มาช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้ สหกรณ์
เพื่อเสริมสร้างให้ สหกรณ์มีการบริหารจัด การทางการเงินการบัญชีที่ดีแ ละมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการ
เพิ่มศักยภาพการนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
2.4 สมาชิกได้รับความสะดวกจากการให้บริการของสหกรณ์ ได้รับผลตอบแทนในส่วน
ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่รวดเร็ว ทาให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาในการทาธุรกรรมกับสหกรณ์
ข้อเสนอแนะ
การวางระบบบั ญ ชี เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ สู่ ค วามเข้ ม แข็ ง ส าหรั บ สหกรณ์
การเกษตร ในจังหวัดนครปฐม ร้อยละ 47.37 ไม่สามารถจัดทาบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน จึงทาให้สหกรณ์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารงานได้
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ในปัจจุบันที่ทุกองค์กรต่างนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร จึงเห็นว่าโปรแกรมระบบบัญชีสาหรับ
สหกรณ์ภาคเกษตร เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ที่ ไม่สามารถจัดทาบัญชีและ
งบการเงินได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์อย่าง
ยั่งยืน สรุปสาระ ดังนี้
1. สหกรณ์ควรมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี
การนาโปรแกรมระบบบัญชีสาหรับสหกรณ์ภาคเกษตรไปใช้ นั้น สหกรณ์ต้องจัดให้มีความ
พร้อมในการใช้เทคโนโลยี 5 ประการ ดังนี้

- 12 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ที่เหมาะสมกับการทางานของโปรแกรม
สหกรณ์ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะไม่ต่ากว่าที่กาหนด
1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ระบบปฏิบัติการและระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ สามารถ
ทางานร่วมกับโปรแกรมระบบบัญชีสาหรับสหกรณ์ ภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลรวมอยู่ในชุดโปรแกรมระบบบัญชี สาหรับสหกรณ์ภาคเกษตรด้วยแล้ว สหกรณ์จึงต้องจัดหา
เพียงระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมเท่านั้น
1.3 ข้อมูล (Data) โปรแกรมระบบบัญชีสาหรับสหกรณ์ ภาคเกษตรเป็นเพียงเครื่องมือที่
ใช้ในการจัดการข้อมูลทางการเงิน เท่านั้น ดังนั้น การนาเข้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโปรแกรมก็จะประมวลผล
ผิดพลาด จึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนาเข้าระบบให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนที่จะนาเข้าโปรแกรม
เพื่อการประมวลผลที่ถูกต้อง
1.4 บุคลากร (People) โปรแกรมไม่อาจทางานด้วยตัวเองได้ จึง ต้องมีผู้ใช้โปรแกรมที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น รู้และเข้าใจวิธีการทางานของโปรแกรม มีความระมัดระวังรอบคอบ และมี
ระบบในการทางาน
1.5 กระบวนงาน (Procedure) ที่เหมาะสม การนาโปรแกรมระบบบัญชีสาหรับสหกรณ์
ภาคเกษตรมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทาบัญชีและงบการเงินนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนระบบ
การทางาน ดังนั้ น จึงต้องมีการจั ดระบบใหม่ที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับวิธีการทางานของโปรแกรม
ระบบงานหรือระเบียบใดที่ขัดแย้งกับการทางานของโปรแกรมจะนาไปสู่ข้อขัดข้องในการใช้งาน จึงควร
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกัน
2. สหกรณ์ควรใช้โปรแกรมอย่างเข้าใจ
การที่ โปรแกรมระบบบัญ ชี ส าหรับสหกรณ์ ภ าคเกษตรจะท างานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานต้องใช้โปรแกรมอย่างเข้าใจ จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการที่จะใช้งานอย่างถูกต้อง
และได้ผลลั พธ์ที่ต้องการ การทาความเข้ าใจการออกแบบผลลัพธ์จะช่วยให้ ผู้ใช้เข้าใจหลักการแสดง
ข้อมูลของรายงานแต่ละรายงานซึ่งจะช่วยให้การนารายงานไปใช้เกิดประโยชน์มากขึ้ น การทาความ
เข้าใจการออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัยจะช่วยให้ผู้ใช้กาหนดวิธีการปฏิบัติง านเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. สหกรณ์ควรกาหนดระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์มีข้อดี คือ เกิดความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยา แต่ก็มีข้อเสีย คือ
ถูกทาลายได้ง่ายและเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันหากเกิดการสูญหายก็มักจะหายไปในคราวเดียวกัน การ
เข้ าถึ ง แฟ้ ม ข้ อ มู ล และกระท าการบางอย่ างสามารถกระท าได้ โดยไร้ ร่ อ งรอย จะเห็ น ได้ ว่ า การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรมิได้เป็นเพียงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้งโปรแกรมระบบงานและ
บันทึกข้อมูลเท่านั้น แต่ยังมีความจาเป็นที่จ ะต้องจัดระบบการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ
การใช้เทคโนโลยีด้วย เช่น ต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักการควบคุมภายใน โดย
กาหนดให้ ผู้บันทึกข้อมูลกับผู้ส อบทานข้อมูลต้องเป็นคนละคนกัน ต้องจั ดระบบการบันทึกข้อมูลให้มี

- 13 การบันทึกรายการให้แล้วเสร็ จภายในวัน ต้องมีการกาหนดนโยบายการสารองข้อมูลและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยด้วย การนาเทคโนโลยีมาใช้โดยไม่มีการจัด
ระบบงานอาจก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงตามมาในภายหลัง เนื่องจากพนักงานเห็นช่องทางในการกระทา
การ หรือระบบข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ เพราะขาดการตรวจสอบความถูกต้อง เป็นต้น
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรพัฒนาองค์ความรู้ใหม่แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การให้ บ ริการโปรแกรมระบบบัญ ชีส าหรับสหกรณ์ ภ าคเกษตรของกรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ นั้ น เป็ น การน าเทคโนโลยีม าใช้ในองค์กรของสหกรณ์ จึงไม่ควรเน้น เฉพาะการสอนให้ รู้จัก
วิธี ก ารใช้ งานโปรแกรมระบบบั ญ ชี ส าหรั บ สหกรณ์ ภ าคเกษตรเท่ านั้ น แต่ ต้ อ งตระหนั ก ว่ า การใช้
เทคโนโลยีจะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน ดังนั้น จึงควรมีระบบการพัฒนาองค์
ความรู้ ใหม่ โดยเริ่ ม ต้ น จากการอบรมการใช้ ง านให้ ถู ก ต้ อ งในระดั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานและผู้ ค วบคุ ม งาน
ต่อจากนั้นต้องมีการพัฒ นาองค์ความรู้ด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ การบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่สหกรณ์เพื่อให้สามารถจัดการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและใช้งาน
ได้อย่างคุ้มค่า
การวางระบบบั ญ ชีส หกรณ์ โดยผลั กดันการใช้โปรแกรมระบบบัญ ชี ส หกรณ์ ครบวงจร น า
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาช่ว ยในการจัดทาบัญ ชีและงบการเงิน นาข้อมูล ไปใช้ในการบริห ารจัด การ
เพิ่มศักยภาพการนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และนานวัตกรรม Smart 4 M มาช่วยในการ
บริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างให้ส หกรณ์มีการบริห ารจัดการด้านการเงิน
และการบัญชีที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้เป็นนักบริหารสหกรณ์
ที่ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีได้อย่างมืออาชีพ จะส่งผลให้สหกรณ์เข้มแข็งได้ อย่างยั่งยืน และเป็น
ต้นแบบของสหกรณ์การเกษตรที่มั่นคง สมาชิกสหกรณ์มั่งคั่งอย่างยั่งยื น

