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แผนปฏิบัติการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จ ากัด 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 

 1.  วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  2561  ให้มีความชัดเจน  ทั้งในส่วนของหัวข้อที่จะต้องด าเนินการ  กรอบเวลา  และ

ผู้รับผิดชอบ 

1.2  เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  การควบคุมภายในได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.3  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการควบคุมภายใน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และน าไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 2.  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

  แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  2561  แบ่งออกเป็น  5  ด้าน  ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทางของกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์  คือ 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

 

 



แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน  ปีงบประมาณ  2561 
 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม     

1.1 ระบบการควมคุมและหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตาม  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ
ของสหกรณ ์

การจัดการข้อร้องเรียน  โดยด าเนนิการตาม
ขั้นตอน  ดังนี ้
- จัดท าสรุปข้อร้องเรียนประจ าเดอืน 
 
- จัดท าสรุปข้อร้องเรียนประจ าป ี

ต.ค.60 – ก.ย.61 
 

- ภายในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป 
- ภายในเดือนถัดไปหลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

ฝ่ายธุรการ  

1.2 ความรู้  ความสามารถในการปฏิบตัิงาน ก าหนดระดับความรู้  ความสามารถที่เหมาะสม
กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง  โดยจัดท าค าบรรยาย  
หรือข้อก าหนดคณุลักษณะงาน (Job 
Description) ของแต่ละต าแหน่งงานไว้อย่าง
ชัดเจน 

ปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการด าเนินการ  

1.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.การส่งเสริมให้การตรวจสอบภายใน 
 
2.การคัดเลือกผูส้อบบัญชีเป็นไปอย่างมีอิสระ  
สามารถปฏิบัติงานไดต้ามมาตรฐานของวิชาชีพ 

ตามวาระ คณะกรรมการด าเนินการ 
มติที่ประชุมใหญ ่

 

1.4 โครงสร้างการจดัสหกรณ ์ การจัดโครงสร้างสหกรณ์ที่เหมาะสมกับขนาด
และการด าเนินงานของสหกรณ์ท าให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผน  สั่งการ  และควบคุมการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลการจัดโครงสร้างของสหกรณ์  
นอกจากจะเป็นการแบ่งแยกหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแลว้ยังเป็น

ปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ

มอบหมาย  หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย 
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตัวก าหนดระดับความรู้และความสามารถของ
บุคลากร 

1.5 การมอบอ านาจ  และหน้าที่  ความรับผดิชอบ 1.การจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานของหน่วยงานรับ
ตรวจ (ฝ่ายงานตามโครงสร้างของสหกรณ์) 
- การจัดท าคูม่ือปฏบิัติงานของหน่วยงานรับ
ตรวจ 
- การทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน 
2.การด าเนินการเกี่ยวกับการมอบหมาย  
อ านาจอนุมัติ  เป็นลายลักษณ์อักษร  มีความ
ชัดเจน  ในการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน     
การมอบอ านาจจะต้องให้เหมาะสมกับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหนง่งาน 
3.ระบบตดิตามงาน 
-แต่ละฝ่ายจดัส่งรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการต่างๆในแผนปฏิบัติงานประจ าปี   
-รวบรวมจัดท ารายงานข้อสรุปเสนอ
คณะกรรมการสหกรณ ์
-รายงานการใช้จ่ายตามงบประมาณ 
-รายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์
ประจ าเดือน 
-รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
สหกรณ์  ณ  สิ้นปี งบประมาณ 
-รายงานการท าธุรกรรมไปยังส านกังานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

ต.ค.60 – ก.ย.61 
 
 
 
 

ต.ค.60 – ก.ย.61 
 
 
 
 
 

ภายในวันท่ี  10  ของ
เดือน 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

 
ทุกเดือน 

 
ทุกเดือน 

 

คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ

มอบหมาย  หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

ทุกฝ่าย 
 

ฝ่ายธุรการ 
 

ฝ่ายบัญชี 
ฝ่ายบัญชี 

 
ฝ่ายบัญชี 

 
ฝ่ายการเงิน 
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1.6 นโยบายดา้นทรัพยากรมนุษย ์ การก าหนดนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์   

1.  การคัดเลือกบุคลากรการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน   
2.  การฝึกอบรม   
3.  การพัฒนาความรู้   
4.  การเลื่อนต าแหน่ง   
5.  การก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
อื่น ๆ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้  ทักษะ   
และความสามารถเหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ

มอบหมาย  หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย 
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2 การประเมินความเสี่ยง     

2.1 ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
ความเสีย่งด้านการด าเนินการ 
ความเสีย่งด้านการเงิน 
ความเสีย่งด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง  ประกอบด้วย 
1.  ระบุปัจจัยเสี่ยง 
     1.1  สภาพคล่องของสหกรณ์  เป็นปัจจัย
ความเสี่ยงระดับกิจการโดยรวมมีสาเหตุจากปัจจัย
ภายในสหกรณ์ 
     1.2  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงินอื่นผัน
ผวน เป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับกิจการโดยรวมที่มี
สาเหตุจากปัจจัยภายนอก 
     1 . 3   ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ข อ ง ร ะ บ บ บั ญ ชี
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี
และการด าเนินงาน เป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับ
กิจกรรมที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในสหกรณ์ เป็น
ต้น 
2.  วิเคราะห์ความเสี่ยง 
    2.1  จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความเสี่ยง 
    2.2  ประมาณผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อ
สหกรณ์ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงว่าอยู่ใน
ระดับใด โดยอาจก าหนดเป็น 4 ระดับ คือ สูง 
ปานกลาง ต่ า และไม่มีสาระส าคัญ  
3.  การจัดการความเสี่ยง 
     3.1  การหลีกเลี่ยง 
     3.2  การแบ่งปัน 
     3.3  การลด 
     3.4  การยอมรับ 

ต.ค.60-ก.ย.61 คณะกรรมการด าเนินการ  
ผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที ่

ทุกฝ่าย 
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3 กิจกรรมการควบคุม     

3.1 การก าหนดนโยบายและแผนงาน มีการก าหนดผลงานที่คาดหมายไว้อย่างชัดเจน
ทั้งในรูปจ านวนผลงาน  และระยะเวลาปฏิบตัิ
ตามแผนงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

ปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ

มอบหมาย  หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย 

 

3.2 การสอบทานโดยผูบ้ริหาร 1.  การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
2.  การสอบทานรายงานทีไ่ม่ใช่ทางการเงิน 
3.  การสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

ทุกไตรมาส คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ

มอบหมาย  หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย 

 

3.3 การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 1.  การระบุสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและเก็บรักษา 
2.  การจัดท าทะเบียนสินทรัพย์ 
3.  การตรวจนับเทียบกับทะเบียนสนิทรัพย์ 
4.  การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 

ภายในเดือน ก.ย.61 
ทุกเดือน 

ทุกฝ่าย 
ฝ่ายพัสด ุ

กรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้ง 
ฝ่ายการเงิน 

 

3.4 การแบ่งแยกหน้าท่ี 1.  มีการควบคุมยอดหุ้น-หน้ีคงเหลือ  และสอบ
ยันความถูกตอ้งระหว่างกัน   
2.  มีการแยกหน้าทีก่ารอนุมัติ  การจดบันทึก  
การเก็บรักษา  และการสอบทานออกจากกัน  

ต.ค.60-ก.ย.61 ทุกฝ่าย  

3.5 การจัดท าเอกสารหลักฐาน มีการควบคุมโดยก าหนดให้กิจกรรมที่มี
ความส าคัญต้องจัดท าเอกสารไว้เปน็หลักฐานเพื่อ
อ้างอิงและตรวจสอบ   
1.  การท าสญัญาซื้อขาย   
2.  ทะเบียนหนังสือรับ  หนังสือส่ง 
3.  คุมเลขที่ค าสั่ง 
4.  การก าหนดแบบฟอร์มเอกสาร 

ต.ค.60-ก.ย.61  
 
 

ฝ่ายพัสด ุ
ฝ่ายธุรการ 
ฝ่ายการเงิน 

นิติกร 

 



แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน  ปีงบประมาณ  2561 
 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4 สารสนเทศและการสื่อสาร     

4.1 การควบคุมทั่วไป    
 

1.  ก าหนดขอบเขตภารกิจ  มีการมอบหมาย
หน้าท่ีให้มีผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและสารสนเทศ 
2.  ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของ
หน่วยงานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  แสดงโครงสร้างหน่วยงานและการแบ่งแยก
หน้าที่  ข้อมูลและสารสนเทศและแผนภูมิ
เครือข่าย 
4.  การควบคุมประมวลผล  มีการก าหนดระบบ  
ขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ 
5.  ระบบการรักษาความปลอดภยั 

ต.ค.60-ก.ย.61 คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ

มอบหมาย  หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 

4.2 การควบคุมเฉพาะระบบงาน 
 

1  มาตรฐานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์สื่อสาร   
   1.1  ก าหนดกรอบมาตรฐานอุปกรณ ์
   1.2  การบ ารุงรักษาอุปกรณ ์  
2  มาตรฐานระบบงาน   
   2.1  ก าหนดขอบเขตการเข้าถึงระบบงาน     
   2.2  ก าหนดแนวทางการน าเข้าข้อมูล  จัดท า
คู่มือการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการท างานของผูใ้ช้งานในการ
บันทึกข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  และออก
รายงานได้อย่างถูกต้อง 

ต.ค.60-ก.ย.61 คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการทีไ่ด้รับ

มอบหมาย  หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 



แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน  ปีงบประมาณ  2561 
 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   2.3  ก าหนดวิธีการดูแลความปลอดภัยข้อมูล  
โดยการส ารองข้อมูลประจ าวัน  ตลอดจนมีการ
ดูแลรักษาข้อมลูชุดส ารองให้มีความปลอดภัย 
   2.4  การป้องกันการหยุดชะงักของระบบ 
   2.5  การปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมดา้น
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การปฏิบัตติาม
ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์  ว่าด้วยมาตรฐาน
ขั้นต่ าในการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัยส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้
โปรกแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ข้อมูล  พ.ศ.2553 

5 การติดตามและประเมินผล     
5.1 การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง 1.  จัดท ารายงานการควบคมุภายในประจ าปี

ของหน่วยงานย่อย  (แบบ ปย.1, ปย.2)  ส่งให้
คณะกรรมการควบคุมภายใน 
2.  หน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน  ตาม
แบบ  ปย.3  จัดส่งให้คณะกรรมการควบคุม
ภายใน 
3.  คณะกรรมการควบคุมภายใน  สรุปรายงาน
เสนอประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน 
4.  คณะกรรมการควบคุมภายใน  สรุปรายงาน
เสนอคณะกรรมการด าเนินการ 

6 เดือนแรก 31 มี.ค.61 
6 เดือนหลัง 30 ก.ย.61 

 
ทุกไตรมาส ภายในวันท่ี 

15 ของเดือนถัดไป 
 
 

ภายใน 1 สัปดาห ์
 

ภายใน 2 สัปดาห ์

ทุกฝ่าย 
 
 

ทุกฝ่าย 
 
 
 

คณะกรรมการควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

 

 


