แผนการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากั ด
ประจาปี 2565

จัดทาโดย
คณะทางานควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
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แผนการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ประจาปีงบประมาณ 2565
***************************************************************************
1. ความหมายของการควบคุมภายใน
การควบคุม ภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการดาเนินการ และฝ่ายต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ร่วมกันกาหนดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีก ารหรือกระบวนการ ปฏิบัตงิ าน
ตามที่กาหนดไว้ จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
2. วตั ถปุ ระสงค์ของการควบคุมภายในของสหกรณ์
1. เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์มปี ระสทิ ธิภาพและประสทิ ธิผล
2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของสหกรณ์
3. เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบงั คับ ระเบียบ คาสั่ง และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้เกิดการป้องปรามและรักษาทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
3. แนวทางการควบคุมภายใน
ที่ประชุมใหญ่
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการดาเนินการ

คณะทางาน
ควบคุมภายใน

ผู้จัดการใหญ่

รองผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการฝ่าย

เจ้าหน้าที่อาวุโส /
เจ้าหน้าที่
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จากการแบ่งงานตามโครงสร้างกรอบอัตรากาลังเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด จึงกาหนดแนวทางในการควบคุมภายในได้ใน 6 เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานหารายได้และสมาชิกสัมพันธ์
3. งานทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้
4. งานบัญชี
5. งานสินเชื่อ
6. งานการเงิน

ซึ่งมีแนวทางวิธีการควบคุมภายใน ดังนี้
งาน
1. งานบริหารทั่วไป

เร่อง/กิจกรรม
1. แผนปฏิบัติงานประจาปี

2. การประชุมใหญ่/การประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ

มาตรการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
ประจาปี
1. มีองค์ประชุมครบ
2. มีวาระการประชุม
3. มีการบันทึกรายงานการประชุม

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม

1. แจ้งเวียนแผนให้เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทราบ
2. ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามแผนประจาปี
3. ติดตามและรายงานผลปฏิบัติงานประจาปี

ผู้จัดการใหญ่
รองผูจ้ ัดการใหญ่
และผู้จัดการฝ่าย

1. ตรวจสอบการลงลายมือชือ่ ของผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม
2. ควบคุมวาระการประชุมให้เป็นไปตาม
กาหนด
3. บันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน (ภายใต้คาสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด)

ประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการดาเนินการ

3

งาน

เร่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

3. การปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ

ดาเนินการให้เป็นไปตามมติทปี่ ระชุม

4. การกาหนดระเบียบของ
สหกรณ์

กาหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
1. การกาหนดระเบียบเป็นไปตามข้อบังคับ
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
และตามที่กฎหมายกาหนด
ของสหกรณ์
2. ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กาหนด
1. จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการ
1. จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอทีป่ ระชุมใหญ่ ดาเนินงานของสหกรณ์
ในคราวที่เสนองบการเงิน
2. เสนอที่ประชุมใหญ่ในคราวทีเ่ สนองบการเงิน
2. เก็บรักษาและส่งสาเนาให้นายทะเบียน 3. ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน
สหกรณ์ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
30 วัน นับจากวันประชุม

คณะกรรมการพิจารณา
ข้อบังคับฯ
คณะกรรมการดาเนินการ

1. เก็บรักษาไว้ที่สานักงานสหกรณ์
2. ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตามที่
กฎหมายกาหนด

ผู้จัดการใหญ่
รองผูจ้ ัดการใหญ่ด้าน
อานวยการ
ผู้จัดการฝ่าย

5. จัดทารายงานประจาปีของ
สหกรณ์

6. จัดเก็บรักษาเอกสารสาคัญ
ของสหกรณ์
- กฎหมายสหกรณ์
- ข้อบังคับสหกรณ์
- ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
- ใบสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์

ติดตามผลการปฏิบัติในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม

เก็บรักษากฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับและ
ระเบียบต่าง ๆ (ตัวจริง) และใบสาคัญรับ
จดทะเบียนไว้ในที่ปลอดภัยในสานักงาน
สหกรณ์

ผู้จัดการใหญ่
รองผูจ้ ัดการใหญ่
ผู้จัดการฝ่าย

คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
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งาน

เร่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม

- ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
- คาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์
- คาแนะนาของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
งานบริหหารทั
ารทั่ว่วไปไป
1.1.งานบริ
(งานพั
(งานพั
สดุ)สดุ)

7. การดูแล รักษาทรัพย์สิน
ของสหกรณ์
7. การดูแล รักษาทรัพย์สินของ
สหกรณ์

1. ตรวจนับประจาปี
2.
บารุง บดูประจ
แล รัาปี
กษา ให้พร้อมใช้งาน
1. ตรวจนั
2. บตลอดเวลา
ารุงดูแลรักษา

1. สารวจความต้องการของผู้ใช้หรือผู้ที่
เกี่ย1.วข้องทุกฝ่ายก่อนการจัดซื้อ จัดจ้าง
2. จัดท2.าทะเบียนคุมทรัพย์สินครุภัณฑ์ของ
สหกรณ์
3. ให้เป็นปัจจุบัน
3. การตรวจสอบและติ
4. สารวจความต้ดอตาม
งการของผู้ใช้หรือผู้ที่
- มีการตรวจนั
บ
ทรั
พ
ย์
เมื่อสิ้นดปีซืท้อางจัด
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่สอินนการจั
บัญชีจ้าง
การตรวจสอบยื
5. จั- ดทมีาทะเบี
ยนคุมทรันพยัย์นสยอดจากการตรวจ
ินของสหกรณ์
นั
บ
กั
บ
ทะเบี
ย
นคุ
ม
เมื
อ
่
มี
การเปลี่ยนแปลง
ให้เป็นปัจจุบัน
ให้รายงานผลการปฏิ
บัติงานต่อที่ประชุม
6. การตรวจตอบและติ
ดตาม
าเนิพนย์การ
- คณะกรรมการด
มีการตรวจนับทรั
สินเมื่อสิ้นปีทาง
ญชี ยนคุมใบเสร็จรับเงินและมีการ
4. จัดทบัาทะเบี
-ตรวจนั
มีการตรวจสอบยื
บเมื่อสิ้นปีบัญนชียันยอดจากการตรวจ
นับมกัีแบผนการบ
ทะเบียนคุ
มีการเปลี
5. จัดให้
ารุมงรัเมืก่อษาทรั
พย์ส่ยินนแปลง
ของ
ให้รายงานผลการปฏิ
บัตงิ านต่อทีป่ ระชุ
สหกรณ์
ที่ต่อเนื่องเหมาะสมคลอบคลุ
ม ม
คณะกรรมการดาเนินการ
ครุภัณฑ์ทุกประเภท
4. จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและมี
การตรวจนับเมื่อสิ้นปีบญ
ั ชี
5.จัดให้มรี ะบบบารุงรักษาที่ตอ่ เนื่องเหมาะสม
ครอบคลุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท
6. กาหนดให้มกี ารจัดทาทะเบียนคุม

ผู้จัดการใหญ่
รองผูจ้ ัดการใหญ่ด้าน
อานวยการ
ผู้จัดการฝ่าย
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งาน
1. งานบริหารทั่วไป
(ระบบสารสนเทศ)

เร่อง/กิจกรรม
8. การควบคุม Software และ
การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบงาน

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

นโยบายในการพัฒนาระบบงานและ
1. สารวจความต้องการของผู้ใช้หรือผู้ที่
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนการพัฒนาและ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
2. กาหนดให้การแก้ไข/ติดตั้ง/ใช้งาน
ระบบงานทีส่ าคัญต้องได้รับอนุญาต
จากผูม้ ีอานาจก่อนดาเนินการ
3. ตรวจสอบคู่มือการใช้ระบบงานให้
ครบถ้วนถูกต้องพร้อมใช้งาน
4. กาหนดให้มกี าร Backup ข้อมูลทุกวัน
และแยกสถานที่จัดเก็บ
5. กาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล
6. กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
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งาน

เร่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม

9. การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน
แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล

มาตรการรักษาความปลอดภัยและ
กาหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบงาน
และระบบข้อมูล

1. กาหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบงานและ คณะกรรมการ หรือกรรมการ
ฐานข้อมูลทีส่ าคัญ
ที่ได้รบั มอบหมาย หรือ
2. กาหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรหัสเข้าใช้ ฝ่ายจัดการที่ได้รบั มอบหมาย
ระบบงาน
3. ให้เจ้าหน้าทีจ่ ัดทาทะเบียนคุม USER ID
โดยเฉพาะ
4. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบและสิทธิหรือ
USER ID ในการเข้าถึงระบบงานและ
ระบบข้อมูลเป็นระยะๆ
5. จัดให้มีคู่มอื การปฏิบัติงานสาหรับผู้ใช้
(USER) ทุกระบบงานอย่างเพียงพอและ
จัดฝึกอมรบผู้ใช้รายใหม่อย่างสม่าเสมอ

10. การควบคุมการนาเข้าข้อมูล

1. ประสิทธิภาพของระบบงานและระบบ
คอมพิวเตอร์
2. ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
3. ความพร้อมของเอกสารหรือข้อมูลทีจ่ ะ
นาเข้าระบบ

จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลนาเข้า รวมทั้งจัด คณะกรรมการ หรือกรรมการ
ให้มีการรายงานจากโปรแกรมระบบงาน
ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
สาหรับผู้ใช้ในการตรวจสอบหรือสอบทาน ฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนการส่งต่อ
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งาน

เร่อง/กิจกรรม
11. การควบคุมด้านการรับ - ส่ง
ข้อมูล ระหว่างระบบงานและ
ระหว่างหน่วยงาน

มาตรการ

1. การจัดทาทะเบียนสมาชิก

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม

มาตรการหรือระเบียบวิธีการในการรับส่ง 1. กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการนา คณะกรรมการ หรือกรรมการ
ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลในหน่วยงานและ ข้อมูลหรือรายงานออกนอกสถานที่หรือออก ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
นโยบายในการรักษาความลับของข้อมูล
ฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย
จากระบบคอมพิวเตอร์
2. จัดให้มรี ะบบควบคุมการรับส่งข้อมูล หรือ
การส่งต่อข้อมูลระหว่างระบบงาน

12. การควบคุมดูแลรักษาระบบงาน ระบบจัดเก็บและรักษาข้อมูล
แฟ้ม และฐานข้อมูล

2. งานหารายได้และ
สมาชิกสัมพันธ์

วิธีการควบคุมภายใน

1. กาหนดระบบจัดเก็บ และสารองแฟ้มข้อมูล คณะกรรมการ หรือกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
และรายงานต่าง ๆให้เหมาะสมกับการ
ฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย
ใช้งาน
2. จัดให้มีการสารองข้อมูลให้ครบถ้วนเหมาะสม
ของแต่ละระบบงาน และตามเวลาที่กาหนด
3. จัดให้มีการทดสอบความถูกต้องของข้อมูล
ที่สารองไว้เป็นครั้งคราวและทารายงานผล
การทดสอบ

1. ให้มีการจัดทาทะเบียนสมาชิกตามรายการ 1.
ที่กฎหมายกาหนด
2.
2. ส่งสาเนาทะเบียนเก็บรักษาทะเบียนและ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการใน
3.
ทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด
4.

จัดทาทะเบียนทุกครัง้ ที่มกี ารรับสมาชิก
เก็บรักษาทะเบียนให้อยู่ในทีป่ ลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์
ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
รายงานผลการเข้า - ออก ของสมาชิกให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบ

คณะกรรมการดาเนินการ
ผู้จัดการใหญ่
รองผูจ้ ัดการใหญ่ด้าน
อานวยการ
ผู้จัดการฝ่าย
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งาน

เร่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม

5. รายงานการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ตามระยเวลาที่กาหนด

คณะกรรมการพิจารณา
2. การดาเนินการจ่ายเงินสวัสดิการ ดาเนินการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกตาม 1. กาหนดระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้แก่สมาชิก
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนด 2. มีคาสั่งมอบหมายผู้รบั ผิดชอบทาหน้าที่ด้าน ข้อบังคับฯ
คณะกรรมการศึกษาและ
การจัดสวัสดิการ
ประชาสัมพันธ์
3. การจ่ายสวัสดิการให้สมาชิก
- จ่ายสวัสดิการภายในวงเงินที่ทป
ี่ ระชุมใหญ่ ผู้จัดการใหญ่
รองผูจ้ ัดการใหญ่ด้าน
จัดสรร
อานวยการ
- จ่ายสวัสดิการตามระเบียบที่กาหนด
- จัดทาทะเบียนคุม จาแนกตามประเภท ผู้จัดการฝ่าย
ของสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน
- มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จ่ายสวัสดิการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
ที่กาหนด และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
ในสานักงานสหกรณ์

9

งาน

เร่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม

4. การตรวจสอบและติดตาม
- รายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการดาเนินการประจาเดือน
- สุ่มตรวจสอบและติดตามการจ่ายสวัสดิการ
ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนด

3. การลงทุน

ลงทุนตาม พรบ. สหกรณ์กาหนด

1. จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเสนอ
คณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นชอบแล้วนาเสนอคณะกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ฝ่ายจัดการที่ได้รบั มอบหมาย
2. ดาเนินตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการและรายงานเพื่อทราบ
3. จัดทาทะเบียนคุมและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การเงินลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน
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งาน
3. งานทะเบียนหุ้นและ
บัญชีเงินกู้

เร่อง/กิจกรรม
การจัดทาทะเบียนหุ้น

2. การจัดทาทะเบียนลูกหนี้

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม

1. ให้มีการจัดทาทะเบียนหุ้นตามรายการที่ 1. จัดทาทะเบียนในการถือหุ้น / ถอนหุ้น /
คณะกรรมการ หรือกรรมการ
กฎหมายกาหนด
โอนหุ้น ให้เป็นปัจจุบัน
ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
2. ส่งสาเนาทะเบียนเก็บรักษาทะเบียน 2. เก็บรักษาทะเบียนให้อยู่ในที่ปลอดภัยใน
ฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย
และ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ
สานักงานสหกรณ์
ในทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด
3. รายงานผลการถือหุ้น / ถอนหุ้น / โอนหุ้น
ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบเป็นประจา
ทุกเดือน

ให้มีการจัดทาทะเบียนลูกหนี้ให้มี
รายละเอียดในสาระสาคัญครบถ้วน

1. จัดทาทะเบียนย่อยลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการ หรือกรรมการ
2. ติดตามการชาระหนี้ของลูกหนี้ให้เป็นไป ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ตามสัญญา
ฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย
3. รายงานการขาดส่งชาระหนี้ตามระเบียบ
และที่กฎหมายกาหนดให้คณะกกรรมการ
ดาเนินการทราบทุกเดือน
4. เก็บรักษาทะเบียนลูกหนี้ให้อยู่ในที่
ปลอดภัยในสานักงานสหกรณ์
5. มีการสุ่มสอบทานยืนยันยอดเงินกู้กบั
ทะเบียนย่อยลูกหนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
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งาน
4. งานบัญชี

เร่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม

จัดทาประมาณการรายรับ – รายจ่าย ตรวจสอบการใช้จ่ายภายในวงเงินประมาณ บันทึกรายการจ่ายเงินทุกประเภทตามหลักฐาน คณะกรรมการดาเนินการ
ประจาปีของสหกรณ์
การรายจ่ายที่ได้รบั ตามมติที่ประชุมใหญ่
เอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่
อนุมัติ
รองผู้จัดการใหญ่ด้าน
ทะเบียนหุ้นและบัญชี
2. การจัดทาบัญชี

จัดทาบัญชีตามแบบและรายการที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริม
สหกรณ์กาหนด

1. บันทึกบัญชีตามแบบที่กรมตรวจบัญชี คณะกรรมการ หรือกรรมการ
สหกรณ์กาหนด
ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
2. การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสาร
ฝ่ายจัดการที่ได้รบั มอบหมาย
ประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์และ
ครบถ้วน
3. เก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไว้ในที่ปลอดภัยในสานักงาน
สหกรณ์
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งาน

เร่อง/กิจกรรม
3. การจัดทางบการเงิน

มาตรการ
จัดทางบการเงินประจาเดือน และ
งบการเงินประจาปีตามรอบปีบัญชีของ
สหกรณ์

วิธีการควบคุมภายใน
1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีของสหกรณ์
2. ให้มีรายการตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กาหนด
3. ดาเนินการให้แล้วเสร็จและให้ผสู้ อบบัญชี
ตรวจสอบก่อนนาเสนอที่ประชุมใหญ่
4. ขออนุมัตงิ บการเงินจากทีป่ ระชุมภายใน
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
5. ส่งสาเนางบการเงินให้นายทะเบียน
สหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการ
ประชุมใหญ่
6. ให้มีการจัดทางบทดลองอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
7. เก็บรักษางบการเงินและรายงานทางการ
เงินไว้ที่สานักงานสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก
ตรวจดู

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
คณะกรรมการ หรือกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่ด้านบัญชี
ผู้จัดการฝ่าย
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งาน
5. งานสินเช่อ

เร่อง/กิจกรรม
การให้สินเชื่อ

มาตรการ
ดาเนินการให้สินเชื่อตามข้อบังคับและ
ระเบียบทีส่ หกรณ์กาหนด

วิธีการควบคุมภายใน
1. ปฏิบัติตามระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบคาขอกู้ สัญญากู้ หลักประกัน ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด
3. การจ่ายเงินกูท้ ุกสัญญาต้องได้รบั การอนุมัติ
จากคณะกรรมการดาเนินการ หรือผู้ที่ได้รบั
มอบอานาจ ดังนี้
- เงินกู้ฉุกเฉินต้องได้รบั จากการอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติ หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
- เงินกู้สามัญ ต้องได้รบั การอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการเงินกู้
- เงินกู้พเิ ศษต้องได้รบั การอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการเงินกู้
ผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่ด้าน
สินเชื่อและการเงิน
ผู้จัดการฝ่าย
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6. งานการเงิน

เร่อง/กิจกรรม
1. การรับ - จ่ายเงิน

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินให้ 1. กาหนดระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ 2. มีคาสั่งมอบหมายผู้รบั ผิดชอบและขอบเขต
ของสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อานาจหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่การเงินต้องมิใช่บุคคลเดียวกับ
บัญชี
4. มีเอกสารรับ – จ่ายเงินที่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามระเบียบ และเก็บไว้ที่ปลอดภัย
ในสานักงานสหกรณ์
5. การรับเงินต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้
6. ตรวจนับเงินสดคงเหลือเมือ่ สิ้นเวลาทาการ
เพื่อยืนยันยอดบัญชีเงินสด
7. กาหนดวงเงินสดในมือที่ถือในแต่ละวันให้
สอดคล้องกับความจาเป็นภายใต้ระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
8. สุ่มตรวจ สอบทานยืนยันยอด

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
คณะกรรมการดาเนินการ
ผู้จัดการใหญ่
รองผูจ้ ัดการใหญ่ด้าน
สินเชื่อและการเงิน
ผู้จัดการฝ่าย
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เร่อง/กิจกรรม
2. การรับฝากเงิน - ถอนเงิน

มาตรการ
ดาเนินการรับฝากเงินภายใต้อานาจและ
ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ทกี่ าหนดไว้
และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วิธีการควบคุมภายใน
1. กาหนดระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องและต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
2. มีคาสั่งมอบหมายผู้รบั ผิดชอบทาหน้าที่
ด้านการฝากเงิน และอนุมัติให้ถอนเงิน
ภายในวงเงินที่กาหนด
3. การรับฝากเงิน
- เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
- มีตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจถอน
เงิน ในการเปิดบัญชีครั้งแรก
- ออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
- การถอนเงินและการปิดบัญชีเงินฝากให้
กระทาได้โดยผู้มีอานาจถอนเงินตาม
ตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้โดยยื่นพร้อม
สมุดคู่ฝาก
- ใบฝากเงิน ใบถอนเงิน หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีผู้มีอานาจถอนเงิน มอบ
ให้ผู้อื่นมารับเงินแทน)
- จัดทาทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากราย
ตัวให้เป็นปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
คณะกรรมการดาเนินการ
ผู้จัดการใหญ่
รองผูจ้ ัดการใหญ่ด้าน
สินเชื่อและการเงิน
ผู้จัดการฝ่าย
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เร่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน
- ตรวจสอบสมุดคู่ฝากกับทะเบียนย่อย
เจ้าหนีเ้ งินฝาก และตัวอย่างลายมือชื่อ
ทุกครั้งที่มีการรับฝาก ถอนเงิน และ
ปิดบัญชี พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผู้รบั ผิดชอบลงลายมือชื่อกากับไว้เป็น
หลักฐาน
- มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับการ
รับฝากเงินถูกต้องครบถ้วน ตาม
ระเบียบทีก่ าหนด และเก็บรักษาไว้ที่
ปลอดภัย ในสานักงานสหกรณ์
4. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจสอบทะเบียนย่อยเจ้าหนี้
เงินฝากกับบัญชีเป็นประจาทุกเดือน
และเมือ่ สิ้นปีทางบัญชี
- รายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการดาเนินการประจาเดือน
- มีการสอบทานและยืนยันยอดเงินฝาก
จากสมาชิก กับทะเบียนย่อยเจ้าหนีเ้ งิน
ฝากรายตัว เมือ่ สิ้นปีทางบัญชี
- มีการสุ่มสอบทานยืนยันยอดเจ้าหนีเ้ งิน
ฝากอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้

ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
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- แบบประเมินการควบคุม
การประเมินการควบคุมเพื่อให้ทราบว่า การควบคุมทีม่ ีอยูส่ ามารถที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ และการควบคุมภายในที่กาหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
(Self - Assessment)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัดได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาว่า
เป็นไปตามแผนการควบคุมภายใน
2. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอันที่จะนามาซึ่ง
คุณภาพของสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
จากัด และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
คาชี้แจงในการกรอกแบบประเมินตนเอง
แบบประเมินตนเองของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด แบ่งเป็น 3 ส่วน จานวน 7 หน้า
ส่วนที่ 1
เป็นข้อมูลตามโครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ส่วนที่ 2
เป็นการให้คะแนนความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ผลการประเมิน ว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวทาง
ควบคุมภายในแต่ละเรื่องหรือไม่ หากมี ก ารปฏิบัติในเรื่องดัง กล่าว ให้คะแนน
ความเห็นว่าการปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด โดยการให้
คะแนน 0 1 2 3 4 และ 5 ซึ่งแต่ละหมายเลขมีความหมาย ดังนี้
คะแนน ระดับ
5
ดีมาก
4
ดี
3
พอใช้
2
น้อย
1
น้อยมาก
0
ไม่ปฏิบัติ

คาอธิบาย
มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หรือปฏิบัติได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91 ของงาน
มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 71 – 90 ของงาน
มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้ หรือปฏิบัติได้รอ้ ยละ 51 – 70 ของงาน
มีการปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงค่อนข้างมาก หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 31 – 50 ของงาน
มีการปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงมาก หรือปฏิบัติได้น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของงาน
ไม่มีการปฏิบัติ
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2. ทั้งนี้ จากคาถามในแต่ละข้อ
2.1 หากไม่มีการปฏิบัติ
ให้ระบุปัญหาหรือข้อจากัดทีท่ าให้ไม่สามารถดาเนินการได้ และจะดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ลงในช่อง แนวทางแก้ไข
2.2 หากมีการปฏิบัติ แต่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
ให้ระบุกิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึ้น ลงในช่อง แนวทางแก้ไข
ส่วนที่ 3

เป็นการแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จากัด
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แบบประเมินการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ประจาปีบญ
ั ชี พ.ศ. …….….
ส่วนที่ 1
ฝ่าย ……………..……….....… ด้าน........................................สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
จานวนบุคลากร................คน ประกอบด้วย
รองผู้จัดการใหญ่ด้าน ………………...…..……..…..………...
ผู้จัดการฝ่าย ..................................................................
เจ้าหน้าที่ฝ่าย..................................................................
1. …………………………………………...…….………….............ตาแหน่ง.…………..……..………...................
2. …………………………………………...…….………….............ตาแหน่ง.………...……….…….......................
3. …………………………………………...…….…....…...........….ตาแหน่ง.…………...…….………....................
4. …………………………………………...……..………...............ตาแหน่ง.……………...….………....................
5. …………………………………………...…….………….............ตาแหน่ง.…………..……..………...................
6. …………………………………………...…….………............….ตาแหน่ง.………...……….…….......................
7. …………………………………………...…….…....……...........ตาแหน่ง.…………...…….………....................
8. …………………………………………...……..………..............ตาแหน่ง.……………...….………....................
9. …………………………………………...……..………..............ตาแหน่ง.……………...….………....................
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ส่วนที่ 2
กิจกรรม
บริหาร
ทั่วไป

แนวทางปฏิบัติ

1. แผนปฏิบัติงานประจาปี
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
2. การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ / การประชุมใหญ่
2.1 มีองค์ประชุมครบ
2.2 มีวาระการประชุม
2.3 มีการบันทึกรายงานการประชุม
3. การปฏิบัติตามมติสาคัญของที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็นไปตามมติทปี่ ระชุม
4. การกาหนดระเบียบของสหกรณ์
กาหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์และตามทีก่ ฎหมายกาหนด
5. จัดทารายงานประจาปีของสหกรณ์
5.1 จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของ
สหกรณ์เสนอทีป่ ระชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงิน
5.2 เก็บรักษาและส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตามที่
กฎหมายกาหนด
6. การจัดเก็บรักษาเอกสารสาคัญของสหกรณ์
6.1 เก็บรักษาไว้ที่สานักงานสหกรณ์
6.2 ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตามที่กฎหมายกาหนด
การดูแล รักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ให้พร้อมที่จะใช้งาน
7. การดูแล รักษาทรัพย์สินของสหกรณ์
7.1 ตรวจนับประจาปี
7.2 บารุง ดูแล รักษา ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
สารสนเท 8. การควบคุม Software และ การรักษาความปลอดภัย
ศ
ของ
ระบบงาน
นโยบายในการพัฒนาระบบงานและประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1 0

แนวทางแก้ไข
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กิจกรรม

แนวทางปฏิบัติ

สารสนเท 9. การควบคุมการเข้าถึงระบบงานแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล
ศ
มาตรการรักษาความปลอดภัยและกาหนดสิทธิในการเข้าถึง
ระบบงานและระบบข้อมูล
10. การควบคุมการนาเข้าข้อมูล
10.1 ประสิทธิภาพของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์
10.2 ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
10.3 การควบคุมการนาเข้าข้อมูล
11. การควบคุมด้านการรับ-ส่ง ข้อมูล ระหว่างระบบงานและ
ระหว่างหน่วยงาน
มาตรการหรือระเบียบวิธีการในการรับส่งข้อมูลและการ
สื่อสารข้อมูลในหน่วยงานและนโยบายในการรักษาความลับ
ของข้อมูล
12. การควบคุมดูแลรักษาระบบงาน แฟ้ม และฐานข้อมูล
ระบบจัดเก็บและรักษาข้อมูล
หารายได้ 13. การจัดทาทะเบียนสมาชิก
และ
13.1 ให้มีการจัดทาทะเบียนสมาชิกตามรายการที่กฎหมาย
สมาชิก
กาหนด
สัมพันธ์
13.2 ส่งสาเนาทะเบียนเก็บรักษาทะเบียน และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด
14. การดาเนินการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ดาเนินการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์กาหนด
15. การลงทุน
ลงทุนตาม พรบ. สหกรณ์กาหนด
ทะเบียน 16. การจัดทาทะเบียนหุ้น
หุ้นและ
16.1 ให้มีการจัดทาทะเบียนหุ้นตามรายการที่กฎหมาย
บัญชีเงินกู้ กาหนด
16.2 ส่งสาเนาทะเบียนเก็บรักษาทะเบียนและรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด
17. การจัดทาทะเบียนลูกหนี้

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1 0

แนวทางแก้ไข
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การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ให้มรี ายละเอียดในสาระสาคัญครบถ้วน
กิจกรรม

แนวทางปฏิบัติ

บัญชี

18. จัดทาประมาณการรายรับ –รายจ่าย ประจาปีของ
สหกรณ์
ตรวจสอบการใช้จ่ายภายในวงเงินประมาณรายจ่ายที่ได้รับตาม
มติที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
19. การจัดทาบัญชี
จัดทาบัญชีตามแบบและรายการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
20. การจัดทางบการเงิน
จัดทางบการเงินประจาเดือน และงบการเงินประจาปี ตามรอบปี
บัญชีของสหกรณ์
21. การให้สินเช่อ
ดาเนินการให้สินเชื่อตามข้อบังคับและระเบียบทีส่ หกรณ์กาหนด
22. การรับ – จ่ายเงิน
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
23. การรับฝากเงิน – ถอนเงิน
ดาเนินการรับฝากเงินภายใต้อานาจและข้อบังคับ ระเบียบของ
สหกรณ์ที่กาหนดไว้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สินเช่อ
การเงิน

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1 0

แนวทางแก้ไข
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ส่วนที่ 3 ความเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………...……………………........................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

1. ……………………………………….ตาแหน่งรองผูจ้ ัดการใหญ่ ด้าน.…………..……..………........ ลงชื่อ...................................
2. ……………………………………....ตาแหน่งผูจ้ ัดการฝ่าย.………...……….……............................ลงชื่อ...................................
3. ……………………………………….ตาแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงชื่อ...................................
4. . …………………………………...ตาแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงชื่อ...................................
5. . …………………………………….ตาแหน่งเจ้าหน้าที.่ …………...…….………..............................ลงชื่อ...................................
6. . ……………………………………ตาแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงชื่อ...................................
7. . ……………………………………ตาแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงชื่อ...................................
8. . ……………………………………ตาแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงชื่อ...................................
9. . ……………………………………ตาแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงชื่อ...................................
10. . …………………………………..ตาแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงชื่อ...................................

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในและแผนการปฏิบตั กิ ารควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ปีบญ
ั ชี.......................

ลาดับ

เกณฑ์การประเมิน

กิจกรรม
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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5. จรรยาบรรณของสหกรณ์
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางานควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
คณะทางานควบคุม ภายใน จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
เพื่อควบคุมภายในและตอบสนองวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด สู่เป้าหมายสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางานควบคุมภายใน
1. จดั ทำแผนและจดั ทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
2. มีการจัดทำแผนการควบคุม ภายในประจาปี ประกอบด้วยแผนการตรวจสอบเชิงกลยุท ธ์ แผนการ ตรวจสอบ
ภายในประจำปี
3. การประเมินความเสี่ยง ตั้งแต่การระบุปจั จัยเสี่ยง จนถึงการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
4. จัดวางระบบควบคุมภายในทั่วทั้งสหกรณ์ และตามแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของกรมตรวจบญ
ั ชี
สหกรณ์
5. มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมทั่วไป หรือควบคุมเฉพาะ
ระบบงาน
6. ให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ เพือ่ ขอความเห็นของผู้รบั ผดิ ชอบและแผนการปรับปรุงแก้ไข
7. ตดิ ตามการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะของคณะทางานให้ครบถ้วนและมีรายงานการประชุมผลการปฏิบัติของ
หน่วยงานที่มกี ารแก้ไข
8. ประเมินผลผู้รบั มอบอำนาจ รายงานสรุปผลการติดตามและรายงานสรุปข้อร้องเรียนของสมาชิก
9. ตดิ ตามการปฏิบตั งิ านของการมอบอำนาจของ ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบรับข้อร้องเรียน
และประเมินผลการติดตามของการปฏิบตั งิ าน
10. มีขบวนการติดตามการปฏิบัตงิ านตามข้อสังเกตของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
11. มีรายงานผลการควบคุมภายในที่ครบถ้วนเป็นรายไตรมาส ต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จากัด
12. มีการติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะของคณะทางานควบคุมภายใน
องค์ประกอบของคณะควบคุมภายใน
คณะทางานควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ประกอบดว้ ยคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ จานวน 8 คนและสมาชิก จานวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะวิชาชีพ
ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมในการปฏิบัติงานควบคุมภายใน จากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม
คณะทางานควบคุมภายในมีการคดั เลือกประธานและเลขานุการกันเองภายในกลุ่ม
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กฎบตั รของคณะทางานควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมทางหลวง จากัด
ข้อ 1 จะตั้งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตั ย์สจุ ริต
ข้อ 2 จะไม่นำข้อมูลภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จากัด มาใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน
หรือให้บุคคลภายในนำมาใช้แสวงหาประโยชน์จากสมาชิก และหรือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ข้อ 3 จะไม่นาข้อมูลภายในและเอกสารสาคัญใด ๆ ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดาเนินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ข้อ 4 จะทาแผนการตรวจสอบ ทบทวน ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
จากัด เป็นประจาทุกปี และมีการทบทวน ปรับปรุงแผนทุกสิ้นปีปิดบัญชี
ข้อ 5 จะประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการดาเนินงานใน
หน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ และจะให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง การควบคุมภายใน การกากับดูแลอย่าง ต่อเนื่องแก่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด และจะรายงานผลต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
จากัด เป็นรายไตรมาส
ข้อ 6 การตรวจ ทบทวน ระบบการควบคุมภายใน จะเน้นการมีมนุษยสั มพันธ์ และให้เกียรติซึ่งกัน
และกันต่อผู้รับการตรวจทบทวนระบบความควบคุมภายใน
6. ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อส่อสาร (Information & Communication)
6.1 ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความจาเป็นสาหรับการดาเนินงานของสหกรณ์ ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลด้านสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่
- ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น
- ประวัติ
- รายละเอียดด้านอาชีพหลักและอาชีพเสริม (ผลผลิตและผลิตภัณฑ์)
- สถานภาพทางสังคม
- ประวัติการได้รับการศึกษาอบรม
- ทรัพย์สิน – หนี้สิน
- รายได้ - รายจ่าย
(2) ข้อมูลด้านคณะกรรมการดาเนินการ ได้แก่
- ประวัติ
- ทะเบียนคุมวาระการดารงตาแหน่ง
- สถานภาพทางสหกรณ์
- ประวัติการได้รับการศึกษาอบรม
(3) ข้อมูลด้านเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่
- ประวัติ
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
- สัญญาจ้างและหลักประกัน
- อายุการทางาน
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- ประวัติความดีความชอบ
- ประวัติการได้รับการศึกษาอบรม
- ทรัพย์สนิ - หนี้สนิ
- อาชีพคู่สมรส
- รายได้ - รายจ่าย
(4) ข้อมูลด้านสหกรณ์ ได้แก่
- กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้องคาสั่งระเบียบและคาแนะนาจากนายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- ประวัตสิ หกรณ์
- ข้อบังคับของสหกรณ์
- โครงสร้างสหกรณ์
- ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
- นโยบายของสหกรณ์
- แผนดาเนินงานของสหกรณ์
- งบประมาณประจาปีของสหกรณ์
- รายงานประจาปีของสหกรณ์
- ข้อมูลทางการเงินและบัญชีของสหกรณ์
- รายงานการประชุมใหญ่
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
- งบการเงินของสหกรณ์ ย้อนหลังอย่างนอย 3 ปี
- ทรัพย์สนิ - หนี้สนิ ของสหกรณ์
- แหล่งเงินทุนของสหกรณ์
- คู่มือปฏิบัติงาน
- ข้อมูลทางธุรกิจ
- นโยบายรัฐบาล
- เครือข่ายทางธุรกิจ
- ผลผลิตและผลิตภัณฑ์
- กลุ่มสตรีสหกรณ์
- กลุ่มเยาวชนสหกรณ์
ทั้งนี้ ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ จะต้องมีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยูเสมอ
6.2 การติดต่อส่อสาร
เป็นการจัดระบบสื่อสารให้ข้อมูลทีส่ หกรณ์จัดทาไว้ดีแล้วส่งไปถึงผูท้ ี่ควรได้รับ หรือมีไว้พร้อม
สาหรับผูท้ ี่ใช้ข้อมูลข่าวสารนัน้ โดยมีการรับและส่งข้อมูลแบบโต้ตอบกันได้ จาแนกเป็น

(1) การติดต่อสือ่ สารภายในสหกรณ์ ระหว่าง
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- สหกรณ์ กับสมาชิกสหกรณ์
- สหกรณ์ กับคณะกรรมการดาเนินการ
- สหกรณ์ กับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
- สหกรณ์ กับผู้ตรวจสอบกิจการ
(2) การติดต่อสือ่ สารภายนอกสหกรณ์ ระหว่าง
- สหกรณ์ กับสหกรณ์อนื่
- สหกรณ์ กับเครือข่ายทางธุรกิจ
- สหกรณ์ กับหน่วยงานราชการ
- สหกรณ์ กับภาคเอกชน
- สหกรณ์ กับชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ ระบบการสือ่ สารของสหกรณ์ ควรมีการประเมินเป็นระยะๆ และสม่าเสมอ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
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แผนการปฏิบัติการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ปีบัญชี 2565 ตามผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ลาดับ
เกณฑก์ ารประเมิน
บัญชีเงินฝากประจา 24 เดือน ระบบ
1
ไม่ปิดบัญชีเมื่อสมาชิกผิดเงื่อนไข

กิจกรรมการดำเนินการ
จัดพิมพ์รายงานเงินฝากประจารายเดือน
24 เดือนจากระบบและมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบทุกเดือน

ระยะเวลาดำเนินการ
ก.พ – ธ.ค. 2565

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

2

การคานวณการให้สินเชื่อแก่สมาชิกมีความ กาหนดหลักเกณฑ์ในการคานวณสินเชื่อ
แตกต่าง
ให้แก่สมาชิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ม.ค. – ธ.ค. 2565

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

3

สมาชิกได้รบั ข้อมูลข่าวสารไม่เป็น
ปัจจุบัน

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทกุ ฝ่ายตรวจสอบ
ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์) ดาเนินการ

ม.ค. – ธ.ค. 2565

รองผูจ้ ัดการใหญ่
ผู้จัดการฝ่าย

4

การบันทึกบัญชีเงินฝากของสมาชิก
คลาดเคลือ่ น

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบเป็น
รายวัน
- เพิ่มการควบคุม ตรวจสอบความถูกต้อง

ม.ค. – ธ.ค. 2565

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ
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