
 

 

 

แผนปฏิบตัิการควบคุมภายใน   ปี  2563 

แผนปฏิบตัิการควบคุภายในสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็  จ ากดั 

ประจ าปี 2563 

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

 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน  ประจ าปี  2563  ให้มีความชดัเจน  ทั้งในส่วน 

        ของหัวขอ้ที่จะตอ้งด าเนินการ  และผูรั้บผิดชอบ 

1.2 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  การควบคุมภายในได ้

     อยา่งเป็นรูปธรรม 

1.3 เพื่อให้การบริหารจดัการดา้นการควบคุมภายใน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
1.4   และน าไปสู่การเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2.  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน  ประจ าปี   2563 

แผนปฏิบตัิการควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  แบ่งออกเป็น 5  ดา้น  
     ตามองคป์ระกอบของการควบคุมภายในตามแนวทางของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  คือ 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม  (Control  Environment) 
2. การประเมินความเส่ียง (Risk  Assessment) 

3. กิจกรรมการควบคุม  (Control  Activities) 

4. ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร  (Information  and  communication) 
5. การติดตามประเมินผล  (Monitoring) 

 
 

 

 
 

 

 
 



                                                                         

 
แผนปฏิบตัิการควบคุมภายใน  ปี   2563 

 

      ล าดบั                       เกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม     

1.1 ระบบการควบคุมและหรือตรวจสอบเก่ียวกบั
การ 
ปฏิบตัิงานท่ีเป็นไปตาม  กฎ ระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
ของสหกรณ์ 

การจดัการขอ้ร้องเรียน โดยด าเนินการตาม 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
-จดัท าสรุปขอ้ร้องเรียนประจ าเดือน 
 
-จดัท าสรุปขอ้ร้องเรียนประจ าปี 

ม.ค. 63-พ.ย.63 
 

-ภายในวนัท่ี 5 ของ 
เดือนถดัไปหลงั 

-ภายในเดือนถดัไปหลงั 
ส้ินสุดปีงบประมาณ 

                ฝ่ายธุรการ  

1.2 ความรู้  ความสามารถในการปฏิบตัิงาน ก าหนดระดบัความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม 
กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์น 
การพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง  โดยจดัท าค าบรรยาย 
หรือขอ้ก าหนดคุณลกัษณะงาน (Job 
Description)  ของแต่ละต าแหน่งงานไว ้
อย่างชดัเจน 

ปีละ 1  ครั้ ง คณะท างาน 
(แต่งตั้งจากคณะกรรมการ

ด าเนินการ) 
 

 

1.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.การส่งเสริมให้การตรวจสอบภายใน 
 
2.การคดัเลอืกผูส้อบบญัชีเป็นไปอย่างมีอิสระ 
สามารถปฏิบตัิงานไดต้ามมาตรฐานของวิชาชีพ 

ตามวาระ คณะกรรมการด าเนินการ 
มติท่ีประชุมใหญ่ 

 

 
                                                                             



 

แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน  ปี   2563 

 

      ล าดับ                       เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม(ต่อ)     

1.4 โครงสร้างการจดัสหกรณ์ การจดัโครงสร้างสหกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัขนาด 
และการด าเนินงานของสหกรณ์ท าให้ผูบ้ริหาร 
สามารถวางแผน  สั่งการ และควบคุมการ 
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมี 
ประสิทธิผลการจดัโครงสร้างของสหกรณ์ 
นอกจากจะเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีและความ 
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแลว้ยงัตวัก าหนด 
ระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากร 

      ปีละ 1  ครั้ ง 
 
 

   คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการท่ีไดร้ับ 
มอบหมาย  หรือ ผูจ้ดัการ 
ท่ีไดร้ับมอบหมาย 

 

1.5 การมอบอ านาจ  และหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบ 1.การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 
รับตรวจ (ฝ่ายงานตามโครงสร้างของสหกรณ์) 
-การจดัท าคู่มือปฏิบตัิงานของหน่วยงานรับตรวจ 
-การทบทวนคู่มือปฏิบตัิงาน 
2.การด าเนินการเก่ียวกบัการมอบหมาย 
อ านาจอนุมตัิ  เป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีความ
ชดัเจน  ในการปฏิบตัิงานของทุกส่วนงาน 
การมอบอ านาจจะตอ้งให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน 

     ม.ค. 63- พ.ย. 63 
 
 
 
        ม.ค. 63 – พ.ย. 63 

คณะท างาน 
(แต่งตั้งจากคณะกรรมการ

ด าเนินการ) 
 

 

 
 



 

แผนปฏิบตัิการควบคุมภายใน  ปี   2563 
 

      ล าดับ                       เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม(ต่อ)     
     3.ระบบติดตามงาน 

-แต่ละฝ่ายจดัส่งรายงานผลการด าเนินงานของ 
โครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 
-รวบรวมจดัท ารายงานขอ้สรุปเสนอ 
คณะกรรมการสหกรณ์ 
-รายงานการใชจ้่ายตามงบประมาณ 
-รายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์
ประจ าเดือน 
-รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ 
สหกรณ์ ณ สั้นปี งบประมาณ 
-รายงานการท าธุรกรรมไปยงัส านกังานป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

        
ภายในวนัท่ี 5 ของเดือน 

 
ทุกเดือน 

 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

 
ทุกเดือน 

 
ทุกเดือน 

  
ทุกฝ่าย 

 
ฝ่ายธุรการ 

 
ฝ่ายบญัชี 
ฝ่ายบญัชี 

 
ฝ่ายบญัชี 

 
ฝ่ายบญัชี 

 

1.6 นโยบายดา้นทรัพยากรมนุษย ์ การก าหนดนโยบายดา้นทรัพยากรมนุษย  ์
1.การคดัเลอืกบุคลากรการประเมินผล 
การปฏิบตัิงาน 
2.การฝึกอบรม 
3.การพฒันาองคค์วามรู้ 
4.การเลือ่นต าแหน่ง 
 

       ม.ค. 63- พ.ย. 63 คณะท างาน 
(แต่งตั้งจากคณะกรรมการ

ด าเนินการ) 
 

 



 

แผนปฏิบตัิการควบคุมภายใน  ปี   2563 
  

      ล าดับ                       เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม(ต่อ)     

  5.การก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
อื่น ๆ เพ่ือให้ไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ 
ทกัษะ และความสามารถเหมาะสมกบัหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบ  และรักษาไวซ่ึ้งบุคลากร 
ท่ีมีคุณภาพ 

   

2. การประเมินความเส่ียง     
2.1 ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์

ความเส่ียงดา้นการด าเนินการ 
ความเส่ียงดา้นการเงิน 
ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง  ประกอบดว้ย 
1.ระบุปัจจยัเส่ียง 
       1. สภาพคลอ่งของสหกรณ์  เป็นปัจจยั 
ความเส่ียงระดบักิจการโดยรวมมีสาเหตุจาก 
ปัจจยัความเส่ียงระดบักิจการโดยรวมมีสาเหต ุ
จากปัจจยัภายในสหกรณ์ 
       1.2   อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ถาบนัการเงินอื่นๆ 
ผนัผวน  เป็นปัจจยัความเส่ียงระดบักิจการโดย 
รวมท่ีมีสาเหตุจากปัจจยัภายนอก 
       1.3 ความซับซ้อนของระบบบญัชี 
คอมพิวเตอร์ท่ีใชป้ระมวลผลขอ้มูลทางการบญัชี 
และการด าเนินงาน  เป็นปัจจยัความเส่ียงระดบั 
กิจกรรมท่ีมีสาเหตุจากปัจจยัภายในสหกรณ์ 

   



 

แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน  ปี   2563 

      ล าดับ                       เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2. การประเมินความเส่ียง (ต่อ)     
  2.วิเคราะห์ความเส่ียง 

   2.1 จดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัความเส่ียง 
   2.2 ประมาณผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีต่อ 
สหกรณ์  และโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงว่าอยู่ใน 
ระดบัใด  โดยอาจก าหนดเป็น 4  ระดบั  
คือ สูง  ปานกลาง  ต ่า  และ ไม่มีสาระส าคญั 
3.การจดัการความเส่ียง 
     3.1 การหลีกเลี่ยง 
     3.2 การแบ่งปัน 
     3.3 การลด 
      3.4 การยอมรับ      

    ม.ค. 2563- พ.ย. 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
และฝ่ายจดัการ 

 

 

3. กิจกรรมการควบคุม     

3.1 การก าหนดนโยบายและแผนงาน มีการก าหนดผลงานท่ีคาดหมายไวอ้ย่างชดัเจน 
ทั้งในรูปจ านวนผลงาน  และระยะเวลาปฏิบติั 
ตามแผนงานดงักล่าวเพ่ือให้เกิดความชดัเจน 
 

           ปีละ 1 คร้ัง  คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการท่ีได้รับ 
มอบหมาย หรือผู้จัดการ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3.2 การสอบทานโดยผูบ้ริหาร 1.การสอบทานรายงานทางการเงิน 
2.การสอบทายรายงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
3. การสอบทานกิจกรรมการปฏิบตัิงาน 

ทุกไตรมาส คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการท่ีได้รับ 
มอบหมาย หรือผู้จัดการ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 



 

แผนปฏิบตัิการควบคุมภายใน  ปี  2563 

ล าดับ เกณฑ์การประเมนิ กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3.3 การดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น 1.การระบุสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงละเก็บรักษา 

2.การจดัท าทะเบียนสินทรัพย ์
3.การตรวจนบัเทียบกบัทะเบียนสินทรัพย  ์
4.การจดัท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

ม.ค. 2563-30 พ.ย. 2563 
ม.ค. 2563- 30 พ.ย. 2563 
ภายในเดือน พ.ย. 2563 

ทุกเดือน 

ฝ่ายจดัการ 
ฝ่ายธุรการ 

เจา้หนาท่ีพสัดุ 
ฝ่ายบญัชี 

 

3.4 การแบ่งแยกหนา้ท่ี 1.มีการควบคุมยอด หุ้น-หน้ี คงเหลอื และสอบ 
ทานยืนยนัยอดความถูกตอ้งระหว่างกนั 
  

ทุกวนั ฝ่ายคอมพิวเตอร์  
และฝ่ายการเงิน 

 

 

3.5 การจัดท าเอกสารหลักฐาน มีการควบคุมโดยก าหนดให้กิจกรรมท่ีมี 
ความส าคญัตอ้งจดัท าเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 
เพ่ือดา้งอิงและตรวจสอบ 
1.การท าสัญญาจดัซ้ือจดัจา้ง 
2.ทะเบียนหนงัสือรับ หนงัสือส่ง 
3.คุมเลขท่ีค าสั่ง 
4.การก าหนดแบบฟอร์มเอกสาร 
 

10 ม.ค. 63– 30 พ.ย. 63  
 
 

นิติกร 
ฝ่ายธุรการ 
ฝ่ายธุรการ 
ทุกฝ่าย 

 

4 สารสนเทศและการส่ือสาร     

4.1 การควบคุมทัว่ไป 1.ก าหนดขอบเขตภารกิจ  มีการมอบหมาย 
หนา้ท่ีให้มีผูร้ับผิดชอบงานขอ้มูลและสารสนเทศ 
2.ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบตัิของ 
ดา้นขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.แสดงโครงสร้างหน่วยงานและการแบ่งแยก 

10 ม.ค. 2563 – 30 พ.ย. 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือผู้จัดการ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 



 

แผนปฏิบตัิการควบคุมภายใน  ปี   2563 

      ล าดับ      เกณฑ์การประเมนิ กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
     หนา้ท่ี ขอ้มูลและสารสนเทศและแผนภูมิ

เครือข่าย 
4. การควบคุมประมวลผล  มีการก าหนดระบบ 
ขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขระบบ 
5.ระบบการรักษาความปลอดภยั 

   

4.2 การควบคุมเฉพาะระบบงาน 1.มาตรฐานอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์ส่ือสาร 

1.1 ก าหนดกรอบมาตรฐานอุปกรณ์ 
1.2 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

2.มาตรฐานระบบงาน 
       2.1 ก าหนดขอบเขตการเขา้ถึงระบบงาน 
       2.2 ก าหนดแนวทางการน าเขา้ขอ้มูล  
จดัท าคู่มือการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็น 
เอกสารประกอบการท างานของผูใ้ชง้านในการ 
บนัทึกขอ้มูล  ประมวลผลขอ้มูล  
และออกรายงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
2.3 ก าหนดวธีิการดูแลความปลอดภยัขอ้มูล 
โดยการส ารองขอ้มูลประจ าวนั  ตลอดจนมีการ 
ดูแลรักษาขอ้มูลชุดส ารองให้มีความปลอดภยั 
2.4 การป้องกนัการหยุดชะงกัของระบบ 

ม.ค. 63-30 พ.ย. 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการท่ีไดร้ับ

มอบหมาย หรือ 
ผูจ้ดัการท่ีไดร้ับมอบหมาย 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน  ปี   2563 

     ล า ดับ                       เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   2.5 การปฏิบตัิตามแนวทางการควบคุมภายใน

และการรักษาความปลอดภยัส าหรับสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรท่ีใชโ้ปรแกรมระบบบญัชี 
คอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูล พ.ศ. 2553 

   

5 การติดตามและประเมินผล     

5.1 การประเมินผลการควบคุมดว้ยตนเอง 1.จดัท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปี 
ของหน่วยงานย่อย   
ส่งให้คณะกรรมการควบคุมภายใน 
2.หน่วยงานจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  จดัส่งให้คณะกรรมการควบคุม 
ภายใน 
3.คณะกรรมการควบคุมภายใน  สรุปรายงาน 
เสนอประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน 
สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 
4.คณะกรรมการควบคุมภายใน สรุปงาน 
เสนคณะกรรมการด าเนินการ 

6 เดือนแรก  30 มิ.ย. 63 
6 เดือนหลงั 30 พ.ย. 63 

 
ทุกไตรมาศ  ภายในวนัท่ี 
20 ของเดือนถดัไป 

 
 

ภายใน 1 สัปดาห์ 
 
 

ภายใน 2 สัปดาห์ 

ทุกฝ่าย 
 
 

ทุกฝ่าย 
 
 
 

คณะกรรมการควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

 

 

 
 


