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แผนการควบคุมภายใน 
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

*************************************************************************** 
1. ความหมายของการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการด าเนินการ  และฝ่ายต่าง ๆ ของ 
สหกรณ์ร่วมกันก าหนดให้มีข้ึน เพื่อสร้างความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรือกระบวนการ ปฏ ิบ ัต ิงาน 
ตามที่ก าหนดไว้ จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 
2. ว ัตถ ุประสงค์ของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

1.  เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์มปีระส ิทธิภาพและประส ิทธิผล 
2.  เพื่อให้เกดิความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของสหกรณ์ 
3. เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบ ังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมาย 

อื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อให้เกิดการป้องปรามและรักษาทรพัยส์ ินของสหกรณ์ 

3. แนวทางการควบคุมภายใน 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี 

คณะท างาน 
ควบคุมภายใน 

ผู้จัดการใหญ่ 

รองผู้จัดการใหญ่ 

ผู้จัดการฝ่าย 

เจ้าหน้าท่ีอาวุโส / 
เจ้าหน้าท่ี 

ท่ีประชุมใหญ่ 
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จากการแบง่งานตามโครงสร้างกรอบอัตราก าลงัเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง จ ากัด จงึก าหนดแนวทางในการควบคุมภายในได้ใน 6 เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่   

                     1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานหารายได้และสมาชิกสัมพันธ์ 
3. งานทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู ้
4. งานบัญชี 
5. งานสินเช่ือ 
6 .  งานการเงิน 

ซ่ึงมีแนวทางวิธีการควบคุมภายใน  ดังนี ้

งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

1. งานบริหารท่ัวไป  1. แผนปฏิบัติงานประจ าป ี ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัต ิ
ประจ าปี      

1. แจ้งเวียนแผนให้เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ทราบ  
2. ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามแผนประจ าป ี
3. ติดตามและรายงานผลปฏิบัติงานประจ าป ี

 ผู้จัดการใหญ่  
 รองผูจ้ัดการใหญ ่
 และผู้จัดการฝ่าย 

  2. การประชุมใหญ่/การประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

1. มีองค์ประชุมครบ 
2. มีวาระการประชุม 
3. มีการบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

1. ตรวจสอบการลงลายมือช่ือของผูเ้ข้าร่วม  
ประชุม 

2. ควบคุมวาระการประชุมใหเ้ป็นไปตาม
ก าหนด 

3. บันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ 
    ภายใน 30 วัน (ภายใต้ค าสั่งนายทะเบียน

สหกรณ์ก าหนด)  

 ประธานและเลขานุการ  
คณะกรรมการด าเนินการ 
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

 
 

3. การปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

 ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมติทีป่ระชุม ติดตามผลการปฏิบัติในทีป่ระชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

 ผู้จัดการใหญ่  
 รองผูจ้ัดการใหญ ่
 ผู้จัดการฝ่าย 

 4. การก าหนดระเบียบของ
สหกรณ์ 

 ก าหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ 

 และตามที่กฎหมายก าหนด 
 

1. การก าหนดระเบียบเป็นไปตามข้อบงัคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ของสหกรณ์ 

2. ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ก าหนด 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ข้อบังคับฯ 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 5. จัดท ารายงานประจ าปีของ
สหกรณ์ 

1. จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการ 
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอทีป่ระชุมใหญ ่
ในคราวที่เสนองบการเงิน 

2. เก็บรกัษาและส่งส าเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

1. จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการ     
ด าเนินงานของสหกรณ์ 

2. เสนอที่ประชุมใหญ่ในคราวทีเ่สนองบการเงิน 
3. ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 

30 วัน นับจากวันประชุม 

คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

 6. จัดเก็บรักษาเอกสารส าคัญ
ของสหกรณ์ 
- กฎหมายสหกรณ์ 
- ข้อบังคับสหกรณ์ 
- ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
- ใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
 
 

1. เก็บรกัษาไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ 
2. ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตามที่

กฎหมายก าหนด  

เก็บรักษากฎหมายสหกรณ์  ข้อบังคับและ
ระเบียบต่าง ๆ (ตัวจริง) และใบส าคัญรับ 
จดทะเบียนไว้ในที่ปลอดภัยในส านักงาน
สหกรณ์  

  

ผู้จัดการใหญ ่
รองผูจ้ัดการใหญ่ด้าน
อ านวยการ 
ผู้จัดการฝ่าย 
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

 
 
 
 
1. งานบริหารท่ัวไป 
(งานพัสดุ) 

 - ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ 
 - ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 - ค าแนะน าของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 
7. การดูแล รักษาทรัพยส์ินของ
สหกรณ์ 

 
 
 
 
 
1. ตรวจนับประจ าป ี
2. บ ารุงดูแลรักษา 

 
 
 
 
 

1.  
2.  
3.  
4. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

5. จัดท าทะเบียนคุมทรัพยส์ินของสหกรณ์
ให้เป็นปัจจุบัน 

6. การตรวจตอบและติดตาม 
- มีการตรวจนับทรัพยส์ินเมื่อสิ้นปีทาง

บัญชี 
- มีการตรวจสอบยืนยันยอดจากการตรวจ

นับกบัทะเบียนคุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ให้รายงานผลการปฏิบัตงิานต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

 4. จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและมี   
การตรวจนบัเมื่อสิ้นปีบญัชี 

5.จัดให้มรีะบบบ ารงุรกัษาที่ตอ่เนื่องเหมาะสม 
ครอบคลมุครุภัณฑ์คอมพิวเตอรท์ุกประเภท 

6. ก าหนดให้มกีารจัดท าทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

 

1. งานบริหารท่ัวไป 
(งานพัสดุ) 

 7.  การดูแล รักษาทรัพยส์ิน  
ของสหกรณ์ 

1.  ตรวจนับประจ าป ี
2.  บ ารุง  ดูแล  รักษา ให้พร้อมใช้งาน 
    ตลอดเวลา 

 1. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้หรือผู้ที่  
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนการจัดซื้อ จัดจ้าง 

 2. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินครุภัณฑ์ของ
สหกรณ์ใหเ้ป็นปัจจุบัน 

 3. การตรวจสอบและติดตาม 
     -   มีการตรวจนบัทรัพย์สินเมื่อสิ้นปทีาง

บัญชี 
     -   มีการตรวจสอบยืนยันยอดจากการตรวจ  

นับกับทะเบียนคุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

 4. จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและมีการ 
     ตรวจนับเมื่อสิ้นปบีัญชี 
5. จัดให้มีแผนการบ ารงุรกัษาทรัพยส์ินของ  

สหกรณ์ที่ต่อเนื่องเหมาะสมคลอบคลมุ
ครุภัณฑ์ทุกประเภท 

 
 

ผู้จัดการใหญ ่
รองผูจ้ัดการใหญ่ด้าน 
อ านวยการ 
ผู้จัดการฝ่าย 
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

 1. งานบริหารท่ัวไป 
    (ระบบสารสนเทศ) 

8. การควบคุม Software และ
การรกัษาความปลอดภัยของ
ระบบงาน 

 นโยบายในการพฒันาระบบงานและ  
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ์
 

 

1. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนการพฒันาและ
ปรับปรงุแก้ไขระบบงาน 

2. ก าหนดให้การแก้ไข/ติดตั้ง/ใช้งาน
ระบบงานทีส่ าคัญต้องได้รับอนุญาต
จากผูม้ีอ านาจก่อนด าเนินการ 

3. ตรวจสอบคู่มือการใช้ระบบงานให้
ครบถ้วนถูกต้องพร้อมใช้งาน 

4. ก าหนดให้มกีาร Backup ข้อมูลทุกวัน 
และแยกสถานที่จัดเก็บ  

5. ก าหนดสทิธิการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบข้อมลู 

6. ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด 
 

คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์  
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

 9. การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน 
แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมลู 

มาตรการรักษาความปลอดภัยและ
ก าหนดสทิธิในการเข้าถึงระบบงาน
และระบบข้อมูล 
 

1. ก าหนดสทิธิในการเข้าถึงระบบงานและ
ฐานข้อมูลทีส่ าคัญ 

2. ก าหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรหัสเข้าใช้
ระบบงาน  

3. ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดท าทะเบียนคุม USER ID 
โดยเฉพาะ 

4. มีการปรบัปรุงพฒันาระบบและสิทธิหรือ 
USER ID ในการเข้าถึงระบบงานและ
ระบบข้อมลูเป็นระยะๆ  

5. จัดให้มีคู่มอืการปฏิบัติงานส าหรับผู้ใช้ 
(USER) ทกุระบบงานอย่างเพียงพอและ
จัดฝึกอมรบผู้ใช้รายใหม่อย่างสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการ หรือกรรมการ 
ที่ได้รบัมอบหมาย หรอื 
ฝ่ายจัดการที่ได้รบัมอบหมาย 

 10. การควบคุมการน าเข้าข้อมูล 1. ประสิทธิภาพของระบบงานและระบบ
คอมพิวเตอร ์

2. ความรู้และทกัษะของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

3. ความพร้อมของเอกสารหรือข้อมลูทีจ่ะ
น าเข้าระบบ 

จัดให้มีการตรวจสอบข้อมลูน าเข้า รวมทั้งจัด
ให้มีการรายงานจากโปรแกรมระบบงาน
ส าหรับผู้ใช้ในการตรวจสอบหรือสอบทาน
ความถูกต้องของข้อมลูก่อนการส่งต่อ 

 คณะกรรมการ หรือกรรมการ 
 ที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 ฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย 
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

 11.  การควบคุมด้านการรบั - ส่ง 
ข้อมูล ระหว่างระบบงานและ
ระหว่างหน่วยงาน 

 มาตรการหรือระเบียบวิธีการในการรับส่ง 
ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลในหน่วยงานและ
นโยบายในการรักษาความลบัของข้อมลู 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการน า
ข้อมูลหรือรายงานออกนอกสถานที่หรือออก
จากระบบคอมพิวเตอร ์

2. จัดให้มรีะบบควบคุมการรบัสง่ข้อมลู หรอื
การสง่ต่อข้อมลูระหว่างระบบงาน 

 คณะกรรมการ หรือกรรมการ 
 ที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 ฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย 

 12. การควบคุมดูแลรกัษาระบบงาน
แฟ้ม และฐานข้อมลู 

 ระบบจัดเก็บและรักษาข้อมูล 1. ก าหนดระบบจัดเก็บ และส ารองแฟ้มข้อมูล 
และรายงานต่าง ๆใหเ้หมาะสมกับการ 
ใช้งาน 

2. จัดใหม้ีการส ารองข้อมูลให้ครบถ้วนเหมาะสม
ของแต่ละระบบงาน และตามเวลาที่ก าหนด 

3. จัดให้มีการทดสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ที่ส ารองไว้เป็นครั้งคราวและท ารายงานผล
การทดสอบ 

 คณะกรรมการ หรือกรรมการ 
 ที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 ฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานหารายไดแ้ละ 
สมาชิกสัมพันธ์ 

1. การจัดท าทะเบียนสมาชิก 1. ให้มีการจัดท าทะเบียนสมาชิกตามรายการ
ที่กฎหมายก าหนด 

2. ส่งส าเนาทะเบียนเกบ็รักษาทะเบียนและ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 

1. จัดท าทะเบียนทุกครัง้ที่มกีารรับสมาชิก 
2. เก็บรักษาทะเบียนให้อยู่ในทีป่ลอดภัยใน

ส านักงานสหกรณ์ 
3. ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจบุัน 

4. รายงานผลการเข้า - ออก ของสมาชิกให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบ 

 คณะกรรมการด าเนินการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 รองผูจ้ัดการใหญ่ด้าน 
 อ านวยการ 
 ผู้จัดการฝ่าย 
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

   5. รายงานการเปลี่ยนแปลงตอ่นายทะเบียน
สหกรณ์ตามระยเวลาที่ก าหนด 
 

  
 

 2. การด าเนินการจ่ายเงินสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก 

ด าเนนิการจ่ายเงินสวัสดกิารให้แก่สมาชิกตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่ก าหนด 

1. ก าหนดระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รบัผิดชอบท าหน้าที่ด้าน

การจัดสวัสดิการ 
3. การจ่ายสวัสดิการใหส้มาชิก 

- จ่ายสวัสดกิารภายในวงเงินที่ทีป่ระชุมใหญ่
จัดสรร 

- จ่ายสวัสดกิารตามระเบียบที่ก าหนด 
- จัดท าทะเบียนคุม จ าแนกตามประเภท 

ของสวัสดกิารใหเ้ป็นปัจจุบัน 
- มีหลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

จ่ายสวัสดกิารถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
ที่ก าหนด และเกบ็รักษาไว้ในที่ปลอดภัย 
ในส านักงานสหกรณ์ 

 คณะกรรมการพจิารณา  
 ข้อบังคับฯ  
 คณะกรรมการศึกษาและ 
 ประชาสัมพันธ์ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 รองผูจ้ัดการใหญ่ด้าน 
 อ านวยการ 
 ผู้จัดการฝ่าย  
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

   4. การตรวจสอบและติดตาม  
- รายงานผลการปฏิบัตงิานต่อทีป่ระชุม

คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 
- สุ่มตรวจสอบและติดตามการจ่ายสวัสดิการ

ให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 3. การลงทุน  ลงทุนตาม พรบ. สหกรณ์ก าหนด 1. จัดท าข้อมลูเกี่ยวกบัการลงทุนเสนอ
คณะกรรมการการลงทุนเพื่อพจิารณา
เห็นชอบแล้วน าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพจิารณาอนุมัต ิ

2. ด าเนินตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและรายงานเพื่อทราบ 

3. จัดท าทะเบียนคุมและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเงินลงทุนให้ถูกตอ้งครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

 
 
 

คณะกรรมการการลงทุน 
คณะกรรมการด าเนินการ   
ผู้จัดการใหญ ่
ฝ่ายจัดการที่ได้รบัมอบหมาย 
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

 3. งานทะเบียนหุ้นและ  
บัญชีเงินกู้ 

การจัดท าทะเบียนหุ้น 1. ให้มีการจัดท าทะเบียนหุ้นตามรายการที ่
 กฎหมายก าหนด 

2. ส่งส าเนาทะเบียนเกบ็รักษาทะเบียน  
และ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ 
ในทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 

1. จัดท าทะเบียนในการถือหุ้น / ถอนหุ้น / 
    โอนหุ้น ให้เป็นปัจจุบัน 
2. เก็บรกัษาทะเบียนใหอ้ยู่ในที่ปลอดภัยใน 

 ส านักงานสหกรณ์ 
3. รายงานผลการถือหุ้น / ถอนหุ้น / โอนหุ้น 

 ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นประจ า 
 ทุกเดือน  

 คณะกรรมการ หรือกรรมการ 
 ที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 ฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2. การจัดท าทะเบียนลกูหนี ้ ให้มีการจัดท าทะเบียนลกูหนี้ให้มี
รายละเอียดในสาระส าคัญครบถ้วน 

1. จัดท าทะเบียนย่อยลูกหนี้ใหเ้ป็นปัจจุบัน 
2. ติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี้ให้เป็นไป

ตามสัญญา 
3. รายงานการขาดส่งช าระหนี้ตามระเบียบ

และที่กฎหมายก าหนดให้คณะกกรรมการ
ด าเนินการทราบทุกเดอืน 

4. เก็บรักษาทะเบียนลูกหนี้ให้อยู่ในที่
ปลอดภัยในส านักงานสหกรณ์ 

5.  มีการสุ่มสอบทานยืนยันยอดเงินกู้กบั           
ทะเบียนยอ่ยลกูหนี้อย่างน้อยปลีะหนึ่งครัง้ 

 คณะกรรมการ หรือกรรมการ 
 ที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 ฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย 
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

4. งานบัญชี  จัดท าประมาณการรายรบั – รายจา่ย  
ประจ าปีของสหกรณ์ 

ตรวจสอบการใช้จ่ายภายในวงเงินประมาณ
การรายจ่ายที่ได้รบัตามมตทิี่ประชุมใหญ่
อนุมัต ิ

บันทึกรายการจ่ายเงินทุกประเภทตามหลกัฐาน
เอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปจัจุบัน 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ผู้จัดการใหญ ่
รองผู้จัดการใหญ่ด้าน 
ทะเบียนหุ้นและบญัชี 
  2. การจัดท าบัญชี จัดท าบญัชีตามแบบและรายการที ่

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ก าหนด 

1. บันทึกบัญชีตามแบบที่กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ก าหนด 

2. การลงรายการบญัชีต้องมเีอกสาร
ประกอบการลงบญัชีที่สมบรูณ์และ
ครบถ้วน 

3. เก็บรักษาบญัชี และเอกสารประกอบการ
ลงบญัชีไว้ในที่ปลอดภัยในส านักงาน
สหกรณ์ 

คณะกรรมการ หรือกรรมการ 
ที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
ฝ่ายจัดการที่ได้รบัมอบหมาย 
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

 3. การจัดท างบการเงิน จัดท างบการเงินประจ าเดอืน และ 
งบการเงินประจ าปีตามรอบปีบัญชีของ
สหกรณ์ 

1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีของสหกรณ์  

2. ให้มีรายการตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด 

3. ด าเนินการให้แล้วเสรจ็และให้ผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมใหญ่  

4. ขออนุมัตงิบการเงินจากทีป่ระชุมภายใน 
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

5. ส่งส าเนางบการเงินให้นายทะเบียน
สหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการ
ประชุมใหญ ่

6. ให้มีการจัดท างบทดลองอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

7. เก็บรักษางบการเงินและรายงานทางการ
เงินไว้ที่ส านักงานสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก
ตรวจด ู

คณะกรรมการ หรือกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย  
ผู้จัดการใหญ ่
รองผู้จัดการใหญ่ด้านบญัชี 
ผู้จัดการฝ่าย  
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

5. งานสินเช ่อ  การให้สินเช่ือ ด าเนินการให้สินเช่ือตามข้อบงัคับและ
ระเบียบทีส่หกรณ์ก าหนด 

1. ปฏิบัติตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
2. ตรวจสอบค าขอกู้ สญัญากู้ หลักประกัน ให้

ถูกต้องครบถ้วนตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด 
3. การจ่ายเงินกูทุ้กสัญญาต้องได้รบัการอนุมัติ

จากคณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้ที่ได้รบั
มอบอ านาจ ดังนี ้
- เงินกู้ฉุกเฉินต้องได้รบัจากการอนุมัติจาก 
    ผู้มีอ านาจอนมุัติ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 
-   เงินกู้สามญั ต้องได้รบัการอนุมัตจิาก 
    คณะกรรมการเงินกู ้
- เงินกู้พเิศษต้องได้รบัการอนุมัตจิาก

คณะกรรมการด าเนินการ 
   

คณะกรรมการด าเนินการ
คณะกรรมการเงินกู้  
ผู้จัดการใหญ ่
รองผู้จัดการใหญ่ด้าน
สินเช่ือและการเงิน 
ผู้จัดการฝ่าย 

 
 
 
 
 



14 
 
 
 

งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

6. งานการเงิน 1. การรับ - จ่ายเงิน การรบัเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รกัษาเงินให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ
ของสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

1. ก าหนดระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ 
2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รบัผิดชอบและขอบเขต

อ านาจหน้าที ่
3. เจ้าหน้าที่การเงินต้องมิใช่บุคคลเดียวกับ

บัญชี 
4. มีเอกสารรับ – จ่ายเงินที่ถูกต้องครบถ้วน 

เป็นไปตามระเบียบ และเก็บไว้ที่ปลอดภัย 
ในส านักงานสหกรณ์  

5. การรบัเงินต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ 
6. ตรวจนับเงินสดคงเหลอืเมือ่สิ้นเวลาท าการ

เพื่อยืนยันยอดบัญชีเงินสด 
7. ก าหนดวงเงินสดในมอืที่ถือในแต่ละวันให้

สอดคล้องกบัความจ าเป็นภายใต้ระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ 

8. สุ่มตรวจ สอบทานยืนยันยอด 
 

 คณะกรรมการด าเนินการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 รองผูจ้ัดการใหญ่ด้าน 
 สินเช่ือและการเงิน 
 ผู้จัดการฝ่าย 
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

 2. การรับฝากเงิน - ถอนเงิน  ด าเนินการรบัฝากเงินภายใต้อ านาจและ  
ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ทีก่ าหนดไว้ 
และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ก าหนดระเบียบทีเ่กี่ยวข้องและต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รบัผิดชอบท าหน้าที่
ด้านการฝากเงิน และอนุมัติให้ถอนเงิน
ภายในวงเงินที่ก าหนด 

3. การรบัฝากเงิน 
- เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บญัชี

จะต้องไมเ่ป็นบุคคลเดียวกัน 
- มีตัวอย่างลายมอืช่ือของผูม้ีอ านาจถอน

เงิน ในการเปิดบญัชีครั้งแรก 
- ออกสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ากยึดถือไว้ 
- การถอนเงินและการปิดบัญชีเงินฝากให้

กระท าได้โดยผู้มีอ านาจถอนเงินตาม
ตัวอย่างลายมือช่ือที่ให้ไว้โดยยื่นพร้อม
สมุดคู่ฝาก 

- ใบฝากเงิน ใบถอนเงิน หนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีผู้มีอ านาจถอนเงิน มอบ
ให้ผู้อื่นมารบัเงินแทน) 

- จัดท าทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากราย
ตัวให้เป็นปจัจุบัน 

 

 คณะกรรมการด าเนินการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 รองผูจ้ัดการใหญ่ด้าน 
 สินเช่ือและการเงิน 
 ผู้จัดการฝ่าย 
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งาน เร  ่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการควบคุม 

   - ตรวจสอบสมุดคู่ฝากกับทะเบียนย่อย
เจ้าหนีเ้งินฝาก และตัวอย่างลายมือช่ือ
ทุกครั้งที่มีการรบัฝาก ถอนเงิน และ
ปิดบัญชี พรอ้มเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ผู้รบัผิดชอบลงลายมอืช่ือก ากับไว้เป็น
หลักฐาน 

- มีหลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับการ
รับฝากเงินถูกต้องครบถ้วน ตาม
ระเบียบทีก่ าหนด และเกบ็รักษาไว้ที่
ปลอดภัย ในส านักงานสหกรณ์ 

4. การตรวจสอบและติดตาม 
- มีการตรวจสอบทะเบียนย่อยเจ้าหนี้ 

เงินฝากกับบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน 
และเมือ่สิ้นปีทางบัญชี 

- รายงานผลการปฏิบัตงิานต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 

- มีการสอบทานและยืนยันยอดเงินฝาก
จากสมาชิก กับทะเบียนยอ่ยเจ้าหนีเ้งิน
ฝากรายตัว เมือ่สิ้นปีทางบัญชี 

- มีการสุ่มสอบทานยืนยันยอดเจ้าหนีเ้งิน
ฝากอย่างนอ้ยปลีะหนึง่ครัง้ 
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- แบบประเมินการควบคุม 

การประเมินการควบคุมเพื่อใหท้ราบว่า การควบคุมทีม่ีอยูส่ามารถที่จะปอ้งกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ มีการปฏิบัต ิ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ และการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 
(Self - Assessment) 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัดได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาว่า
เป็นไปตามแผนการควบคุมภายใน 

2. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัดให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนในอันที่จะน ามาซึ่ง
คุณภาพของสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 

3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง 
จ ากัด และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
ค าชี้แจงในการกรอกแบบประเมินตนเอง 

 แบบประเมินตนเองของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด แบ่งเป็น  3  ส่วน    จ านวน  7  หน้า 
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลตามโครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 
 สว่นที่ 2 เป็นการให้คะแนนความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายใน ดังนี ้
  1. ให้ท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง ผลการประเมิน ว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวทาง

ควบคุมภายในแต่ละเรื่องหรือไม่  หากมีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว  ให้คะแนน
ความเห็นว่าการปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด โดยการให้
คะแนน    0   1   2   3   4   และ   5   ซึ่งแต่ละหมายเลขมีความหมาย  ดังนี้   

     
คะแนน ระดับ ค าอธิบาย 

5 ดีมาก มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก    หรือปฏิบัติได้มากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 91 ของงาน 
4 ดี มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี    หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 71 – 90 ของงาน 
3 พอใช้ มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้   หรือปฏิบัติได้รอ้ยละ 51 – 70 ของงาน 
2 น้อย มีการปฏิบัติ   แต่ต้องปรับปรงุค่อนข้างมาก   หรือปฏิบัติไดร้้อยละ 31 – 50 ของงาน 
1 น้อยมาก มีการปฏิบัติ   แต่ต้องปรับปรงุมาก   หรือปฏิบัติได้น้อยกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 30 ของงาน 
0 ไม่ปฏิบัต ิ ไม่มีการปฏิบัต ิ
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  2. ทั้งนี้   จากค าถามในแต่ละข้อ 
   2.1   หากไม่มีการปฏิบัติ    
          ให้ระบุปัญหาหรือข้อจ ากัดทีท่ าให้ไม่สามารถด าเนินการได้  และจะด าเนินการ 
   ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  ลงในช่อง  แนวทางแก้ไข 
  2.2 หากมีการปฏิบัต ิ แต่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 
   ให้ระบุกิจกรรมทีจ่ะด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานมี     

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน  ลงในช่อง  แนวทางแกไ้ข 
 
 ส่วนที่ 3 เป็นการแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  กรมทางหลวง จ ากัด 
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แบบประเมินการควบคุมภายใน 
ของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง จ ากัด  

ประจ าปีบญัชี พ.ศ. …….…. 
 
 

ส่วนท่ี 1 
 

 ฝ่าย  ……………..……….....…  ด้าน........................................สหกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง จ ากัด 
จ านวนบุคลากร................คน       ประกอบด้วย 
รองผู้จัดการใหญ่ด้าน  ………………...…..……..…..………... 
ผู้จัดการฝ่าย .................................................................. 
เจ้าหน้าที่ฝ่าย.................................................................. 
1.  …………………………………………...…….………….............ต าแหน่ง.…………..……..………................... 
2.  …………………………………………...…….………….............ต าแหน่ง.………...……….……....................... 
3.  …………………………………………...…….…....…...........….ต าแหน่ง.…………...…….……….................... 
4.  …………………………………………...……..………...............ต าแหน่ง.……………...….……….................... 
5.  …………………………………………...…….………….............ต าแหน่ง.…………..……..………................... 
6.  …………………………………………...…….………............….ต าแหน่ง.………...……….……....................... 
7.  …………………………………………...…….…....……...........ต าแหน่ง.…………...…….……….................... 
8.  …………………………………………...……..………..............ต าแหน่ง.……………...….……….................... 
9.  …………………………………………...……..………..............ต าแหน่ง.……………...….……….................... 
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ส่วนท่ี 2 
 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน 

แนวทางแก้ไข 
5 4 3 2 1 0 

บริหาร 1. แผนปฏิบัติงานประจ าปี        

ท่ัวไป ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่        
 2. การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ / การประชุมใหญ่        
     2.1 มีองค์ประชุมครบ        
     2.2 มีวาระการประชุม        
     2.3 มีการบันทึกรายงานการประชุม        
 3. การปฏิบัติตามมติส าคัญของท่ีประชุมคณะกรรมการ        
 ด าเนินการเป็นไปตามมติทีป่ระชุม        
 4.  การก าหนดระเบียบของสหกรณ์        

 
ก าหนดใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับการด าเนิน 
ธุรกิจของสหกรณ์และตามทีก่ฎหมายก าหนด 

       

 5. จัดท ารายงานประจ าปีของสหกรณ์        

 
    5.1 จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์เสนอทีป่ระชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงิน 

       

 
    5.2 เก็บรักษาและส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตามที่
กฎหมายก าหนด 

       

 6.  การจัดเก็บรักษาเอกสารส าคัญของสหกรณ์          
      6.1  เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานสหกรณ์        
     6.2  ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตามที่กฎหมายก าหนด        
 การดูแล รักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ให้พร้อมท่ีจะใช้งาน        
 7.  การดูแล  รักษาทรัพย์สินของสหกรณ์        
     7.1  ตรวจนับประจ าป ี        
     7.2  บ ารุง  ดูแล  รักษา ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา        

สารสนเท
ศ 

8.  การควบคุม  Software และ การรักษาความปลอดภัย
ของ 
ระบบงาน 

       

 
นโยบายในการพฒันาระบบงานและประสทิธิภาพของการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
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กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน 

แนวทางแก้ไข 
5 4 3 2 1 0 

สารสนเท
ศ 

9. การควบคุมการเข้าถึงระบบงานแฟ้มข้อมูล และฐานขอ้มูล        
มาตรการรักษาความปลอดภัยและก าหนดสิทธิในการเข้าถึง
ระบบงานและระบบข้อมูล 

       

10. การควบคุมการน าเข้าข้อมูล        
     10.1  ประสิทธิภาพของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์        
     10.2  ความรู้และทกัษะของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง        
     10.3  การควบคุมการน าเข้าข้อมลู        
11.  การควบคุมด้านการรับ-ส่ง ข้อมูล ระหว่างระบบงานและ 
ระหว่างหน่วยงาน 

       

มาตรการหรือระเบียบวิธีการในการรบัสง่ข้อมลูและการ 
สื่อสารข้อมลูในหน่วยงานและนโยบายในการรักษาความลบั 
ของข้อมูล 

       

12.  การควบคุมดูแลรักษาระบบงาน  แฟ้ม และฐานข้อมูล        
ระบบจัดเก็บและรักษาข้อมลู              

หารายได้
และ
สมาชิก 
สัมพันธ์ 

13.  การจัดท าทะเบียนสมาชิก        
      13.1  ให้มีการจัดท าทะเบียนสมาชิกตามรายการที่กฎหมาย 
ก าหนด 

       

      13.2  ส่งส าเนาทะเบียนเก็บรักษาทะเบียน และรายงาน 
การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 

       

14.  การด าเนินการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก        
ด าเนินการจ่ายเงินสวัสดกิารให้แก่สมาชิกตามข้อบังคับและ 
ระเบียบของสหกรณ์ก าหนด 

       

15.  การลงทุน        

ลงทุนตาม  พรบ. สหกรณ์ก าหนด        
ทะเบียน
หุ้นและ 
บัญชีเงินกู้ 

16.  การจัดท าทะเบียนหุ้น        

      16.1  ให้มีการจัดท าทะเบียนหุ้นตามรายการที่กฎหมาย 
ก าหนด 

       

16.2   สง่ส าเนาทะเบียนเกบ็รกัษาทะเบียนและรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 

       

17.  การจัดท าทะเบียนลูกหน้ี        
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การจัดท าทะเบียนลูกหนี้ให้มรีายละเอียดในสาระส าคัญครบถ้วน        

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน 

แนวทางแก้ไข 
5 4 3 2 1 0 

บัญชี 
  

18.  จัดท าประมาณการรายรับ –รายจา่ย ประจ าปีของ
สหกรณ์ 

       

ตรวจสอบการใช้จ่ายภายในวงเงินประมาณรายจ่ายที่ได้รับตาม 
มติที่ประชุมใหญ่อนุมัต ิ

       

19.  การจัดท าบัญชี        
จัดท าบญัชีตามแบบและรายการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 

       

20.  การจัดท างบการเงิน        
จัดท างบการเงินประจ าเดอืน และงบการเงินประจ าปี ตามรอบปี 
บัญชีของสหกรณ์ 

       

 สินเช ่อ 21.  การให้สินเช ่อ        
ด าเนินการให้สินเช่ือตามข้อบงัคับและระเบียบทีส่หกรณ์ก าหนด        

การเงิน 22.  การรับ – จ่ายเงิน        
การรบัเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามที่ 
ก าหนดไว้ในระเบียบ  ข้อบังคับ ของสหกรณ์ และกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้อง 

       

23.  การรับฝากเงิน – ถอนเงิน        
ด าเนินการรับฝากเงินภายใต้อ านาจและข้อบังคับ ระเบียบของ 
สหกรณ์ที่ก าหนดไว้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนท่ี 3    ความเห็นเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………...……………………........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ................................................................ 
 
 
 

1.  ……………………………………….ต าแหน่งรองผูจ้ัดการใหญ่ ด้าน.…………..……..………........ ลงช่ือ................................... 
2.  ……………………………………....ต าแหนง่ผูจ้ัดการฝ่าย.………...……….……............................ลงช่ือ................................... 
3.  ……………………………………….ต าแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงช่ือ................................... 
4.  .  …………………………………...ต าแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงช่ือ................................... 
5.  .  …………………………………….ต าแหน่งเจ้าหน้าที.่…………...…….………..............................ลงช่ือ................................... 
6.  .  ……………………………………ต าแหนง่เจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงช่ือ................................... 
7.  .  ……………………………………ต าแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงช่ือ................................... 
8.  .  ……………………………………ต าแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงช่ือ................................... 
9.  .  ……………………………………ต าแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงช่ือ................................... 
10. .  …………………………………..ต าแหน่งเจ้าหน้าที่.…………...…….………..............................ลงช่ือ................................... 

 
 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในและแผนการปฏิบตักิารควบคุมภายใน 
สหกรณอ์อมทรพัยก์รมทางหลวง จ ากดั   ปีบญัชี....................... 

 
 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรม
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
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5.  จรรยาบรรณของสหกรณ์ 
 
 
 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะท างานควบคุมภายใน 
           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด

คณะท างานควบคุมภายใน จัดตั้งข้ึนโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จำกัด 

เพื่อควบคุมภายในและตอบสนองวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด สู่เป้าหมายสหกรณ์สีขาว

ด้วยธรรมาภิบาล หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะท างานควบคุมภายใน 

1. จ ัดทำแผนและจ ัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำป ี

2.  มีการจัดทำแผนการควบคุมภายในประจ าป ีประกอบด้วยแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการ ตรวจสอบ

ภายในประจำป ี

3.  การประเมินความเสี่ยง ต ั้งแต่การระบปุ ัจจยัเสี่ยง จนถึงการวิเคราะห์ความเสีย่ง 

4.  จัดวางระบบควบคุมภายในท ั่วทั้งสหกรณ์ และตามแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของกรมตรวจบ ัญช ี

สหกรณ์ 

5.  มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสารสนเทศและการส ื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมทั่วไป หรือควบคุมเฉพาะ

ระบบงาน 

6.  ให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ เพือ่ขอความเห็นของผู้รบัผ ิดชอบและแผนการปรับปรุงแก้ไข 

7.  ต ิดตามการปฏิบ ัต ิตามข้อเสนอแนะของคณะท างานให้ครบถ้วนและมีรายงานการประชุมผลการปฏิบัติของ

หน่วยงานที่มกีารแก้ไข 

8.  ประเมินผลผู้รบัมอบอำนาจ  รายงานสรปุผลการติดตามและรายงานสรุปข้อรอ้งเรยีนของสมาชิก 

9.  ต ิดตามการปฏิบ ัต ิงานของการมอบอำนาจของ  ระบบควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายใน ระบบรับข้อร้องเรียน 

และประเมินผลการติดตามของการปฏิบ ัต ิงาน 

10. มีขบวนการติดตามการปฏิบัตงิานตามข้อสงัเกตของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง จ ากัด 

11. มีรายงานผลการควบคุมภายในท ี่ครบถ้วนเป็นรายไตรมาส  ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์

กรมทางหลวง จ ากัด 

12. มีการตดิตามการปฏิบ ัต ิตามข้อเสนอแนะของคณะท างานควบคุมภายใน 

 

องค์ประกอบของคณะควบคุมภายใน 

คณะท างานควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ประกอบด ้วยคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ จ านวน  8  คนและสมาชิก จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมทีักษะวิชาชีพ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมในการปฏิบัติงานควบคุมภายใน จากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม 
คณะท างานควบคุมภายในมีการค ัดเลือกประธานและเลขานุการกันเองภายในกลุ่ม 
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กฎบ ัตรของคณะท างานควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทร ัพย์กรมทางหลวง  จ ากดั 

ข้อ  1  จะต ั้งมั่นปฏิบัติหน้าท ี่ด้วยความซื่อส ัตย์ส ุจริต 
ข้อ  2  จะไม่นำข้อมูลภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด มาใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

หรือให้บุคคลภายในนำมาใช้แสวงหาประโยชน์จากสมาชิก และหรือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 
ข้อ  3  จะไม่น าข้อมูลภายในและเอกสารส าคัญใด ๆ ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 

คณะกรรมการด าเนินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 
ข้อ  4  จะท าแผนการตรวจสอบ ทบทวน ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง 

จ ากัด เป็นประจ าทุกปี และมีการทบทวน ปรับปรุงแผนทุกสิ้นปีปิดบัญชี 
ข้อ  5  จะประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการด าเนินงานใน

หน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ และจะให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง การควบคุมภายใน การก ากับดูแลอย่าง ต่อเนื่องแก่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด และจะรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง 
จ ากัด เป็นรายไตรมาส 

 ข้อ  6  การตรวจ  ทบทวน  ระบบการควบคุมภายใน จะเน้นการมีมนุษยสัมพันธ์ และให้เกียรติซึ่งกัน
และกันต่อผู้รับการตรวจทบทวนระบบความควบคุมภายใน 

6.  ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อส ่อสาร (Information & Communication) 
            6.1  ข้อมูลสารสนเทศ 

เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของสหกรณ์  ประกอบด้วย  
(1)  ข้อมูลด้านสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ 
      -  ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น 
      -  ประวัติ 
      -  รายละเอียดด้านอาชีพหลักและอาชีพเสริม (ผลผลิตและผลิตภัณฑ์) 
      -  สถานภาพทางสังคม 
      -  ประวัติการได้รับการศึกษาอบรม 
      -  ทรัพย์สิน – หนี้สิน 
      -  รายได้ - รายจ่าย 
(2)  ข้อมูลด้านคณะกรรมการด าเนินการ  ได้แก่ 
      -  ประวัติ 
      -  ทะเบียนคุมวาระการด ารงต าแหน่ง 
      -  สถานภาพทางสหกรณ์ 
      -  ประวัติการได้รับการศึกษาอบรม  
(3)  ข้อมูลด้านเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ได้แก่ 
      -  ประวัติ 
      -  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      -  สัญญาจ้างและหลักประกัน 
      -  อายุการท างาน 
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      -  ประวัติความดีความชอบ 
      -  ประวัติการไดร้ับการศึกษาอบรม 
      -  ทรัพย์สนิ - หนี้สนิ 
      -  อาชีพคู่สมรส 
      -  รายได้ - รายจา่ย 
(4)  ข้อมลูด้านสหกรณ์  ได้แก ่
      -  กฎหมายสหกรณ์  กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้องค าสั่งระเบยีบและค าแนะน าจากนายทะเบียนสหกรณ์   

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
      -  ประวัตสิหกรณ์ 
      -  ข้อบังคับของสหกรณ์ 
      -  โครงสรา้งสหกรณ์ 
      -  ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
      -  นโยบายของสหกรณ์ 
      -  แผนด าเนินงานของสหกรณ์ 
      -  งบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ 
      -  รายงานประจ าปีของสหกรณ์ 
      -  ข้อมูลทางการเงนิและบญัชีของสหกรณ์ 
      -  รายงานการประชุมใหญ ่
      -  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
      -  งบการเงินของสหกรณ์ ย้อนหลังอย่างนอย 3 ป ี
      -  ทรัพย์สนิ - หนี้สนิของสหกรณ์ 
      -  แหล่งเงนิทุนของสหกรณ์ 
      -  คู่มือปฏิบัติงาน 
      -  ข้อมูลทางธุรกิจ 
      -  นโยบายรัฐบาล 
      -  เครือข่ายทางธุรกจิ 
      -  ผลผลิตและผลิตภัณฑ ์
      -  กลุ่มสตรสีหกรณ์ 
      -  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ 

ทั้งนี้ ข้อมลูสารสนเทศของสหกรณ์ จะต้องมีการปรับปรงุใหม้ีความสมบูรณ์และเป็นปจัจุบันอยเูสมอ 
            6.2  การติดต่อส ่อสาร 
         เป็นการจัดระบบสื่อสารให้ข้อมลูทีส่หกรณ์จัดท าไว้ดีแล้วสง่ไปถึงผูท้ี่ควรไดร้ับ หรือมีไว้พร้อม 
ส าหรบัผูท้ี่ใช้ข้อมลูข่าวสารนัน้  โดยมกีารรบัและส่งข้อมลูแบบโต้ตอบกันได้ จ าแนกเป็น 
 
 
 (1)  การติดตอ่สือ่สารภายในสหกรณ์ ระหว่าง 
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       -  สหกรณ์ กบัสมาชิกสหกรณ์ 
       -  สหกรณ์ กบัคณะกรรมการด าเนินการ 
       -  สหกรณ์ กบัเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
       -  สหกรณ์ กบัผู้ตรวจสอบกจิการ 
 (2)  การติดตอ่สือ่สารภายนอกสหกรณ์  ระหว่าง 
       -  สหกรณ์ กบัสหกรณ์อืน่ 
       -  สหกรณ์ กบัเครือข่ายทางธุรกจิ 
       -  สหกรณ์ กบัหน่วยงานราชการ 
       -  สหกรณ์ กบัภาคเอกชน 
       -  สหกรณ์ กบัชุมชนและสังคม 
ทั้งนี้ ระบบการสือ่สารของสหกรณ์ ควรมีการประเมินเปน็ระยะๆ  และสม่ าเสมอ  เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
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ล าดับ เกณฑ ์การประเมิน กิจกรรมการดำเนินการ     ระยะเวลาดำเนินการ  ผู้ร ับผิดชอบ     หมายเหต ุ 

1  บัญชีเงินฝากประจ า  24  เดือน ระบบ
ไม่ปิดบญัชีเมื่อสมาชิกผิดเงื่อนไข 

 จัดพิมพ์รายงานเงินฝากประจ ารายเดือน   

 24  เดือนจากระบบและมอบหมายให้ม ี
 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบทกุเดือน 

 ก.พ – ธ.ค. 2565 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน  

2  การค านวณการใหส้ินเช่ือแกส่มาชิกมีความ 
 แตกต่าง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการค านวณสินเช่ือ 
ให้แก่สมาชิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ม.ค. – ธ.ค. 2565 ผู้จัดการฝ่ายสินเช่ือ 
 

 

3  สมาชิกไดร้บัข้อมลูข่าวสารไม่เป็น   
ปัจจุบัน 

มอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ทกุฝ่ายตรวจสอบ 
ปรับปรงุข้อมลูข่าวสารให้เป็นปจัจบุัน 
เพื่อสง่ใหฝ้่ายบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่ 
คอมพิวเตอร)์ ด าเนินการ 

ม.ค. – ธ.ค. 2565 รองผูจ้ัดการใหญ ่

ผู้จัดการฝ่าย 

 

4  การบันทกึบญัชีเงินฝากของสมาชิก 
 คลาดเคลือ่น 

-  มอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่รบัผิดชอบเป็น 
รายวัน 
-  เพิ่มการควบคุม  ตรวจสอบความถูกต้อง 

ม.ค. – ธ.ค. 2565 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน  

แผนการปฏิบัติการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด  ปีบัญช ี 2565  ตามผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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