แผนปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ ของแผนปฏิบัติการการควบคุมภายในของสหกรณ์
1. เพื่อกาหนดกิจกรรมควบคุมภายใน ประจาปี 2561 ให้มีความชัดเจน ทั้งในส่ วนของหัวข้อที่
จะต้องดาเนินการ กรอบ เวลา และผูร้ ับผิดชอบ
2. เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน การควบคุมภายในได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
3. เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์เป็ นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อให้การบริ หารจัดการด้านการควบคุมภายใน มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และนาไปสู่
การเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
ขอบเขตการควบคุมภายใน
กาหนดแนวทางในการควบคุมภายใน 4 เรื่ อง ได้แก่
1. งานวางแผนติดตามและประเมินผล
2. งานธุรการ
3. งานการเงิน / บัญชี
4. งานธุ รกิจ / บริ การและสวัสดิการ
ซึ่งมีแผนปฏิบตั ิการควบคุมภายใน ดังนี้

2

แผนการปฏิบัติการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
ประจาปี 2561
งาน/กิจกรรม

เกณฑ์ การประเมิน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. งานวางแผน ติดตาม
และประเมินผล
- แผนปฏิบตั ิงาน
ประจาปี

ดาเนินการให้เป็ นไป ตาม พ.ค. 2561- 31 ธ.ค.2561
แผนที่ได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมใหญ่

คณะทางานควบคุมภายใน.
คณะกรรมการดาเนินการ

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ในที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน

2. งบประมาณรายจ่าย
ของสหกรณ์

ควบคุมการใช้จ่าย
ภายใต้งบประมาณ
รายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่
อนุมตั ิ

พ.ค. 2561- 31 ธ.ค.2561

คณะทางานควบคุมภายใน.
คณะกรรมการดาเนินการ

พิจารณารายการรับ-จ่าย
จากการดาเนินงานของ
สหกรณ์ประจาเดือน

3. การประชุมใหญ่ /
การประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

1. มีองค์ประชุมครบ
2. มีวาระการประชุม
3. มีการบันทึกรายงาน
การประชุม

พ.ค. 2561- 31 ธ.ค.2561

คณะกรรมการดาเนินการ

. ตรวจสอบการลงลายมือ
ชื่อ ผูเ้ ข้าประชุม

4.การปฏิบตั ิตามมติ
สาคัญของที่ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ดาเนินการให้เป็ นไปตาม
มติที่ประชุม

พ.ค. 2561- 31 ธ.ค.2561

คณะกรรมการดาเนินการ

ติดตามผลการปฏิบตั ิใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ

5. การกาหนด
ระเบียบ

1. กาหนดให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์
2. ระเบียบที่ตอ้ งได้รับ
ความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์

ตุลาคม 2561 -ธ.ค.2561 คณะกรรมการดาเนินงาน

. ควบคุมการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กาหนด

3

แผนการปฏิบัติการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
ประจาปี 2561
งาน/กิจกรรม

เกณฑ์ การประเมิน

2. งานธุรการ
1. การจัดทา
ทะเบียนสมาชิก

1. ให้มีการจัดทา
ทะเบียนสมาชิกตาม
รายการที่กฎหมาย
กาหนด
2. ส่งสาเนาทะเบียน
เก็บรักษาทะเบียนและ
รายงานการ
เปลี่ยนแปลง รายการ
ในทะเบียนตามที่
กฎหมายกาหนด

2. การจัดทา
ทะเบียนหุน้

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.2561- พ.ย. 2561

คณะทางานควบคุมภายใน

1.ให้มีการจัดทา
ต.ค.2561- พ.ย. 2561
ทะเบียนหุน้ ตามรายการ
ที่กฎหมายกาหนด

คณะทางานควบคุมภายใน

2. ส่งสาเนาทะเบียน
เก็บรักษาทะเบียน และ
รายงานการ
เปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียน
ตามที่กฎหมายกาหนด

หมายเหตุ
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แผนการปฏิบัติการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
ประจาปี 2561
งาน/กิจกรรม
3.จัดทารายงานประจาปี
ของ สหกรณ์

4. จัดเก็บรักษาเอกสาร
สาคัญ
ของ สหกรณ์
(1) กฎหมายสหกรณ์
(2) ข้อบังคับสหกรณ์
(3) ระเบียบต่าง ๆ ของ
สหกรณ์
(4) ใบสาคัญ
รับจดทะเบียนสหกรณ์
(5) ระเบียบ คาสัง่ ประกาศ
คาแนะนาของนายทะเบียน
สหกรณ์
(6) คาแนะนาของ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5. การดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของ สหกรณ์

เกณฑ์ การประเมิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.จัดทารายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ เสนอ ที่
ประชุมใหญ่ในคราวที่
เสนองบดุล
2.เก็บรักษาและส่งสาเนา
ให้นายทะเบียนสหกรณ์
ตามที่กฎหมายกาหนด
จัดเก็บรักษาไว้ที่
สานักงานสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกตรวจดูได้

ม.ค. 2562 –ก.พ.2562

คณะทางานควบคุมภายใน

1. กาหนดระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2. มีคาสัง่ มอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบ
3. จัดทาทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็ นปั จจุบนั
ติดตาม
- มีการตรวจนับทรัพย์สิน
เมื่อสิ้นปี ทางบัญชี

ต.ค. 2561 – ก.พ.2562

คณะทางานควบคุมภายใน

หมายเหตุ
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แผนการปฏิบตั ิการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด
ประจาปี 2561
งาน/กิจกรรม
3.งานการเงิน/บัญชี
1. การเงินใน
สหกรณ์

เกณฑ์ การประเมิน

ระยะเวลาดาเนินการ

การรับเงิน การจ่ายเงิน
ต.ค.2561-ก.พ.2562
การเก็บรักษาเงินให้ เป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์
1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ถือปฏิบตั ิ
2. มีคาสัง่ มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
และขอบเขตอานาจหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่การเงินต้องมิใช่
บุคคลคนเดียวกับพนักงานบัญชี
4. มีเอกสารการรับ - จ่ายเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตาม
ระเบียบ และเก็บไว้ใน
ที่ปลอดภัยในสานักงานสหกรณ์
5. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ เมื่อ
สิ้นเวลาทาการเพื่อยืนยันยอดกับ
บัญชีเงินสด
6. กาหนดวงเงินสดในมือที่ถือใน
แต่ละวันให้สอดคล้องกับ ความ
จาเป็ นภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรื อมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
7. จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงิน
และมีการตรวจนับเมื่อสิ้นปี
ทางบัญชี

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานควบคุมภายใน

หมายเหตุ
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แผนการปฏิบตั ิการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด
ประจาปี 2561
งาน/กิจกรรม
2. การจัดทาบัญชี

เกณฑ์ การประเมิน

ระยะเวลาดาเนินการ

จัดทาบัญชีตามแบบและรายการ ต.ค.2561-ก.พ.2562
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
1. มีคาสัง่ มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
2. จัดทาบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
3. รายการในบัญชีเกี่ยวกับ
กระแสเงินสด ให้บนั ทึก
รายการในวันที่มีรายการเกิดขึ้น
4. รายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสด ให้บนั ทึก
รายการในสมุดบัญชี
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่รายการ
เกิดขึ้น
5. การลงรายการบัญชีตอ้ งมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณ์และครบถ้วน
6. เก็บรักษาบัญชี และ
เอกสารประกอบการลงบัญชี
ไว้ในที่ปลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานควบคุมภายใน

หมายเหตุ
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แผนการปฏิบัติการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
ประจาปี 2561
งาน/
กิจกรรม

เกณฑ์ การประเมิน

ระยะเวลา ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3. การจัดทา
งบดุล

จัดทางบดุลอย่างน้อย 1 ครั้ง
ทุกรอบ 12 เดือน ซึ่งถือเป็ น
รอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
1. มีคาสัง่ มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
2. ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีของ
สหกรณ์
3. ให้มีรายการตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(1) สิ นทรัพย์
(2) หนี้สิน
(3) ทุน
(4) บัญชีกาไร / ขาดทุน

ม.ค.2562- ก.พ.2562

คณะทางานควบคุมภายใน

4. งานธุรกิจ/
บริ การและ
สวัสดิการ
1. ธุรกิจ
สิ นเชื่อ

ดาเนินธุรกิจสิ นเชื่อตามความ
ต้องการของสมาชิก
ภายใต้อานาจกระทาการ
ข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้กาหนดไว้
1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีคาสัง่ มอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบ
ทาหน้าที่ดา้ นสิ นเชื่อ
3. จัดทาคาขอกู้ สัญญากู้
หลักประกัน
- ลงรายการในคาขอกูแ้ ละ
สัญญากู้ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามแบบที่กาหนด
- จัดทาทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้
เป็ นปั จจุบนั

ต.ค.2561-ก.พ.2562

คณะทางานควบคุมภายใน

หมายเหตุ
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แผนการปฏิบตั ิการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด
ประจาปี 2561
งาน/
กิจกรรม
4. งานธุรกิจ/
บริ การและ
สวัสดิการ
1. ธุรกิจสิ นเชื่อ

เกณฑ์ การประเมิน ระยะเวลาดาเนินการ
4. การอนุมตั ิเงินกู้
ต.ค.2561-ก.พ.2562
และการจ่ายเงินกู้
- เงินกูท้ ุกสัญญาต้อง
ผ่านการอนุมตั ิก่อน
จ่ายเงินกู้
- มีหลักฐานการจ่าย
เงินกูท้ ี่ถูกต้อง
ครบถ้วน
- จัดทาทะเบียนย่อย
ลูกหนี้ให้เป็ นปัจจุบนั
5. การรับชาระหนี้
และการเร่ งรัด
หนี้สิน
- มีหลักฐานการรับ
ชาระหนี้ครบถ้วน
6. เก็บรักษาเอกสาร
และหลักฐาน
เกี่ยวกับการให้เงินกู้
ทั้งหมดไว้ในที่
ปลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์
7. การตรวจสอบและ
ติดตาม
- มีการวิเคราะห์อายุ
หนี้
- รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานการให้
สิ นเชื่อต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
ประจาเดือน

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานควบคุมภายใน

หมายเหตุ
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แผนการปฏิบัติการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
ประจาปี 2561
งาน/กิจกรรม
4. การรับฝาก
เงิน

เกณฑ์ การประเมิน

ระยะเวลาดาเนินการ

ดาเนินการรับฝากเงิน
ภายใต้อานาจกระทาการ
ข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ที่กาหนดไว้
1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
2. มีคาสัง่ มอบหมายผูร้ ับผิดชอบทา
หน้าที่ดา้ นการรับฝากเงิน และอนุมตั ิ
ให้ถอนเงินภายในวงเงิน ที่
กาหนด
3. การรับฝากเงิน
- เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน เจ้าหน้าที่
การเงิน และเจ้าหน้าที่บญั ชี จะต้องไม่
เป็ นบุคคลคนเดียวกัน
- ใบฝาก ใบถอนเงิน หนังสื อ มอบ
อานาจ (กรณี ผมู ้ ีอานาจ ถอนเงิน
มอบให้ผอู ้ ื่นมารับเงินแทน) เป็ นไป
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
- 4. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจสอบทะเบียนย่อยเจ้าหนี้
เงินฝากกับบัญชีเป็ นประจาทุกเดือน
และเมื่อสิ้นปี ทางบัญชี
- มีการยืนยันยอดเงินฝากจากสมาชิก
กับทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากรายตัว
เมื่อสิ้นปี ทางบัญชี
- มีการสุ่มสอบทานยืนยันยอด
เจ้าหนี้เงินฝากอย่างน้อยปี ละครั้ง

ต.ค.2561-ก.พ.2562
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แผนการปฏิบตั ิการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด
ประจาปี 2561
งาน/
กิจกรรม
5. การจัด
สวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ดาเนินการจัดสวัสดิการให้สมาชิก ต.ค.2561-ก.พ.
ภายใต้อานาจกระทาการ
2562
เกณฑ์ การประเมิน

ข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ที่กาหนดไว้
1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีคาสัง่ มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
ทาหน้าที่ดา้ นการจัดสวัสดิการ
ให้สมาชิก
3. การจัดสวัสดิการให้สมาชิก
- กาหนดการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี เป็ นการจัดสวัสดิการ
ให้สมาชิกไว้ใน ข้อบังคับ
ของสหกรณ์
- กาหนดแผนการปฏิบตั ิงาน
- จัดสวัสดิการภายในวงเงินที่
ที่ประชุมใหญ่จดั สรร
- จัดทาทะเบียนคุม จาแนก
ตามประเภทของสวัสดิการให้
เป็ นปั จจุบนั
- มีหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตาม
ระเบียบที่กาหนด และเก็บ
รักษาไว้ในที่ปลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์
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