
 

 

แผนปฏบัิติการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั 

ประจ าปี  2561 
วตัถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

1.  เพื่อก าหนดกิจกรรมควบคุมภายใน ประจ าปี  2561  ใหมี้ความชดัเจน ทั้งในส่วนของหวัขอ้ท่ี
จะตอ้งด าเนินการ กรอบ เวลา และผูรั้บผดิชอบ 

2.  เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การควบคุมภายในไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม 

3.  เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่      และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดา้นการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และน าไปสู่
การเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ขอบเขตการควบคุมภายใน 

ก าหนดแนวทางในการควบคุมภายใน 4 เร่ือง  ไดแ้ก่ 
1. งานวางแผนติดตามและประเมินผล 
2. งานธุรการ 
3. งานการเงิน / บญัชี 
4. งานธุรกิจ / บริการและสวสัดิการ  

 
ซ่ึงมีแผนปฏิบติัการควบคุมภายใน   ดงัน้ี 
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แผนการปฏบิัติการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ ากดั 

ประจ าปี  2561 
 

งาน/กจิกรรม เกณฑ์การประเมิน  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ               

1. งานวางแผน ติดตาม 
และประเมินผล 
- แผนปฏิบติังาน
ประจ าปี 
 

ด าเนินการใหเ้ป็นไป ตาม
แผนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมใหญ่ 

พ.ค. 2561- 31 ธ.ค.2561 คณะท างานควบคุมภายใน.  
คณะกรรมการด าเนินการ 

รายงานผลการปฏิบติังาน
ในท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ
ประจ าเดือน 

 
2. งบประมาณรายจ่าย
ของสหกรณ์ 
 

ควบคุมการใชจ่้าย    
ภายใตง้บประมาณ     
รายจ่ายท่ีท่ีประชุมใหญ่
อนุมติั 
 

 

พ.ค. 2561- 31 ธ.ค.2561 คณะท างานควบคุมภายใน.  
คณะกรรมการด าเนินการ 

พิจารณารายการรับ-จ่าย 
จากการด าเนินงานของ
สหกรณ์ประจ าเดือน 

3. การประชุมใหญ่ /     
การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

1. มีองคป์ระชุมครบ 

2. มีวาระการประชุม 

3. มีการบนัทึกรายงาน  
การประชุม 

 

พ.ค. 2561- 31 ธ.ค.2561 
 

คณะกรรมการด าเนินการ . ตรวจสอบการลงลายมือ
ช่ือ ผูเ้ขา้ประชุม 

 

4.การปฏิบติัตามมติ
ส าคญัของท่ีประชุม 
คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 
 

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
มติท่ีประชุม 

พ.ค. 2561- 31 ธ.ค.2561 คณะกรรมการด าเนินการ ติดตามผลการปฏิบติัใน          
ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

5. การก าหนด
ระเบียบ 

1. ก าหนดใหเ้ป็นไป 

ตามวตัถุประสงคแ์ละ 
 สอดคลอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

2. ระเบียบท่ีตอ้งไดรั้บ  
ความเห็นชอบจาก            
นายทะเบียนสหกรณ์ 

ตุลาคม  2561  -ธ.ค.2561 คณะกรรมการด าเนินงาน . ควบคุมการปฏิบติัให ้ 
เป็นไปตามระเบียบท่ี 
สหกรณ์ก าหนด 
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แผนการปฏบัิติการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ ากดั 

ประจ าปี  2561 

งาน/กจิกรรม เกณฑ์การประเมิน  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ               

2. งานธุรการ  
1. การจดัท า
ทะเบียนสมาชิก 

1. ใหมี้การจดัท า
ทะเบียนสมาชิกตาม
รายการท่ีกฎหมาย
ก าหนด     
2. ส่งส าเนาทะเบียน          
เก็บรักษาทะเบียนและ       
รายงานการ
เปล่ียนแปลง  รายการ
ในทะเบียนตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ต.ค.2561- พ.ย. 2561 คณะท างานควบคุมภายใน 

 
 

 

2. การจดัท า
ทะเบียนหุน้ 

 

 

1.ใหมี้การจดัท า
ทะเบียนหุน้ตามรายการ
ท่ีกฎหมายก าหนด  
 

2. ส่งส าเนาทะเบียน      
เก็บรักษาทะเบียน และ 
รายงานการ
เปล่ียนแปลง 
รายการในทะเบียน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.2561- พ.ย. 2561 
 

 

 

 
 

คณะท างานควบคุมภายใน 
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แผนการปฏบัิติการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ ากดั 

ประจ าปี  2561 

งาน/กจิกรรม เกณฑ์การประเมิน 
 ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ               

3.จดัท ารายงานประจ าปี 
ของ สหกรณ์  
 
 
4. จดัเก็บรักษาเอกสาร
ส าคญั 
ของ สหกรณ์ 
(1) กฎหมายสหกรณ์ 
(2) ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
(3) ระเบียบต่าง ๆ  ของ
สหกรณ์  
(4) ใบส าคญั 
รับจดทะเบียนสหกรณ์ 
(5) ระเบียบ ค าสัง่ ประกาศ  
ค าแนะน าของนายทะเบียน
สหกรณ์ 
(6) ค าแนะน าของ 
หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.จดัท ารายงานประจ าปี 

แสดงผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์  เสนอ         ท่ี
ประชุมใหญ่ในคราวท่ี 
เสนองบดุล 
2.เก็บรักษาและส่งส าเนา 
ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ 
 ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 จดัเก็บรักษาไวท่ี้      
ส านกังานสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกตรวจดูได ้

ม.ค. 2562 –ก.พ.2562 คณะท างานควบคุมภายใน  

 

 

 

 
 

 

 

5. การดูแลรักษาทรัพยสิ์น 
ของ สหกรณ์ 

1. ก าหนดระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2. มีค  าสัง่มอบหมาย
ผูรั้บผดิชอบ 

3. จดัท าทะเบียนคุม
ทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้
เป็นปัจจุบนั 

ติดตาม 

- มีการตรวจนบัทรัพยสิ์น         
เม่ือส้ินปีทางบญัชี 
 

ต.ค. 2561 – ก.พ.2562 คณะท างานควบคุมภายใน  
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แผนการปฏิบติัการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั 
ประจ าปี  2561 

 

 

 

 

งาน/กจิกรรม เกณฑ์การประเมิน  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ               
3.งานการเงิน/บญัชี 
1.  การเงินใน
สหกรณ์ 

การรับเงิน การจ่ายเงิน           
การเก็บรักษาเงินให ้   เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ 
1. ก าหนดระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
ถือปฏิบติั 
2. มีค  าสัง่มอบหมายผูรั้บผิดชอบ
และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 

3. เจา้หนา้ท่ีการเงินตอ้งมิใช่ 
บุคคลคนเดียวกบัพนกังานบญัชี 
4. มีเอกสารการรับ - จ่ายเงิน 
ถูกตอ้ง  ครบถว้น เป็นไปตาม
ระเบียบ และเก็บไวใ้น 

ท่ีปลอดภยัในส านกังานสหกรณ์ 

5. ตรวจนบัเงินสดคงเหลือ เม่ือ
ส้ินเวลาท าการเพ่ือยนืยนัยอดกบั
บญัชีเงินสด 
6. ก าหนดวงเงินสดในมือท่ีถือใน
แต่ละวนัใหส้อดคลอ้งกบั ความ
จ าเป็นภายใตร้ะเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือมติท่ีประชุม                          
คณะกรรมการด าเนินการ 
7. จดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
และมีการตรวจนบัเม่ือส้ินปี       
ทางบญัชี 
 
 

ต.ค.2561-ก.พ.2562 คณะท างานควบคุมภายใน  
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แผนการปฏิบติัการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั 
ประจ าปี  2561 

งาน/กจิกรรม เกณฑ์การประเมิน  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ               

2. การจดัท าบญัชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าบญัชีตามแบบและรายการ
ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
1. มีค  าสัง่มอบหมายผูรั้บผดิชอบ 
2. จดัท าบญัชีตามแบบและ
รายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
 3. รายการในบญัชีเก่ียวกบั
กระแสเงินสด  ใหบ้นัทึก     
รายการในวนัท่ีมีรายการเกิดข้ึน 

4. รายการบญัชีท่ีไม่เก่ียวกบั
กระแสเงินสด  ใหบ้นัทึก      
รายการในสมุดบญัชี          
ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีรายการ
เกิดข้ึน 

5. การลงรายการบญัชีตอ้งมี
เอกสารประกอบการลงบญัชีท่ี
สมบูรณ์และครบถว้น 

6. เก็บรักษาบญัชี และ    
เอกสารประกอบการลงบญัชี             
ไวใ้นท่ีปลอดภยัใน         
ส านกังานสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.2561-ก.พ.2562 คณะท างานควบคุมภายใน  
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แผนการปฏบัิติการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ ากดั 

ประจ าปี  2561 
งาน/

กจิกรรม 
เกณฑ์การประเมิน   ระยะเวลา   ด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ               

3.  การจดัท า
งบดุล 
 

จดัท างบดุลอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง      
ทุกรอบ 12 เดือน ซ่ึงถือเป็น
รอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

1. มีค  าสัง่มอบหมายผูรั้บผดิชอบ 
2. ใหป้ฏิบติัตามระเบียบ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีของ 
สหกรณ์ 

3. ใหมี้รายการตามแบบท่ี          
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(1) สินทรัพย ์
(2) หน้ีสิน 

(3) ทุน 

(4) บญัชีก าไร / ขาดทุน 

 

ม.ค.2562- ก.พ.2562 คณะท างานควบคุมภายใน  

4. งานธุรกิจ/
บริการและ
สวสัดิการ 
1. ธุรกิจ
สินเช่ือ 

ด าเนินธุรกิจสินเช่ือตามความ
ตอ้งการของสมาชิก               
ภายใตอ้ านาจกระท าการ    
ขอ้บงัคบัและระเบียบของ  
สหกรณ์ท่ีไดก้ าหนดไว ้
1. ก าหนดระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. มีค  าสัง่มอบหมาย
ผูรั้บผดิชอบ 

ท าหนา้ท่ีดา้นสินเช่ือ 
3. จดัท าค าขอกู ้สญัญากู ้
หลกัประกนั 

- ลงรายการในค าขอกูแ้ละ
สญัญากู ้ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง 
ตามแบบท่ีก าหนด 
- จดัท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้
เป็นปัจจุบนั 

ต.ค.2561-ก.พ.2562 คณะท างานควบคุมภายใน  
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แผนการปฏิบติัการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั  

ประจ าปี  2561 
งาน/

กจิกรรม 
เกณฑ์การประเมิน  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ               

4. งานธุรกิจ/
บริการและ
สวสัดิการ 
1. ธุรกิจสินเช่ือ 

4. การอนุมติัเงินกู้
และการจ่ายเงินกู ้
- เงินกูทุ้กสญัญาตอ้ง
ผา่นการอนุมติัก่อน
จ่ายเงินกู ้
- มีหลกัฐานการจ่าย
เงินกูท่ี้ถูกตอ้ง
ครบถว้น 

- จดัท าทะเบียนยอ่ย
ลูกหน้ีใหเ้ป็นปัจจุบนั 

5. การรับช าระหน้ี
และการเร่งรัด     
หน้ีสิน 

- มีหลกัฐานการรับ
ช าระหน้ีครบถว้น 

6. เก็บรักษาเอกสาร
และหลกัฐาน   
เก่ียวกบัการใหเ้งินกู้
ทั้งหมดไวใ้นท่ี
ปลอดภยัใน
ส านกังานสหกรณ์ 

7. การตรวจสอบและ
ติดตาม 

- มีการวเิคราะห์อายุ
หน้ี 

- รายงานผลการ
ปฏิบติังานการให ้   
สินเช่ือต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ประจ าเดือน 

ต.ค.2561-ก.พ.2562 คณะท างานควบคุมภายใน  
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แผนการปฏบัิติการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ ากดั 

ประจ าปี  2561 
 

งาน/กจิกรรม เกณฑ์การประเมิน  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ               

4.  การรับฝาก
เงิน 

ด าเนินการรับฝากเงิน   
 ภายใตอ้ านาจกระท าการ 
ขอ้บงัคบัและระเบียบของ 
สหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้
1.  ก าหนดระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

2.  มีค  าสัง่มอบหมายผูรั้บผิดชอบท า
หนา้ท่ีดา้นการรับฝากเงิน และอนุมติั
ใหถ้อนเงินภายในวงเงิน         ท่ี
ก าหนด 
3.  การรับฝากเงิน 

- เจา้หนา้ท่ีรับฝากเงิน  เจา้หนา้ท่ี
การเงิน และเจา้หนา้ท่ีบญัชี จะตอ้งไม่
เป็นบุคคลคนเดียวกนั 

-  ใบฝาก ใบถอนเงิน หนงัสือ    มอบ
อ านาจ (กรณีผูมี้อ านาจ     ถอนเงิน
มอบใหผู้อ่ื้นมารับเงินแทน) เป็นไป
ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
- 4.  การตรวจสอบและติดตาม 

-  มีการตรวจสอบทะเบียนยอ่ยเจา้หน้ี    
เงินฝากกบับญัชีเป็นประจ าทุกเดือน  
และเม่ือส้ินปีทางบญัชี 
-  มีการยนืยนัยอดเงินฝากจากสมาชิก   
กบัทะเบียนยอ่ยเจา้หน้ีเงินฝากรายตวั  
เม่ือส้ินปีทางบญัชี 
-  มีการสุ่มสอบทานยนืยนัยอด 
เจา้หน้ีเงินฝากอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
  

ต.ค.2561-ก.พ.2562 คณะท างานควบคุม
ภายใน 
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แผนการปฏิบติัการ การควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั 

ประจ าปี  2561 
 

งาน/

กจิกรรม 
เกณฑ์การประเมิน 

 ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ               

5.  การจดั
สวสัดิการ 

ด าเนินการจดัสวสัดิการใหส้มาชิก
ภายใตอ้ านาจกระท าการ  
ขอ้บงัคบัและระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้
1.  ก าหนดระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  มีค  าสัง่มอบหมายผูรั้บผิดชอบ
ท าหนา้ท่ีดา้นการจดัสวสัดิการ
ใหส้มาชิก 
3.  การจดัสวสัดิการใหส้มาชิก 

-  ก าหนดการจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี  เป็นการจดัสวสัดิการ
ใหส้มาชิกไวใ้น    ขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ 

-  ก าหนดแผนการปฏิบติังาน 

-  จดัสวสัดิการภายในวงเงินท่ี                  
ท่ีประชุมใหญ่จดัสรร 
-  จดัท าทะเบียนคุม  จ าแนก
ตามประเภทของสวสัดิการให้
เป็นปัจจุบนั 

-  มีหลกัฐานและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสวสัดิการ
ถูกตอ้ง  ครบถว้น             ตาม
ระเบียบท่ีก าหนด และเก็บ
รักษาไวใ้นท่ีปลอดภยัใน
ส านกังานสหกรณ์ 

 

ต.ค.2561-ก.พ.
2562 

       คณะท างานควบคุมภายใน 

 
 

 

 

 

 
   

 


