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แผนการควบคุมภายใน
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นครพนม จากัด
1. ความหมายของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ และฝ่ ายจัดการ
ของสหกรณ์ร่วมกันกาหนดให้ มีขนึ้ เพื่อสร้ างความมั่นใจอย่ างสมเหตุสมผลว่ า วิธีการ หรื อ กระบวนการ
ปฏิบัติงานตามทีก่ าหนดไว้ จะทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน
2. วัตคุประสงค์ ของการควบคุมภายในของสหกรณ์
1. เพื่อให้ การดาเนินงานของสหกรณ์มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. เพื่อให้ เกิดความเชื่ อถือได้ ของรายงานทางการเงินของสหกรณ์
3. เพื่อให้ การดาเนินงานของสหกรณ์เป็ นไปตามกฎหมายสหกรณ์ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ ง และ
กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง
4. เพื่อให้ เกิดการป้ องปรามและรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์
3. แผนทางการควบคุมภายใน
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จากโครงสร้ างการบริ หารการจัดการในสหกรณ์ นามากาหนดแนวทางในการควบคุมภายใน ได้ ใน 5
เรื่ อง ได้ แก่
1. งานวางแผนติดตามและประเมินผล
2. งานธุรการ
3. งานการเงิน/บัญชี
4. งานสิ นเชื่ อ และสวัสดิการ
5. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)
ซึ่งมีแนวทางวิธีการควบคุมภายใน ดังนี้
งาน

เรื่ อง/กิจกรรม

1. งานวางแผน ติดตาม 1. แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
และ ประเมินผล

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม

ดาเนินการให้เป็ นไป ตาม 1. รับทราบและพิจารณารายงาน ผล คณะกรรมการดาเนินการ
แผนที่ได้รับอนุมตั ิ จากที่ การปฏิบตั ิงานในที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
ประชุมใหญ่
ประจาเดือน
2. กรณี มีป็ญหาในทางปฏิบตั ิ ให้
กาหนดมาตรการแก้ไข /
ปรับปรุ ง เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวช้อง รับไป
ดาเนินการ

2. งบประมาณรายจ่ า ยของ
สหกรณ์
ควบคุมการใช้จ่าย ภายใต้
งบประมาณ รายจ่ายที่ที่
ประชุมใหญ่ อนุมตั ิ
3. การประชุมใหญ่ /
1. มีองค์ประชุมครบ
การประชุ มคณะกรรมการ 2. มีวาระการประชุม
ดาเนินการ
3. มีการบันทึกรายงาน การ
ประชุม

พิจารณารายการรับ-จ่าย จาก การ คณะกรรมการดาเนินการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาเดือน

1. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ผูเ้ ข้า ประธานและเลขานุการ
ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
2. ควบคุมวาระการประชุม ให้
เป็ นไปตามกาหนด
3. บันทึกรายงานการประชุม
ให้แล้วเสร็ จภายใน .......... วัน
(ภายใต้คาสั่งนายทะเบียนสหกร1

4. การปฏิบตั ิตามมติ สาคัญของ ดาเนินการให้เป็ นไป ตาม ติดตามผลการปฏิบตั ิใน
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินก'
ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มติที่ประชุม
ดาเนินการ

คณะกรรมการดาเนินการ
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งาน

เรื่ อง/กิจกรรม
5. การกาหนดระเบียบ

2. งานบริหารงาน ทั่วไป 1 . การจัดทา ทะเบียน สมาชิก

มาตรการ

วิ ธี

การควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม

คณะกรรมการดาเนินการ
1. กาหนดให้เป็ นไป ตาม 1. ควบคุมการปฏิบตั ิให้
วัตถุประสงค์และ สอดคล้อ เป็ นไปตามระเบียบที่ สหกรณ์
สับการดาเนิน ธุรกิจของ กาหนด
สหกรณ์
2. ระเบียบที่ตอ้ งได้รับ ความ 2. ระเบียบที่ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจาก นายทะเบียน เห็นชอบจากนายทะเบียน สหกรณ์
- ระเบียบว่าด้วยการรับ ฝากเงิน
สหกรณ์
ประเภทออมทรัฟ!อประเภท ประจา
จากสมาชิก
■ระเบียบว่าด้วยการ รับฝากเงินจาก
สหกรณ์อื่น
- ระเบียบว่าด้วยการให้ สหกรณ์อื่น
กูย้ มื เงิน
3. สาเนาระเบียบต่างๆที่ สหกรณ์
กาหนดให้
นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
1. ให้มีการจัดทา ทะเบียน
สมาชิกตาม รายการที่
กฎหมาย กาหนด
2. ส่ งสาเนาทะเบียน เก็บ
รักษาทะเบียนและ รายงาน
การเปลี่ยนแปลง รายการใน
ทะเบียน ตามที่ กฎหมาย
กาหนด

1. จัดทา ทะเบียนทุกครั้งที่ มี การ รับ คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
สมาชิก
กรรมการที่ได้รับ มอบหมาย
2. เก็บรักษาทะเบียน ให้อยูใ่ นที่
หรื อ ฝ่ าย จัดการที่ได้รับ
ปลอดภัยใน สานักงานสหกรณ์
มอบหมาย
3. กรณี สหกรณ์ต้ งั ใหม่ให้ สาเนา
ทะเบียนให้
นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ที่ จดทะเบียน
4. รายงานการเปลี่ยนแปลง รายการ
ในทะเบียนต่อ นายทะเบียนสหกรณ์
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทาง
บัญชีของสหกรณ์
5. รายงานผลการเข้า-ออกของ
สมาชิกให้คณะกรรมการ ดาเนินการ
ทราบ

~

งาน

เรื่ อง/กิจกรรม
2. การจัดทาทะเบียนหุน้
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มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม

1. ให้มีการจัดทาทะเบียน หุน้ 1. จัดทาทะเบียนทุกครั้งที่มี การถือ คณะกรรมการดาเนินการ
ตามรายการที่กฎหมาย กาหนด หุน้ /ถอนหุน้ /โอนหุน้
หรื อกรรมการที่ได้รับ
2. ส่ งสาเนาทะเบียน เก็บรักษา 2. เก็บรักษาทะเบียน ให้อยูใ่ น ที่ มอบหมาย หรื อ ฝ่ าย จัดการที่
ทะเบียน และ รายงานการ ปลอดภัยในสานักงาน สหกรณ์ ได้รับมอบหมาย
เปลี่ยนแปลง รายการใน
3. กรณี สหกรณ์ต้ งั ใหม่ให้ สาเนา
ทะเบียนตามที่ กฎหมาย
ทะเบียนให้นายทะเบียน สหกรณ์
กาหนด
ภายใน90วันนับแต่ วันที่จดทะเบียน
4. รายงานการเปลี่ยนแปลง รายการ
ในทะเบียนต่อนาย ทะเบียนสหกรณ์
ภายใน 30 วัน นับ แต่ วนั สิ้ น ปี ทาง
บัญชี ของสหกรณ์
5. รายงานผลการถือหุน้ /ถอน หุน้ /
โอนหุน้ ให้
คณะกรรมการดาเนินการ ทราบ

1. จัดทารายงานประจาปี แสดง ผล คณะกรรมการดาเนินการ
3.จัดทารายงานประจาปี ของ 1. จัดทารายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงาน ของ การดาเนินงานของสหกรณ์
สหกรณ์
หรื อกรรมการที่ได้รับ
สหกรณ์เสนอที่ ประชุมใหญ่ 2. เสนอที่ประชุมใหญ่ใน คราวที่ มอบหมาย หรื อ ฝ่ าย จัดการที่
ในคราวที่ เสนองบดุล
เสนองบดุล
ได้รับมอบหมาย
2. ๓บรั ก ษาและส่ ง ส าเนา ให้ 3. ส่ งสาเนาให้นายทะเบียน สหกรณ์
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ตามที่ ภายในวันที่ 30 วัฒบั จากวันประชุม
กฎหมายกาหนด
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งาน

เรื่ อง/กิจกรรม

มาตรการ

4. จัดเก็บรักษาเอกสาร สาคัญ จัดเก็บรักษาไว้ที่ สานักงาน
ของ สหกรณ์
สหกรณ์เพื่อให้ สมาชิกตรวจดู
(1) กฎหมายสหกรณ์
ได้
(2) ข้อบังคับสหกรณ์
(3) ระเบียบต่าง ๆ ของ
สหกรณ์
(4) ใบสาคัญ
รับจดทะเบียนสหกรณ์
(5) ระเบี ย บ ค าสั่ ง ประกาศ
ค าแนะน าของนายทะเบี ย น
สหกรณ์
(6) คาแนะนาของ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

3.งานการเงิน/ บัญชี 1. การเงินในสหกรณ์

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินให้ เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ใน ข้อบังคับของ
สหกรณ์

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม

1. มีคาสั่งมอบหมาย ผูร้ ับผิดชอบ คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
2. เก็บรักษากฎหมายสหกรณ์
กรรมการที่ไต้รับ มอบหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ
หรื อ ฝ่ าย จัดการที่ไต้รับ
( ตัวจริ ง ) และใบสาคัญรับจด
มอบหมาย
ทะเบียน สหกรณ์ไว้ในที่ ปลอดภัย
ใน สานักงาน สหกรณ์
3. สาเนาข้อบังคับและ ระเบียบต่าง
ๆ ให้ส่วนงานใน สหกรณ์ถือ
ปฏิบตั ิ

1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
กรรมการที่ไต้รับ มอบหมาย
ถือปฏิบตั ิ
หรื อ ฝ่ าย จัดการที่ไต้รับ
2. มีคาสั่งมอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบเละขอบเขต อานาจ มอบหมาย
หน้าที่
3. เจ้าหน้าที่การเงินต้องมิใช่ บุคคล
คนเดียวกับบัญชี
4. มีเอกสารการรับ - จ่ายเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตาม
ระเบียบ และเก็บไว้ในที่ ปลอดภัย
ในสานักงานสหกรณ์
5. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ เมื่อสิ้ น
เวลาทาการเพื่อยืนยัน ยอดกับบัญชี
เงินสด
6. กาหนดวงเงินสดในมือที่
ถือในแต่ละวันให้สอดคล้องภั!
ความจาเป็ นภายใต้ระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรื อมติที่ประชุม
คณะกรรมการ

~

งาน

เรื่ อง/กิจกรรม
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มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม

7. จัดทาทะเบียนคุม
ใบเสร็ จรับเงินละมีการตรวจ นับ
เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี
8. สุ่ มตรวจ สอบทาน ยืนยันยอด
2. การจัดทาบัญชี

จัดทาบัญชีตามแบบและ รายการ
ที่นายทะเบียน สหกรณ์กาหนด 1. มีคาสั่งมอบหมายผูร้ ับผิดชอ,
2. จัดทาบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
3. รายการในบัญชีเกี่ยวกับ กระแส
เงินสด ให้บนั ทึก รายการในวันที่มี
รายการ เกิดขึ้น
4. รายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสด ให้บนั ทึก รายการ
ในสมุดบัญชี ภายใน 3 วันนับแต่
วันที่รายการเกิดขึ้น
5. ก า ร ล ง ร า ยก า ร บั ญ ชี ต้ อ ง มี
เอกสารประกอบการลงบัญ ชี ที่
สมบูรณ์และครบถ้วน
6. เก็บรักษาบัญชี และเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไว้ในที่
ปลอดภัยในสานักงาน สหกรณ์

3. การจัดทางบดุล

จัดทางบดุลอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 1. มีคาสั่งมอบหมายผูร้ ับผิดชอ,
รอบ 12 เดือน ซึ่งถือเป็ น รอบปี 2. ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ทางบัญชีของ สหกรณ์
ที่เกี่ยวข้องวับการบัญชีของ
สหกรณ์
3. ให้มีรายการตามแบบที่ นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(1) สิ นทรัพย์
(2) หนี้สิน
(3) ทุน
(4) บัญชีกาไร / ขาดทุน

คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
กรรมการที่ได้รับ มอบหมาย
หรื อ ฝ่ าย จัดการที่ได้รับ
มอบหมาย

คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
กรรมการที่ได้รับ มอบหมาย
หรื อ ฝ่ าย จัดการที่ได้รับ
มอบหมาย

~

งาน

เรื่ อง/กิจกรรม
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มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม

4. ดาเนินการให้แล้วเสร็ จ และให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ ก่อน
นาเสนอที่ประชุมใหญ่
5. ขออนุมตั ิงบดุลจากที่ประชุม
ใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วนั สิ้ น
ปี ทางบัญชี
6. ส่ งสาเนางบดุลให้
นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน
นับแต่'วันที่บีการ ประชุม
7. ให้บีการจัดทางบทดลอง อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง รายงานต่อที่
ประชุม คณะกรรมการดาเนินการ
8. เก็บรักษางบดุลและ รายงานทาง
การเงินไว้ที่ สานักงานสหกรณ์
เพื่อให้ สมาชิกตรวจดู

4. การดู แ ล รั ก ษาทรั พ ย์สิ น ดูแลรักษาทรัพย์สิน ของสหกรณ์
ให้พร้อมที่จะ ใช้งาน
ของสหกรณ์
1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวช้อง

คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
กรรมการที่ได้รับ มอบหมาย
2. มีคาสั่งมอบหมาย ผูร้ ับผิดชอบ หรื อ ฝ่ าย จัดการที่ได้รับ
3. จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของ มอบหมาย
สหกรณ์ให้เป็ นบีจจุบนั
4. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจนับทรัพย์สิน เมื่อสิ้ น
ปี ทางบัญชี
- มีการตรวจสอบยืนยันยอด จาก
ตรวจนับกับทะเบียนคุม
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้ รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ ที่ประชุม
คณะกรรมการ ดาเนินการ

~

งาน

เรื่ อง/กิจกรรม
5. การรับฝากเงิน
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มาตรการ

วิ ธี

การควบคุมภายใน

ดาเนินการรับฝากเงิน ภายใต้
อานาจกระทาการ ข้อบังคับ
และระเบียบของ สหกรณ์ที่
กาหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม
คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
กรรมการที่ได้รับ มอบหมาย
หรื อ ฝ่ าย จัดการที่ได้รับ
มอบหมาย

1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องไต้รับความเห็นชอบจาก นาย
ทะเบียนสหกรณ์
2. บี คา สั่งมอบหมาย
ผู ้รั บ ผิ ด ชอบท าหน้ า ที่ ด้า นการ รั บ
ฝากเงิ น และอนุ มั ติ ใ ห้ ถ อน เงิ น
ภายในวงเงินที่กาหนด
3. การรับฝากเงิน
- เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่
บัญชี จะต้องไม'เป็ นบุคคลคน เดียว
คัน
- บีตว
ั อย่างลายมือชื่อของ ผูบ้ ีอานาจ
ถอนเงิน ในการเปิ ด บัญชีครั้งแรก
- ออกสมุดคู่ ฝากให้ผู ้ ฝากยึดถือ ไว้
- การถอนเงินและการปิ ดบัญชี เงิน
ฝากให้กระทาได้โดยผู้มี อานาจถอน
เงินตามตัวอย่าง ลายมือชื่อที่ ให้ไว้โดย
ยืน่ พร้อม สมุดคู่ ฝาก
- ใบฝาก ใบถอนเงิน หนังสื อ มอบ
อานาจ (กรณี ผู้มี อานาจ ถอนเงินมอบ
ให้ผู้อื่นมารับเงิน แทน) เป็ นไปตาม
แบบที่ สหกรณ์กาหนด
- จัดทา ทะเบียนย่อยเจ้าหนี้ เงิน ฝาก
รายตัวให้เป็ นปิ จจุบนั
- ตรวจสอบสมุดคู่ ฝากคับ ทะเบียน
ย่อยเจ้าหนี้เงินฝาก และตัวอย่าง
ลายมือชื่อทุกครั้งที่ บี การรับฝาก ถอน
เงิน และปิ ด บัญชี พร้อมเจ้าหน้าที่
สหกรณ์

~

งาน

เรื่ อง/กิจกรรม

มาตรการ
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วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ในการ
ควบคุม

ผูร้ ับผิดชอบ ลงลายมือชื่อกากับ ไว้ คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
เป็ นหลักฐาน
กรรมการที่ได้รับ มอบหมาย
- บีหลักฐานและเอกสาร เกี่ยวคับ หรื อ ฝ่ ายจัดการ ที่ได้รับ
การรับฝากเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตาม มอบหมาย
ระเบียบที่กาหนด และเก็บรักษาไว้
ในที่ปลอดภัย ในสานักงานสหกรณ์
4. การตรวจสอบและติดตาม
- บีการตรวจสอบทะเบียนย่อย
เจ้าหนี้ เงินฝากคับบัญชีเป็ น ประจา
ทุกเดือน และเมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อ ที่
ประชุมคณะกรรมการ ดาเนินการ
ประจาเดือน
- บีการยืนยันยอดเงินฝากจาก
สมาชิก คับทะเบียนย่อยเจ้าหนี้ เงิน
ฝากรายตัว เมื่อสิ้ นปี ทาง บัญชี
- บีการสุ่ มสอบทานยืนยันยอด
เจ้าหนี้เงินฝาก

4 . ง า น สิ น เ ชื่ อแ ล ะ 1. งานสิ นเชื่อ
สวัสดิการ

ดาเนินงานสิ นเชื่อตาม ความ 1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
ต้องการของสมาชิก ภายใต้ 2. มีคาสั่งมอบหมาย
กรรมการที่ได้รับ มอบหมาย
อานาจกระทาการ ข้อบังคับ ผูร้ ับผิดชอบทาหน้าที่ดา้ น สิ นเชื่อ หรื อ ฝ่ ายจัดการ ที่ได้รับ
และระเบียบของ สหกรณ์ที่ได้ 3. จัดทาคาฃอผู ้ สัญญาผู ้
มอบหมาย
กาหนดไว้
หลักประกัน
- ลงรายการในคาฃอผูแ้ ละ สัญญาผู ้
ใน้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบที่
กาหนด
- จัดหลักประคันให้คุมหนี้ตาม
ระเบียบที่กาหนด
- จัดทาทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้ เป็ นป็ จ
จุบนั

10~
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งาน

เรื่ อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม

4. การอนุมตั ิเงินกูแ้ ละการจ่าย เงินกู้
- เงินกูท้ ุกสัญญาต้องผ่านการ อนุมตั ิ
ก่อนจ่ายเงินกู้
- มีหลักฐานการจ่ายเงินกูท้ ี่ ถูกต้อง
ครบถ้วน
- จัดทาทะเบียนย่อยถูกหนี้ให้เป็ น ป็ จจุ
มัน
2. การจัดสวัสดิการ

ดาเนินการจัดสวัสดิกให้
คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
สมาชิกภายใต้อานาจ กระทา 1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรรมการที่ได้รับ มอบหมาย
การ ข้อบังคับและ ระเบียบ 2. มีคาสั่งมอบหมายผู'้ รับผิดชฑฉ หรื อ ฝ่ าย จัดการที่ได้รับ
ของสหกรณ์ที่ กาหนดไว้
มอบหมาย
หน้าที่ตา้ นการจัดสวัสดิการ
3. การจัดสวัสดิการให้สมาชิก
- ก า ห น ด ก า ร จั ด ส ร ร ก า ไ ร สุ ท ธิ
ประจ าปี เป็ นการจัด สวัส ดิ ก าร ให้
สมาชิกไว้ใน ข้อบังคับของ สหกรณ์
- กาหนดแผนการปฏิบตั ิงาน
- จัดสวัสดิการภายในวงเงินที่ ที่
ประชุมใหญ่จดั สรร
- จัดทาทะเบียนคุม จาแนกตาม
ประเภทของสวัสดิการให้เป็ น ป็ จจุมนั
- มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อ<
กับการจัดสวัสดิการถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบที่กาหนด และ
เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์
4. การตรวจสอบและติดตาม
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน
- สุ่ มตรวจสอบและติดตามการ จัด
สวัสดิการให้เป็ นไปตาม ระเบียบที่
กาหนด
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งาน

เรื่ อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม

5. งานเทคโนโลยี และ 1. การควบคุมด้าน Hardware
และ Software
สารสนเทศ

1. ความต้องการใช้งาน ด้าน IT

คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ

2. นโยบายในการพัฒนา

กรรมการที่ได้รับ มอบหมาย

(IT)

ระบบงานและ ประสิ ทธิภาพของ

หรื อ ฝ่ าย จัดการที่ได้รับ

การ บริ หารจัดการที่เกี่ยวข้อง กับ

มอบหมาย

การพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์
3. ประสิ ทธิภาพของ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ การใช้งานของผู้
ที่
เกี่ยวข้อง
4. มาตรการการบริ หาร
ทรัพยากรด้าน IT (วัสดุ ครุ ภณั ฑ์
และของใช้ สิ้ นเปลืองต่างๆ เช่น
กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึก

1. ส ารวจความต้อ งการของผู้ใ ช้ หรื อ ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายก่ อนการ จัดซื้ อจัดจ้างหรื อ
ก่ อน ก ารพั ฒ น า แ ล ะ ปรั บป รุ งแ ก้ ไ ข
ระบบงาน
2. ผูใ้ ช้ควรมีส่วนร่ วมในการ กาหนดความ
ต้องการงานด้าน IT และการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งแก้ไข ระบบงาน
3. กาหนดให้การพัฒนา//แก้ไข/ ติ ดตั้ง/ใช้
งาน ระบบงานที่ สาคัญ ต้องได้รับอนุ ญาต
จากผูม้ ีอานาจ
4. กาชับให้ผมู ้ ีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทา
เอกสาร ประกอบระบบงาน ให้ครบถ้วน
และจัดเก็บอย่างเป็ น ระบบ
5. สอบทานกระบวนการหรื อ
วิธีการจัดเก็บเอกสาร หรื อ Media ที่ใช้
ประกอบการออกแบบ ระบบงานรวมทั้ง
วิธีการเก็บหรื อ ดูแลรักษา Source Program
อย่าง สม่าเสมอ
6. กาหนดให้มีการ Backup หรื อ ทาสาเนา
Source Program ระบบงาน และเอกสาร
ประกอบที่ สาคัญอย่างห้อย 2 ชุด และแยก
สถานที่จดั เก็บ รวมทั้งจัดทา ทะเบียนคุมไว้
เป็ นหลักฐาน
7. จัดให้มีคู่มือการใช้เครื่ อง คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่ถูกวิธี
8. จัดให้มีระบบบารุ งรักษาที่
ต่อเนื่ องเหมาะสม และครอบคลุม ครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทุกประเภท

~

งาน

เรื่ อง/กิจกรรม

มาตรการ

12 ~
วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม

9. กาหนดให้มีการจัดทาทะเบียน คุม
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อม ทั้งให้มี
การสอบทานการ
ลงทะเบียนคุมเป็ นประจา และจัด ให้มี
การตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
10. จัดให้มีการประกันภัย ครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่ใช้กบั งาน
สาคัญๆ
11. จัดให้มีแผนรองรับเหตุ ฉุกเฉิน
หรื อเหตุหยุดชะงักของ ระบบ
คอมพิวเตอร์
12. มีการซักซ่อมการทางาน ภายใต้
แผนสารองหรื อระบบ ทดแทนในส่ วน
ที่เป็ นระบบงาน สาคัญๆ ของ
หน่วยงานเป็ นครั้ง คราว หรื อตาม
ความเหมาะสม
13. จัดให้มีระบบบริ หารและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรด้าน IT ที่
เหมาะสม
14. จัดให้มีการอบรมและ
เสริ มสร้างจริ ยธรรมหรื อจิตสานึก ใน
การปฏิบตั ิงานให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวช้อง
ให้ใช้ทรัพยากรด้าน IT อย่างประหยัด
และสมประโยชน์
2. การควบคุมด้าน การรักษา มาตรการหรื อนโยบาย ด้าน 1. กาหนดสิ ทธิการเข้าถึงระบบ
ความปลอดภัย ของ
การรักษาความ ปลอดภัยและ คอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล
คอมพิวเตอร์
การ บารุ งรักษา
2. กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัย อย่าง
เคร่ งครัด

คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
กรรมการที่ได้รับ มอบหมาย
หรื อ ฝ่ าย จัดการที่ได้รับ
มอบหมาย

~

งาน

เรื่ อง/กิจกรรม
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มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม

3. การควบคุมการเข้าถึง
ระบบงานแฟ้มข้อมูล และ

1. มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและกาหนดสิ ทธิ

1. ให้ผบู้ ีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา
ทบทวนระบบรักษาความ

คณะกรรมการดาเนินการ
หรื อกรรมการที่ไต้รับ

ฐานข้อมูล

ในการเข้าถึงระบบงาน

ปลอดภัยและการกาหนดสิ ทธิ ใน

มอบหมาย หรื อ ฝ่ าย

และระบบข้อมูล

การเข้าถึงระบบงาน และ

จัดการที่ได้รับมอบหมาย

2. ความรู้ความสามารถ
ตลอดจนทักษะในการใช้

ฐานข้อมูลที่สาคัญ
2.ให้มีเจ้าหน้าที่จดั ทาทะเบียนคุม

Hardware Software
และอุปกรณ์การสื่ อสาร
ของเจ้าหน้าที่

USER บว โดยเฉพาะ

3.จริ ยธรรมและความ
ซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ที่

เข้าถึงระบบงานและระบบข้อมูล
เป็ นระยะๆ

เกี่ยวข้อง

4. จัดให้มีคู่มือการปฏิ บตั ิงาน สาหรับผูใ้ ช้'

3. มีการปรับปรุ งพัฒนาระบบ
และสิ ทธิหรื อ USER บว ในการ

งาน (Users) ทุ ก ระบบงานอย่างเพียงพอ
และจัด
แกอบรมผูใ้ ข้รายใหม่อย่าง
สม่าเสมอ
4. การควบคุมการนาเข้า
ข้อมูล

1. ประสิ ทธิภาพของ

จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูล
นาเข้า รวมทั้งจัดให้มีรายงานจาก

คณะกรรมการดาเนินการ
หรื อกรรมการที่ได้รับ

โปรแกรมระบบงานสาหรับใช้ใน

มอบหมาย หรื อ ฝ่ าย

2. ความรู้และทักษะของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบ หรื อสอบทาน
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนการ

จัดการที่ได้รับมอบหมาย

3. ความพร้อมของ

ส่งต่อ

ระบบงานและระบบ
คอมพิวเตอร์

เอกสารหรื อข้อมูลที่จะ
นาเข้าระบบ
5. การควบคุมด้านการรับ

มาตรการหรื อระเบียบ

1. กาหนดหลักเกณฑ์และ

คณะกรรมการดาเนินการ

— ส่ งข้อมูล ระหว่าง
ระบบงานและระหว่าง

วิธีการในการรับส่ งข้อมูล
และการสื่ อสารข้อมูลใน

มาตรการในการนาข้อมูลหรื อ
รายงานออกนอกสถานที่ หรื อ

หรื อกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย หรื อ ฝ่ าย

หน่วยงาน

หน่วยงาน และนโยบาย

ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

จัดการที่ได้รับมอบหมาย

ในการรักษาความลับของ

2. จัดให้มีระบบควบคุมการรับส่ง

ข้อมูล

ข้อมูล หรื อการส่งต่อข้อมูล
ระหว่างระบบงาน

-

งาน

เรื่ อง/กิจกรรม
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มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ ใน
การควบคุม

6. การควบคุมดูแลรักษา
ระบบจัดเก็บและรักษา ข้อมูล 1. กาหนดระบบการจัดเก็บ และ สารอง คณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
ระบบงาน แฟ้มและ ฐานข้อมูล
แฟ้ ม ข้อ มู ล ฐานข้อ มู ล และ รายงาน กรรมการที่ได้รับ มอบหมาย
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการ ใช้งาน
หรื อ ฝ่ าย จัดการที่ได้รับ
2. จัดให้มีการสารองข้อมูลให้
มอบหมาย
ครบถ้วนตามความเหมาะสมของ แต่
ละระบบงาน และตามเวลาที่ กาหนด
3. จัดให้มีการทดสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลที่สารองไว้เป็ น ครั้ง
คราวและทารายงานผลการ ทดสอบ

4.

แบบประเมินการควบคุม
การประเมินการควบคุม เพื่อให้ ทราบว่ า การควบคุมทีม่ ีอยู่สามารถทีจ่ ะป้ องกันหรื อลดควา
มเสี่ ยง
ทีม่ ีอยู่หรื อไม่ มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในทีก่ าหนดไว้ หรื อไม่ และการควบคุมภายในทีก่ าหนด
ไว้
มีประสิ ทธิภาพและคุ้มค่ าหรื อไม่
แบบประเมินการควบคุม
กิจกรรม ะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วิธีการควบคุมภายในที่มีอยู่จริง
วัตถุประสงค์ (1)
ผลการประเมิน/การปรับปรุ งแก้ ไข (4)
ป้ ญหา-อุปสรรค
(2)

(3)

ป็ จจัยที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับ
บุคลากร การปฏิบตั ิงาน การ
ใช้ทรัพยากร/
งบประมาณ กฎหมายและ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

คาชี่แจงแบบประเมินการควบคุม

(1) หมายถึง ให้ กาหนดวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
(2) หมายถึง ให้ ระบุป้ญหา-อุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้ องกับบุคลากรการปฏิบัติงาน การใช้ ทรัพยากร/งบประมาณ
ป้ ญหา - อุปสรรคทีป่ ฏิบัติไม่ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง

15~

-

(3) หมายถึง ให้ ระบุการควบคุมภายในของกิจกรรม
(4) หมายถึง ให้ เปรียบเทียบป้ ญหา- อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ กับวิธีการควบคุมภายในทีม่ ีอยู่ว่าวิธีการควบคุม
ภายใน ทีม่ ีอยู่สามารถลดป้ ญหา-อุปสรรค ได้ หรื อไม่ ถ้ าวิธีการควบคุมภายในทีม่ ีอยู่ลด
ป้ ญหา- อุปสรรคไม่ ได้ ให้ กาหนดวิธีปรับปรุ งแก้ ไข
5. จรรยาบรรณของสหกรณ์
เพื่ อเป็ นการป้ องกันการทุจ ริ ตประพฤติมิชอบและเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ
หน้ าที่ ธารงไว้ ซึ่งศั กดิศรี เกียรติภูมิ สร้ างความเลื่อมใส ศรั ทธา และได้ รับความเชื่ อถื อจากสมาชิ ก
และบุคคล ทัว่ ไป สหกรณ์ ควรกาหนดจรรยาบรรณของสหกรณ์ ให้ ครอบคลุมในเรื่ องต่ อไปนี้
(1) จรรยาบรรณต่ อตนเอง
(1.1) มีศีลธรรม ประพฤติตนเหมาะสม
(1.2) ใช้ วชิ าชีพด้ วยความชื่ อสัตย์ ไม่ แสวงหาประโยชน์
(1.3) กล้ ายืนหยัดทาในสิ่ งทีถ่ ูกต้ อง
(1.4) มีทศั นคติทดี่ ีและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
(2) จรรยาบรรณต่ อสหกรณ์
(2.1) ชื่ อสั ตย์ สุ จริต และมีความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่
(2.2) ปฏิบัติหน้ าทีเ่ ต็มกาลังความสามารถรวดเร็ว ลูกต้ อง สมเหตุสมผล โปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้
(2.3) ขยันหมั่นเพียร ทางานอย่ างคุ้มค่ า เกิดผลสาเร็จเป็ นประโยชน์ ต่อสหกรณ์
(2.4) ตรงต่ อเวลา และใช้ เวลาให้ เป็ นประโยชน์ ต่อสหกรณ์
(2.5) ดูแลรักษาและใช้ ทรัพย์ สินของสหกรณ์ อย่ างประหยัดคุ้มค่ า
(3) จรรยาบรรณต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
(3.1) ร่ วมมือ ช่ วยเหลือ แนะนา
(3.2) เอาใจใส่ ดูแล
(3.3) สร้ างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้ าที่
(3.4) สุ ภาพ มีนีา้ ใจ มีมนุษยสั มพันธ์
(3.5) ละเว้ นการนาผลงานของผู้ลื่นมาเป็ นของตน
(4) จรรยาบรรณต่ อสมาชิ กและบุคคลทัว่ ไป
(4.1) ปฏิบัติงานด้ วยความเสมอภาค
(4.2) ให้ บริการด้ วยความรวดเร็ว เต็มใจ
(4.3) เอือ้ เพื่อ มีนีา้ ใจ สุ ภาพ อ่ อนโยน
(4.4) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ ลื่นใด

16~

-

6. ข้ อมูลสารสนเทศและการติดต่ อสื่ อสาร (Information & Communication)
6.1 ข้ อมูลสารสนเทศ
เป็ นข้ อมูลข่ าวสารทีม่ ีความจาเป็ นสาหรับการดาเนินงานของสหกรณ์ ประกอบด้ วย
(1) ข้ อมูลด้ านสมาชิ กสหกรณ์ ได้ แก่
- ทะเบียนสมาชิ กและการถือหุ้น
- ประวัติ
- รายละเอียดด้ านอาชีพหลักและอาชีพเสริม (ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ )
- สถานภาพทางสั งคม
- ประวัติการได้ รับการศึกษาอบรม
- ทรัพย์สิน - หนีส้ ิ น
- รายได้ -ร่ ายจ่ าย
(2) ข้ อมูลด้ านคณะกรรมการดาเนินการ ได้ แก่
- ประวัติ
- ทะเบียนคุมวาระการดารงตาแหน่ ง
- สถานภาพทางสหกรณ์
- ประวัติการได้ รับการศึกษาอบรม
(3) ข้ อมูลด้ านเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ได้ แก่
- ประวัติ
- หน้ าที่และความรับผิดชอบ
- สั ญญาจ้ างและหลักประลัน
- อายุการทางาน
- ประวัติความดีความชอบ
- ประวัติการได้ รับการศึกษาอบรม
- ทรัพย์สิน - หนีส้ ิ น
- อาชี พคู่สมรส
- รายได้ -รายจ่ าย
(4) ข้ อมูลด้ านสหกรณ์ ได้ แก่
กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง คาสั่ ง ระเบียบและคาแนะนา นาย
ทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบและคาแนะนากรมส่ งเสริมสหกรณ์ ระเบียบและคาแนะนากรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
- ประวัติสหกรณ์
- ข้ อบังคับของสหกรณ์
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โครงสร้ างสหกรณ์
ระเบียบต่ าง ๆ ของสหกรณ์
นโยบายของสหกรณ์
แผนดาเนินงานของสหกรณ์
งบประมาณประจาปี ของสหกรณ์
รายงานประจาปี ของสหกรณ์
ข้ อมูลทางการเงินและบัญชี ของสหกรณ์
รายงานการประชุ มใหญ่
รายงานการประชุ มคณะกรรมการดาเนินการ
งบการเงินของสหกรณ์ ย้อนหลังอย่างน้ อย 3 ปี
ทรัพย์สิน - หนีส้ ิ นของสหกรณ์
- แหล่ งเงินทุนของสหกรณ์
- คู่มือปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ข้ อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ จะต้ องมีการปรับปรุ งให้ มีความสมบูรณ์ และเป็ น
ป้ จจุบันอยู่เสมอ
6.2 การติดต่ อสื่ อสาร
เป็ นการจัดระบบสื่ อสารให้ ข้อมูลทีส่ หกรณ์ จัดทาไว้ ดีแล้ ว ส่ งไปถึงผู้ทคี่ วรไต้ รับ หรื อ มีไว้ พร้ อมสาหรับผู้ทใี่ ช้
ข้ อมูลข่ าวสารนี้น โดยมีการรั บและส่ งข้ อมูลแบบโต้ ตอบกันไต้ จาแนกเป็ น
(1) การติดต่ อสื่ อสารภายในสหกรณ์ ระหว่าง
- สหกรณ์ กับสมาชิกสหกรณ์
- สหกรณ์ กับคณะกรรมการดาเนินการ
- สหกรณ์ กับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
- สหกรณ์ กับผู้ตรวจสอบกิจการ
(2) การติดต่ อสื่ อสารภายนอกสหกรณ์ ระหว่าง
- สหกรณ์ กับสหกรณ์อื่น
- สหกรณ์ กับเครื อข่ ายทางธุรกิจ
- สหกรณ์ กับหน่ วยงานราชการ
- สหกรณ์ กับภาคเอกชน
- สหกรณ์ กับชุ มชนและสั งคม
ทั้งนี้ ระบบการสื่ อสารของสหกรณ์ควรมีการประเมินเป็ นระยะๆ และสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด

