แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณป 2552 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
วิสัยทัศน :
พันธกิจ

"เปนองคกรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินและการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหโปรงใส เขมแข็งและพึ่งพาตนเองได"
(1) พัฒนาและวางระบบบัญชีใหเหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร

เปาประสงค

(2) ใหคําปรึกษาแนะนําแกสหกรณ กลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ใหมีการบริหารจัดการดานการเงิน

(1) สหกรณ กลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

และการบัญชีที่ดี

มีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดและเปนอิสระ
(2) เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป

(3) ตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร
(4) กํากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ โดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน

มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี

(5) พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพรสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
(6) เสริมสรางความรูดานการจัดทําบัญชีแก เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุมเปาหมายตาม
โครงการพระราชดําริ
(7) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการบัญชีและการสอบบัญชีแกผูปฏิบัติงานสอบบัญชี
ผูตรวจสอบกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของ
เปาหมาย (ผลงาน)
แผนงบประมาณ / ผลผลิต / งาน / โครงการ

หนวยนับ

งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

ไดรับ (ใชไป)

(ตค.-ธค.)

(มค.-มีค.)

(เมย.-มิย.)

(กค.-กย.)

ทั้งสิ้น

หนวย:ลานบาท

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนงบประมาน : ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับ
การตรวจสอบบัญชี
(1) การตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร
- ตรวจสอบบัญชีประจําปสหกรณและ
กลุมเกษตรกร

แหง

1,740

3,240

(2,419)

(3,416)

5,560

3,080

13,620

740.122 - สหกรณ / กลุมเกษตรกรสามารถ

(5,835)

(365.982) นําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชน
ในการบริหารจัดการ

เปาหมาย (ผลงาน)
แผนงบประมาณ / ผลผลิต / งาน / โครงการ

หนวยนับ

งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

ไดรับ (ใชไป)

(ตค.-ธค.)

(มค.-มีค.)

(เมย.-มิย.)

(กค.-กย.)

ทั้งสิ้น

หนวย:ลานบาท

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ กลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ไดรับการพัฒนาความรูดานบริหารจัดการทาง
การเงินการบัญชี
(1) การพัฒนาความรูดานบริหารจัดการทาง

- เพื่อพัฒนาดานบริหารจัดการของ

การเงินการบัญชี แกสหกรณและกลุมเกษตรกร

สหกรณ / กลุมเกษตรกร ใหประสบ

- ฝกอบรมดานบริหารจัดการทางการเงิน

แหง

การบัญชีแกสหกรณและกลุมเกษตรกร

369

592

(156)

(888)

612

27

1,600
(1,044)

41.750 ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และ
(14.288) สามารถพึ่งพาตนเองได

(2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

- สหกรณ / กลุมเกษตรกร ที่มีขอ

จัดการดานการเงินและการบัญชีของสหกรณ

บกพรองทางการเงินการบัญชี จะไดรับ

และกลุมเกษตรกร

การพัฒนาใหมีระบบการควบคุมภายใน

- กํากับแนะนําและฝกอบรมการบริหารจัดการ

แหง

ดานการเงินและการบัญชีแกสหกรณและ

380

380

(293)

(92)

380

380

380
(385)

กลุมเกษตรกร

18.891 ที่ดี มีความเขมแข็งทางการเงินการบัญชี
(6.837) และอํานวยประโยชนแกมวลสมาชิก
โดยรวม

(3) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งแกสหกรณ

- สหกรณในโครงการสามารถจัดการ

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความ

- สอนแนะการจัดทําบัญชีและฝกอบรมแก

แหง

สหกรณใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

87

87

(87)

(87)

87

87

87
(87)

(4) โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- วางรูปแบบและสอนแนะการจัดทําบัญชี
แกวิสาหกิจชุมชน

11.436 มั่นคง สามารถอํานวยประโยชนแก
(3.925) สมาชิกและแขงขันดานธุรกิจได
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรในชุมชน

แหง

608
(599)

(327)

608

12.757 ใหมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

(926)

(4.890) ชุมชนของตนใหมีความเขมแข็ง
โดยเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชี
แกวิสาหกิจชุมชน

เปาหมาย (ผลงาน)
แผนงบประมาณ / ผลผลิต / งาน / โครงการ

หนวยนับ

งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

ไดรับ (ใชไป)

(ตค.-ธค.)

(มค.-มีค.)

(เมย.-มิย.)

(กค.-กย.)

ทั้งสิ้น

หนวย:ลานบาท

- สหกรณ กลุมเกษตรกร หนวยงานที่

ผลผลิตที่ 3 : ขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ

เกี่ยวของ สถาบันการศึกษาและ

และกลุมเกษตรกรที่เผยแพร
(1) การเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางการเงิน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เรื่อง

ของสหกรณและกลุมเกษตรกร

20

30

(5)

(36)

40

10

100
(41)

- เผยแพรขอมูลสารสนเทศทางการเงิน

9.541 ผูสนใจทั่วไป สามารถใชประโยชน
(3.153) จากขอมูลทางการเงินที่เผยแพร
ในการศึกษาวิจัย และพัฒนา

ของสหกรณและกลุมเกษตรกร

ขบวนการสหกรณ

ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
(1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ครั้ง

- จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และ

76

76

(69)

(80)

76

76

304

3.279 - เกษตรกรไดรับการแกไขปญหา

(149)

(0.638) ดานบัญชีอยางรวดเร็ว และมีความรู

ใหบริการปรึกษาแนะนําการจัดทําบัญชี

การจัดทําบัญชีในครัวเรือน และ

แกเกษตรกร

การประกอบอาชีพ สามารถนําขอมูล
ทางบัญชีไปใชวางแผนในการ
ประกอบอาชีพได

(2) โครงการเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีแกเกษตรกร
- สอนแนะการจัดทําบัญชีรับ - จาย
ในครัวเรือน

คน

484,700

515,300

1,000,000

(471,141)

(536,380)

(1,007,521)

289.478 - สมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร
(139.941) เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป
มีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
โดยการจัดทําบัญชีรับ - จาย ในครัวเรือนและบัญชีประกอบอาชีพ ทําให
สามารถควบคุมรายจาย รูจักการเก็บ
ออม และขยายโอกาสในการลงทุน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย (ผลงาน)
แผนงบประมาณ / ผลผลิต / งาน / โครงการ

หนวยนับ

งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

ไดรับ (ใชไป)

(ตค.-ธค.)

(มค.-มีค.)

(เมย.-มิย.)

(กค.-กย.)

ทั้งสิ้น

หนวย:ลานบาท

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(3) โครงการพระราชดําริ
- ฝกอบรมการจัดทําบัญชีแกกลุมเปาหมาย

คน

ตามโครงการพระราชดําริ

2,758

5,695

(1,988)

(3,181)

1,068

9,521

8.539 - กลุมเปาหมายตามโครงการมี

(5,169)

(2.584) ความรูความเขาใจ สามารถจัดทํา
บัญชีรับ - จายประจําวัน / จากการ
ประกอบอาชีพ และฝกนิสัยการมี
วินัยทางการเงิน ซึ่งจะเปนประโยชน
แกเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ

(4) โครงการแนะนําการจัดทําบัญชีแกเกษตรกร
ที่ปลูกปาลมน้ํามัน
- ฝกอบรมการจัดทําบัญชีแกเกษตรกรที่
ปลูกปาลมน้ํามัน

คน

350

400

(208)

(652)

100

850
(860)

2.741 - เกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามัน
(0.724) มีความรูสามารถจัดทําบัญชี และนํา
ขอมูลทางบัญชีไปใชประโยชนใน
การวางแผนการประกอบอาชีพ

