ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ :
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.1 พัฒ นาโปรแกรมระบบบั ญ ชี เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ส หกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกร
โดยพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ให้ครอบคลุมตามธุรกิจของสหกรณ์ เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิด
ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารสหกรณ์ (MIS)
3.1.2 พัฒนาโปรแกรมระบบการตรวจสอบบัญชี โดยพัฒนาระบบสอบบัญชี
คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนและใช้
เทคโนโลยี ขั้ น สู ง เพื่ อ กํ า หนดกรอบการประเมิ น การควบคุ ม ภายในขั้ น ต่ํ า และแนวทางตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล
โดยการพัฒนาหรือปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก
(Cooperative Audit Through System: CATS) และพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบสหกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง
(Cooperative Information Technology Advance Audit: CITAA) รวมถึงพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบ
สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมผู้อื่น (Cooperative Audit Business Software: CABS) ให้สามารถรองรับการตรวจสอบ
บัญชีโดยใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการบัญชีและเพิ่มระดับความเชื่อมั่น
ในการตรวจสอบบัญชีมากขึ้น
3.1.3 พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระดับชาติ
และระดับจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินและเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัดและระดับชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ หน่วยงาน
ภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินในการบริหารงานและส่งสัญญาณเตือนภัยทางการเงิน
แก่สหกรณ์ได้ทันต่อเหตุการณ์
3.1.4 พัฒนาศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ (National
Cooperative Economics and Financial Indicators center: N’CEFIC) ให้เป็นศูนย์กลางในการสร้าง
คุณค่าของข้อมูลการเงินของสหกรณ์และรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิก ผู้บริหาร
สหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ถึงพลังการขับเคลื่อนของภาคสหกรณ์ไทยต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศและให้สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการพัฒนาธุรกิจในเชิงรุก รวมทั้งส่งเสริมให้
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารธุรกิจและสามารถ
ประเมินตนเองในลักษณะของการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและการเทียบเคียงภายในกลุ่มทั้งในลักษณะของพื้นที่
มูล ค่าสิ น ทรัพย์ หรือจํา นวนสมาชิก รวมทั้งพั ฒนาและเผยแพร่ส ารสนเทศทางการเงิน ของสหกรณ์แ ละ
กลุ่มเกษตรกร
3.1.5 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) ของรัฐบาล ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
3.1.6 จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Working Paper Center: EWP) เพื่อรองรับการใช้ระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส์และการบริหาร
จัดการงานตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์
รวมถึงพัฒนาระบบบันทึกผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

3.2 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร
3.2.1 ปรับ ปรุง โครงสร้า งการแบ่ง ส่ว นราชการ และการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาหน่ ว ยงาน โดยดํ า เนิ น การพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการและจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานให้เหมาะสมกับกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานและภารกิจของกรมฯ ระยะต่อไป
3.2.2 พั ฒ นาระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ตามเป้ า หมาย
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการประเมินผลสําเร็จของหน่วยงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ โดยการประเมินตนเอง
และประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ตามที่กําหนดในแผนการประเมินผลเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
3.2.3 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในองค์กร โดยการเสริมสร้างระบบการบริหาร
จัดการที่ดี การสร้างความโปร่งใส การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งดําเนินการตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
3.2.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสู่สาธารณชน
โดยเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของกรมฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในระดับกรมและระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.3 ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
3.3.1 ส่ง เสริม การบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คลที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก คุณ ธรรม
เน้นการทํางานอย่างมีความสุข รวมทั้งจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน
โปร่งใสและบุคลากรมีความพึงพอใจในเส้นทางความก้าวหน้าของตน
3.3.2 ส่ง เสริม และพัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรอย่า งเต็ม ระบบและต่อ เนื ่อ ง
โดยจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมทุกสายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจน
การเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศสําหรับสหกรณ์
ที่ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน
3.3.3 เสริมสร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดกลวิธี
ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจแก่บุคลากรทุกระดับของกรมฯ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่ยึดหลักสมรรถนะ หลักผลงานและหลักคุณธรรม รวมทั้งการปลูกฝังจิตสํานึก
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่บุคลากร
3.3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่บุคลากรของกรมฯ และสังคม โดยการส่งเสริม
สนับสนุนความต้องการของบุคลากรทั้งเรื่องนโยบายและสวัสดิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุ ค ลากรให้ สู งขึ้ น ปรับ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มในการทํ า งาน ช่ ว ยเหลื อบุ ค ลากรที่ป ระสบภั ย พิบั ติแ ละ
มีความเดือดร้อนในการดํารงชีพ ตลอดจนรณรงค์ให้บุคลากรดูแลสุขภาพของตนเอง และสนับสนุน ด้านกีฬา
รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ระบบงาน ความต้องการของผู้รับบริการตลอดจนความเหมาะสมของ
โครงสร้างกับกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานและภารกิจของกรมฯ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานของกรมฯ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและบรรลุตามเป้าหมายการให้บริการของ
หน่ ว ยงาน รวมทั้ ง สร้ า งความก้ า วหน้ า ในอาชี พ และการมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ของบุ ค ลากรของกรมฯ
นอกจากนั้นยังจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อให้การดําเนินการวิจัยของกรมฯ มีกรอบทิศทาง
การดําเนินการที่ชัดเจน สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยแบบบูรณาการ มีความเชื่อมโยง
ทั้งระบบและเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจน

3.5 พัฒนาและเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.5.1 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรด้านสหกรณ์ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การสอบบัญชี
และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา รวมทั้งขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ
อาทิ สหกรณ์ เ ยอรมั น และสมาพั น ธ์ ไ รฟ์ ไ ฟเซน (DGRV) องค์ ก ารสั ม พั น ธภาพสหกรณ์ ส ากล (ICA)
คณะกรรมการศูนย์อาเซียนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร (ACEDAC) สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์เครดิต
ยูเนียนแห่งเอเชีย(ACCU) และมูลนิธิฮันส์ ไซเดล
3.5.2 เตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมฯ โดยพัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็น
ทั้ ง ด้ า นภาษา กฎหมาย ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
3.5.3 จัดตั้งหน่วยงานภายใน (ASEAN Unit) เพื่อประสานงานเรื่องอาเซียน รวมทั้ง
นําเสนอนโยบาย แผนงานและโครงการในการเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนผลักดัน
ให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานและโครงการที่กําหนด
3.5.4 พัฒ นาและจัด ตั้งศูน ย์ก ลางข้อมูล ด้ า นการเงิน การบัญ ชีภ าคสหกรณ์ข อง
อาเซียน โดยพัฒนาระบบบัญชีและโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ภาคภาษาอังกฤษ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ ตลอดจนส่งเสริมให้สหกรณ์ทั้งในประเทศไทย
และประเทศในภูมิภาคอาเซียน ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ของกรมฯ ในการบันทึกบัญชี เพื่อสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลทั้งด้านการเงินและด้านธุรกิจ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงินการ
บัญชีภาคสหกรณ์ของอาเซียน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักบริหารกลาง
สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

