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บทนํา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทและ
ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ พั ฒ นาระบบการเงิ น การบั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ให้คําปรึกษาแนะนําและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี/พัฒนาเทคโนโลยีและ
เผยแพร่สารสนเทศทางการเงินแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้
และส่งเสริมการจัดทําบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ และ
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริ
เพื่อให้การบริหารราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวง กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2552-2555 เพื่อให้สามารถนําองค์กรไปใน
ทิศทางที่ ต้องการ โดยให้ สอดคล้องกั บสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป และเชื่อมโยงกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่ นดิ นของรัฐ บาล พระราชการฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
พ.ศ. 2546
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์
1. เพื่อให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีแนวทางการดําเนินงานในระยะปานกลางที่ชัดเจน ในรูปของ
แผนกลยุทธ์ โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน วิเคราะห์ SWOT กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการทํางาน อีกทั้งมีดัชนีชี้วัดในการประเมินผลสําเร็จอย่างสม่ําเสมอ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง และแผนปฏิบัติราชการประจําปี สอดคล้องกั บแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวง ตามลําดับ
3. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน
สนับสนุนผู้บริหารองค์กรในการขับเคลื่อนการทํางานของภาครัฐ ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ (พ.ศ. 2552-2555) เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยกรมฯ แต่ ง ตั้ ง
คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552-2555) ประกอบด้วยรองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานคณะทํางาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช. (ด้านสอบบัญชี) ผู้อํานวยการสํานัก
ต่างๆ ในส่วนกลาง ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีอํานาจหน้าที่วิเคราะห์บทบาททิศทางและ
ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศึกษาสภาพแวดล้อม วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ รวมทั้ง
การจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (2552-2555)
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ในการจัดทําแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีวิธีการศึกษาวิเคราะห์ดังนี้
1. จัดส่งแบบสอบถาม เพื่อสํารวจข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของกรมฯ และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์และแผนงาน/โครงการที่กรมฯ ควรดําเนินการในช่วง
ปีงบประมาณ 2552-2555 โดยส่งให้สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคจํานวน 76 จังหวัด ให้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเป็นหน่วยงาน และสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นภาพรวมของกรมฯ
2. การศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเพิ่มเติม เช่น สรุปการสํารวจความพึงพอใจ
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
เป็นต้น และจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะทํางาน ได้แก่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก/
ภายในที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกรมฯ โดยการให้น้ําหนักคะแนน วิเคราะห์ SWOT กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (ผลลัพธ์) ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ในช่วงปีงบประมาณ 2552-2555
3. การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของคณะทํ า งานเพื่ อ พิ จ ารณาจากสภาพข้ อ เท็ จ จริ ง ตาม
แบบสอบถามและการศึ ก ษาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม คณะทํ า งานได้ ป รั บ ปรุ ง ประเด็ น และน้ํ า หนั ก คะแนนของ
สภาพแวดล้อมภายนอก/ภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมายและ
งบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (2552-2555)
4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางานเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงของเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง/กรม ยุทธศาสตร์ ผลผลิตและกิจกรรมหลักของ
หน่วยงาน ตลอดจน Strategic Map และตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ ผลลัพธ์ และผลผลิต
5. นํ า เสนอเอกสารการประชุ ม ของคณะทํ า งานจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
(พ.ศ. 2552-2555) ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณา เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์
ทุกขั้นตอน และพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์กรมฯ ก่อนดําเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่แก่บุคลากรทุกระดับ
ของกรมฯ
6. จัดทํา Website เผยแพร่แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อม E-mail เพื่อให้ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนและผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมายังหน่วยงาน และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ
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กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ฯ (พ.ศ. 2552 - 2555)
สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายใน

 นโยบายของรัฐบาล/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

 โครงสร้างองค์กร

 เศรษฐกิจ

 ระบบการปฏิบัติงาน

 การเมือง

SWOT Analysis

 บุคลากร

 สังคม

 สิ่งอํานวยความสะดวก

 เทคโนโลยี

 เทคโนโลยี

 กฎหมายและระเบียบ

วิสัยทัศน์

 ผู้รับบริการ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 วัฒนธรรมองค์กร
 งบประมาณ

พันธกิจ

เป้าประสงค์

 อื่นๆ (บทบาทผู้นํา/นวัตกรรมฯ)

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
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การประเมินสภาพแวดล้อมองค์กร และวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของภาคสหกรณ์ไทย
สื บ เนื่ อ งจากภาวะวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ประเทศ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี 2551 ถึ ง ปั จ จุ บั น
จากปัจ จัย เสี่ย ง อาทิ การเมือ ง ราคาน้ํา มัน ที่เ พิ่ม ขึ้น อย่า งต่อ เนื่อ ง และปัญ หาการปรับ ตัว สูง ขึ้น ของ
ราคาสินค้า ส่งผลกระทบพอสมควรต่อเศรษฐกิจของขบวนการภาคสหกรณ์ไทย อันประกอบด้วย สหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานรากสําคัญ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2553 ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของภาคสหกรณ์ไทยโดยรวม
ยังคงมีแนวโน้มที่ดี โดยมีจํานวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 11.19 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 16.51 ของประชากรทั้งประเทศ ทุนดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 1.31 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
16.12 เมื่อเทียบกับปี 2552 และคิดเป็นร้อยละ 13.07 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ส่วนใหญ่
เป็นทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 49.10 ของทุนดําเนินงานทั้งสิ้น มีปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 1,481,850 ล้านบาท
ต่อปี เฉลี่ย 123,488 ล้านบาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.06 เมื่อเทียบกับปี 2552 สําหรับปริมาณธุรกิจ
ของภาคสหกรณ์ไทยที่มีปริมาณธุรกิจมากที่สุดคือ ธุรกิจให้เงินกู้ยืม วงเงิน 900,026 ล้านบาท หรือร้อยละ
60.74 ของปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.79 เมื่อเทียบกับปี 2552 ผลการดําเนินงานภาคสหกรณ์ไทย
ยังคงสามารถทํากําไรได้ 44,226 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.06 ของรายได้ทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.48
เมื่อเทียบกับปี 2552 โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 19,249 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05 และมีรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น 187,783 ล้านบาท สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9,074 บาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
11.84 ขณะที่หนี้สินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ร้อยละ 4.30 เมื่อเทียบกับปี 2552
ผลประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของภาคสหกรณ์ไทยปี 2553 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ
ได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก พบว่า คุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน
มาพัฒนาดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ช่วงเวลาเดียวกัน ระดับดี – ดีมาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.06 ระดับพอใช้
ลดลงร้อยละ 7.75 และระดับควรปรับปรุงลดลงร้อยละ 2.32 อย่างไรก็ตามยังมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
หลายแห่งไม่จัดจ้างพนักงานบัญชี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ทําให้มีผลต่อการบริหารธุรกิจ
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การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอก/ภายในองค์ ก ร
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานของกรมฯ ประกอบด้ ว ยผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ได้แก่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 76 จังหวัด
จํานวนอัตรากําลัง 890 คน มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามเป็นรายหน่วยงานเพื่อแสดงความคิดเห็น
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก/ภายในองค์กรที่มีผลต่อการดําเนินงานของกรมฯ และให้ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการที่กรมฯ ควรดําเนินการในช่วงปี 2552-2555 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร
ที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 76 จังหวัดร่วมแสดงความเห็น ได้สรุปให้คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ.2552-2555) พิจารณา ซึ่งคณะทํางานได้ระดมสมองและมีมติที่ประชุม สรุปได้
ดังนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร จะพิจารณาในมิติที่สําคัญ 8 ด้าน ได้แก่
นโยบายของรัฐบาล เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี กฎหมายและระเบียบ ผู้รับบริการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการสังเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นโอกาสและอุปสรรค ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของกรมฯ ปรากฏว่าสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค ได้แก่
นโยบายของรัฐบาล เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี เนื่องจากนโยบายรัฐบาลกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล
ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการของกรมฯ
สําหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่คะแนนโอกาสเท่ากับอุปสรรคคือด้านสังคมและกฎหมายระเบียบ ส่วนที่
เป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาสคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางแห่งไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร โดยสรุปเป็น
โอกาสมากกว่าอุปสรรค
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน จะพิจารณาในมิติที่สําคัญ 8 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง
องค์ ก ร ระบบการปฏิ บั ติ ง าน บุ ค ลากร สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เทคโนโลยี วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
งบประมาณและอื่ น ๆ (บทบาทผู้ นํ า /ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง าน/นวั ต กรรมฯ) ผลการสั ง เคราะห์ ปั จ จั ย
สภาพแวดล้ อ มภายในที่เป็ น จุ ดแข็ งและจุดอ่ อน ส่ง ผลกระทบต่ อ การดํ าเนิ น งานของกรมฯ ปรากฏว่ า
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ระบบการปฏิบัติงาน วัฒนธรรม
องค์กร และบทบาทผู้นํา/ระเบียบ/นวัตกรรม เนื่องจากกรมฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
มีการมอบอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ เป็นผลให้มีความคล่องตัวในการทํางาน ระบบการปฏิบัติงาน มีคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรมีความร่วมมือ สามั คคีทํางานเป็นทีม รวมทั้งมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ในขณะที่ด้านบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีในองค์กร และงบประมาณที่ได้รับไม่มีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานขององค์กร โดยสรุปองค์กรมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน
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2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร (ผู้รับบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังการแสดงความคิดเห็นแผนกลยุทธ์ของกรมฯ
ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน สํานักงบประมาณ
สํานักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 เพื่อรับฟังการแสดงความคิดเห็นแผน
กลยุทธ์ของกรมฯ สรุปผลการประชุมดังนี้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์

1. แผนกลยุทธ์ของกรมฯ ควรมีแนวธรรมาภิบาลของ - กรมฯ มีโครงการในแผนกลยุทธ์ที่มีกิจกรรม
ผู้ตรวจสอบกิจการ และผูส้ อบบัญชี เพื่อเป็นกรอบใน ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการให้ได้รับความรู้และเพิ่ม
การปฏิบัติงาน
ทักษะในการให้คําแนะนํา สามารถแก้ไขปัญหาแก่
สหกรณ์เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
และระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
นอกจากนี้กรมฯ มีหลักจรรยาบรรณของผู้สอบ
บัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน
2. ปัญหาด้านการแทรกแซงและการทุจริตของบุคคล - กรมฯ มีการปลูกฝังในเรื่องสหกรณ์แก่เยาวชน
ที่ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์
ตัง้ แต่ระดับนักเรียน ให้มรี ะเบียบวินัยในการใช้เงิน
การออม การทําบัญชี ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน เป็นการปลูกฝังเรื่อง
ระบบสหกรณ์ให้กับเยาวชนตามโครงการ
พระราชดําริ จะสามารถลดปัญหาการทุจริต และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ในอนาคต
3. กรมฯ ควรสร้างเครือข่ายและบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา ให้เป็น
ผู้ดําเนินการแทนเพื่อช่วยให้กรมฯ ปรับบทบาท
ภารกิจเป็นผู้กํากับดูแลและให้คําปรึกษาแนะนํา

- มีกลยุทธ์บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือบุคคลที่เกีย่ วข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนใน
แผนกลยุทธ์ของกรมฯ (2552-2555) สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ปัญหาสหกรณ์ทุจริต ปิดงบการเงินไม่ได้ ขาด
ความรู้ด้านบัญชี และการใช้โปรแกรมระบบบัญชี

- กรมฯ มีกลยุทธ์เชิงรุกโดยจัดให้มีหน่วยบริการ IT
เคลื่อนที่ (IT Mobile) ให้บริการติดตั้งโปรแกรม
ระบบบัญชี และแนะนําการใช้โปรแกรม ตลอดจน
มี IT Learning center ที่ สตท.1-10 เพื่อ
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแก่สหกรณ์
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2.2 การประเมินผลการดําเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยผู้ประเมินอิสระ
ภายนอก จากผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกรมฯ ประจํ าปีงบประมาณ 2553 โดยประเมินจากผู้รับบริการของกรมฯ ประกอบด้ วย สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป จากผลการประเมินพบว่า ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจต่อภาพรวมการดําเนินงานของกรมฯ ในทุกผลผลิต ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด หากพิจารณาระดับความพึงพอใจในการรับบริการแต่ละผลผลิต พบว่า
ผลผลิตที่ 1 ระดับมากที่สุด ได้แก่ งบการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้/
กระบวนการตรวจสอบบัญชีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน/การติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสาร
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาความรู้สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรพึงพอใจระดับมากที่สุดคือผลที่
ได้รับทําให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีมีคุณภาพดีขึ้น สําหรับวิสาหกิจชุมชนพึงพอใจด้านการ
นําไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือรู้ต้นทุนการผลิต ประกอบการตัดสินใจฯ
ผลผลิตที่ 3 ความพึงพอใจต่อข้อมูลสารสนเทศฯที่เผยแพร่อยู่ในระดับมาก
ผลผลิตที่ 4 ความพึงพอใจด้านการนําไปใช้ประโยชน์ เช่น รู้จักการวางแผนการใช้
จ่ายเงินทําให้สามารถลดค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้มากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด
นอกจากนี้ผู้รับบริการจากกรมฯ มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการให้บริการของกรมฯ ดังนี้
ความต้องการของผู้รบั บริการ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผลผลิตที่ 1
1. เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์มีจํานวนน้อย ทําให้การให้บริการไม่ทั่วถึง
2. การใช้เวลาในการตรวจสอบบัญชีน้อยในสหกรณ์
ตั้งใหม่/ขนาดเล็กซึ่งมีปญ
ั หาการจัดทําบัญชี
3. เจ้าหน้าที่ขาดความชํานาญในการใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้
โปรแกรมได้
4. โปรแกรมระบบบัญชียังไม่สมบูรณ์ และไม่
สอดคล้องกับธุรกิจสหกรณ์บางประเภท
ผลผลิตที่ 2
1. เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่มีหน้าที่พัฒนาความรู้มี
จํานวนน้อยทําให้การให้บริการไม่ทั่วถึง
2. เจ้าหน้าที่มีเวลาในการให้ความรู้และติดตามน้อย/
ไม่สอดคล้องกับวันว่างของวิสาหกิจชุมชน
3. สถานที่ฝึกอบรมไม่สะดวกในการเดินทาง/
จัดอบรมไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้อบรม

1. การพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพการ
ให้บริการของกรมฯ ผู้รับบริการมีความมั่นใจต่อการ
ให้บริการ เนื่องจากสหกรณ์มคี วามต้องการให้
เจ้าหน้าที่ของกรมฯเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมากกว่า
ภาคเอกชนและควรพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากร
อย่างต่อเนื่อง
2. การสนับสนุนและสร้างขวัญกําลังใจในการ
ทํางานของครูบัญชีอาสา ควรสนับสนุนการ
ดําเนินงานของครูบัญชีอาสาเพิ่มมากขึ้น เช่น การ
จัดสรรสวัสดิการ การให้ครูบญ
ั ชีมีส่วนร่วมในการ
ทํางานของกรมฯ และมีความภาคภูมิใจต่อการเป็น
ครูบัญชีอาสา
3. การพัฒนาโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินให้เหมาะสมและตรงความต้องการของ
ผู้รับบริการ จึงควรมีการพัฒนาโปรแกรมข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการ
ดําเนินงานของกลุ่มผู้รับบริการ
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ความต้องการของผู้รบั บริการ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผลผลิตที่ 3
1. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลไม่เพียงพอ ทําให้การ
ได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง
2. เอกสารเผยแพร่มีจํานวนน้อย/คําศัพท์ข้อมูล
บางอย่างเข้าใจยาก
3. ต้องการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ทันสมัย
การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ/แนวโน้ม/ทิศทาง
ทางการเงินในอนาคต
4. ต้องการให้ประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น และจัด
อบรมแก่ผใู้ ช้บริการสารสนเทศ
ผลผลิตที่ 4
1. ครูบัญชีอาสามีจํานวนไม่เพียงพอ
2. ผู้รับบริการไม่ให้ความร่วมมือ เพราะเห็นว่าเป็น
เรื่องยุ่งยาก ไม่มีเวลา และเหน็ดเหนื่อยจากการ
ทํางาน
3. เกษตรกรและนักเรียน ขาดการกระตุ้นในการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสําคัญ และ
ประโยชน์จากการทําบัญชี
4. ความต้องการความรู้การทําบัญชีครัวเรือนแบบ
ง่าย

4. การขยายฐานความรู้ด้านการจัดทําบัญชีแก่
นักเรียนและเยาวชนให้มากขึ้น โดยสนับสนุนให้
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียน
เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายอื่นใน
ชุมชนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการปลูกจิตสํานึกให้เห็น
ความสําคัญ/รักการทําบัญชีและสนับสนุนให้เป็นครู
บัญชีอาสา “รุ่นเล็ก”
5. การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชีและ
การสอบบัญชีภาคสหกรณ์ โดยความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างกรมฯ และสถาบันการศึกษา อันเป็น
การสร้างนักศึกษาสู่สายอาชีพผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มมาก
ขึ้น
6. การพัฒนาระบบงานของกรมฯ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการที่หลากหลายทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว องค์กร และชุมชน รวมทั้งกรมฯ
ควรคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพทางการเงินและบัญชี
การพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีของชุมชน การสํารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการ การพัฒนา
กระบวนการรวมกลุ่ม และการจัดการธุรกิจกลุ่ม
7. การสร้างความร่วมมือระหว่างกรมฯ และกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ โดยการวางแผนกลยุทธ์รว่ มกัน
ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านต่างๆ แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การ
รวมกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน และ
ความรู้ด้านการเกษตรอื่นๆ เป็นต้น
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กรอบทิศทางของแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552 – 2555)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้อง 2 มาตรา คือ
มาตรา 83 รั ฐ ต้องส่งเสริ มและสนับสนุน ให้มี การดํ าเนินการตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
มาตรา 84 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
(4) จัดให้มีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างทั่วถึง
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ใน
การผลิตสินค้าบริการ และการประกอบอาชีพ
(9) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการรวมกลุ่มการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554)
แนวทางการพัฒนาและบริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ยึดหลักการ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พัฒนาคุณภาพคนในชาติให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างความเท่าเทียม
และความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและสั ง คม รวมพลั ง เป็ น เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง ปฏิ รู ป
โครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นการพึ่งพาตนเอง และมุ่งให้ชุมชนมีองค์ความรู้และภูมิคุ้มกัน วิสัยทัศน์
ประเทศไทย มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่ “สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน”
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
รัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญ โดย
แบ่งการดําเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ
4 ปีของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนที่เริ่มดําเนินการในปีแรก ได้แก่ การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภาพรวม การรั ก ษาและเพิ่ มรายได้ ข องประชาชน ตลอดจนการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้านภาคเกษตร พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
โดยสร้างและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และการบริหารองค์กรเกษตรกรรูปแบบต่างๆ ด้วยองค์ความรู้
จากนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552-2555
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยมีความสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน การดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
และกรอบการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ คือ “เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน” ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องคือ การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
เป้าประสงค์ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัด : เกษตรกรไม่ต่ํากว่า 1.6 ล้านคน ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิก
ในด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการสร้าง
ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าโดยการพัฒนาคน สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือทั้งภายใน/ภายนอกสหกรณ์ โดยยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์และแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
วิสัยทัศน์การสหกรณ์ไทย “มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการนําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(1) สร้างคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นกระบวนการ
- รณรงค์การทําบัญชีครัวเรือนภายใต้องค์กรพันธมิตร (ธกส. / สสท. / กสส. /
กตส. / ชุมนุมสหกรณ์)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้นาํ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ให้มีศกั ยภาพและความพร้อมที่จะเป็น
ผู้นาํ การเปลีย่ นแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์การ
พึ่งพาตนเอง
(1) ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการสร้าง
ผู้นําสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์และแผนแม่บทพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีสหกรณ์
- สัมมนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง (กสส. / กตส.)
- กําหนดภารกิจทิศทางการดําเนินงานพัฒนาสหกรณ์สู่การพึ่งตนเอง (กสส. / กตส.
/ ชุมนุมสหกรณ์ / สหกรณ์)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ ให้เป็นองค์กรทีม่ ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีธรรมาภิบาล
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพ และวางกรอบการมีธรรมาภิบาล
ในตัวแบบสหกรณ์
- ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์คุณภาพแห่งปี (กสส. / กตส. / สสท.)
(2) ส่งเสริมให้สหกรณ์มรี ะบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- จัดชั้นคุณภาพสหกรณ์ (กตส.)
- พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ (กสส. / กตส. / สสท. / ชุมนุมสหกรณ์ / สว.สก.)
- ส่งเสริมการจัดทําบัญชีให้ทวั่ ถึงและได้มาตรฐาน (กตส. / กสส. / สหกรณ์ /
ขบวนการ)
- การจัดการความรู้เรื่องการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ (กตส.
/ กสส. / สหกรณ์ / ขบวนการ)
- ส่งเสริมให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบกิจการที่ดี (กตส. / กสส. / สหกรณ์ / ขบวนการ)
(3) ระบบสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบเตือนภัยสหกรณ์ที่เหมาะสม (กตส. / กสส. / สสท. / ชุมนุมสหกรณ์ /
ขบวนการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่
สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม
แผนงานในยุท ธศาสตร์ ข้อ นี้ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ได้ แ ก่ กระทรวงเกษตรฯ /
กระทรวงอุตสาหกรรม / กระทรวงพาณิชย์ / กสส. / สสท. / ชุมนุมสหกรณ์ / ธกส. /
อปท. / ภาคเอกชน / องค์กรชุมชน / สว. สก. / สถาบันการศึกษาต่างๆ / กลุ่มเกษตรกร /
สมาคมเกษตรกรสาขาต่างๆ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และการร่วมมือกันระหว่าง
สหกรณ์
(1) รณรงค์ให้สหกรณ์มกี ลไกการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึน้
- รณรงค์ให้มีการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสํารองและทุนสะสมต่างๆ เพิ่มขึ้น
(กตส. / กสส. / สสท.)
(2) ส่งเสริมให้สหกรณ์ทกุ แห่งมีแผนการรณรงค์สมาชิกให้ออมเงิน
- รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์จดั ทําบัญชีครัวเรือน - บัญชีรับจ่าย (กสส. / กตส. /
ธกส. / ชุมนุมสหกรณ์)
- ส่งเสริมการใช้บัญชีรับจ่ายของสมาชิกสหกรณ์ประกอบการขอกู้เงินจากสหกรณ์
(กสส. / กตส. / ธกส. / ชุมนุมสหกรณ์)
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผ่านแม่ข่าย
- พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ ในระดับชาติ (กสส. / สสท. / กตส. / ชุมนุม
สหกรณ์ / สถาบันการศึกษาต่างๆ)
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(4) พัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน
- พัฒนาระบบเตือนภัยด้านการเงินสหกรณ์ (กตส. / สหกรณ์ / ขบวนการ /
กระทรวงการคลัง)
- พัฒนากลไกที่ปรึกษาด้านการเงินแก่สหกรณ์ (กตส. / กสส. / ธกส. / ชสอ. /
ชสค. / กระทรวงการคลัง)
กล่าวโดยสรุป กรอบทิศทางของแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552 – 2555)
มีความเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ม. 83 และ ม. 84) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ในส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งให้ชุมชนมีองค์ความรู้และภูมิคุ้มกัน
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 นโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนาการบริหารองค์กรเกษตรกรรูปแบบ
ต่างๆ ด้วยองค์ความรู้จากนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ของกระทรวง ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกรและสถาบั น เกษตรกรให้เข้ ม แข็ง โดยการพัฒ นาสถาบั น
เกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ที่มุ่งเน้น
พัฒ นาสหกรณ์ สู่ ก ารพึ่ ง ตนเอง โดยการพั ฒ นาคน สร้า งความเข้ ม แข็ง แก่ส หกรณ์ แ ละการเชื่ อ มโยง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า
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ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ
รัฐธรรมนูญ
• ม.83 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินการตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• ม.84 (4) จัดให้มีการออมเพื่อการดํารงชีพฯ
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยฯ
(9) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ให้เป็นอิสระ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
• ชุมชนมีองค์ความรู้และภูมิคุ้มกัน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
เป้าหมายเชิงนโยบาย : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ : พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และการบริหารองค์กรเกษตรกรรูปแบบต่างๆ ด้วยองค์ความรู้
จากนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านระบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาฯ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552-2555
วิสัยทัศน์ : “ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน ”
เป้าหมายการให้บริการ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

แผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 -2554)
วิสัยทัศน์การสหกรณ์ไทย “ มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการนําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ”
• การพัฒนาคน
• สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์
• ความเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายใน / ภายนอกสหกรณ์

แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552-2555)
วิสัยทัศน์

: “ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ”
เป้าประสงค์ : (1) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และเป็นอิสระ
(2) เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี
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แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552-2555)
วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ”

พันธกิจ

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้อง
กับการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. ให้คําปรึกษาแนะนําและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
แก่สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
4. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทําบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร เยาวชน
ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริ

ภารกิจตามกฎหมาย
1. ดําเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
3. ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และให้ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารการเงิ น และการบั ญ ชี แ ก่
คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรเครือข่าย
4. ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทําบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริ เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป
5. กํากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
6. จัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
กําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7. ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

- 15 -

เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
• เป้าประสงค์
1) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
และเป็นอิสระ
2) เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี
• ผลลัพธ์
1) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีมาตรฐานการบัญชีและ
ระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในที่ดี
2) เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาความรู้การจัดทํา
บัญชีต้นทุนอาชีพและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการประกอบอาชีพ
• ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดี และ
ดีมาก
2) ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่นําข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการ
3) จํานวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ
ยุทธศาสตร์
1) พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป
4) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการขององค์กร
ค่านิยมหลัก

1) มีจิตมุ่งบริการ (Service Mind)
2) งานสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ (Quality and Result Orientation)
3) ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage)

Strategic Map กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัตริ าชการ

คุณภาพ
การให้บริการ

ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรที่พฒ
ั นาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
และการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน

เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
เยาวชน และประชาชนทั่วไป

1. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และเป็นอิสระ

2. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี

3. พัฒนาระบบมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพการให้บริการ

4. ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

6. พัฒนาเกณฑ์การถ่ายโอนงานสอบบัญชี
สู่ภาคเอกชน

7. พัฒนากระบวนงานการให้บริการ
ตามมาตรฐานเวลาในการปฏิบัติงาน

5. เพิ่มระบบการให้บริการทีโ่ ปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

8. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

9. ปรับปรุงบทบาท
ภารกิจขององค์กร

10. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร

12. พัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาล

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
และบริหารจัดการขององค์กร
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ตารางแสดงเป้าประสงค์ ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน (2552-2554)
นโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ (ภาคเกษตร)
• 4.2.1.9 พัฒนาภาค
เกษตรให้มีความเข้มแข็ง
โดยสร้างและพัฒนา
คุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้มีความสามารถในการ
บริหารจัดการผลผลิตและ
การบริหารองค์กรเกษตร
รูปแบบต่างๆฯ
เป้าหมายเชิงนโยบาย
• เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัด
• เกษตรกรไม่ต่ํากว่า 1.6
ล้านราย ได้รับการพัฒนา
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

เป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1. สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้ และ
เป็นอิสระ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจ
สอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและการบัญชี ของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการบริหารจัดการขององค์กร
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป

2. เกษตรกร เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
มีการพัฒนาศักยภาพ
ทางบัญชี

ตัวชี้วัด (KPIs)

ผลงาน
2551

2552

เป้าหมาย
2553
2554

2555

1. ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่ม
33
40
45
50
55
เกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการ
(63.26) (63.15) (69.83)
ควบคุมภายในดีและดีมาก
2. ร้อยละของจํานวนสหกรณ์ที่ได้
50
50
50
รับการแนะนําให้ใช้ระบบเฝ้าระวัง
(78.73) (85.31)
และเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์
3. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่นํา
50
ข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ
1. จํานวนเกษตรกร เยาวชน และ 77,000 คน 105,000 คน 133,000 คน
ประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จาก (77,351 คน) (119,380 คน) (196,000 คน)
การจัดทําบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน
และบัญชีประกอบอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จํานวนเกษตรกร เยาวชน และ
400,000 คน 400,000 คน
ประชาชนทั่วไปที่ได้รับการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
การจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ
-17-
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การกําหนดกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ กําหนดเป็น
กลยุทธ์ได้ 31 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์ :
1) พั ฒ นาระบบมาตรฐานการควบคุ ม คุ ณ ภาพ งานสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ แ ละกลุ่ ม
เกษตรกร ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และพ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553, พ.ร.ฎ.ว่าด้วยกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ. 2547 , ระเบียบและคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องเป็นต้น เพื่อพัฒนางานสอบบัญชีให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานทาง
วิ ช าชี พ และควบคุ ม คุ ณ ภาพงานสอบบั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป
( Cooperative Auditing Quality Control : CAQC )
2) พั ฒ นาเกณฑ์ ก ารถ่ า ยโอนและระบบการกํ า กั บ ดู แ ลการสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ โ ดย
ภาคเอกชน กรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ ได้ สนองนโยบายรัฐ บาล ในการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ สู่
ภาคเอกชนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536 โดยเปิดโอกาสให้สหกรณ์ออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน สหกรณ์ร้านค้า
และสหกรณ์บริการ ที่มีความพร้อมทางการบริหารจัดการ จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี
ภายใต้การกํากับดูแลของกรมฯ โดยกรมฯ กําหนดระบบการกํากับดูแลทั้งสหกรณ์ที่ถ่ายโอนและผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
3) พัฒนามาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์ โดยการจัดทํามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตลอดจนปรับปรุงระบบบัญชี ให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้การบัญชีของสหกรณ์มีมาตรฐาน
และสามารถบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนามาตรฐานการสอบบัญชี โดยการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์
5) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ โดยการ
พัฒนาและสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีใช้โปรแกรมการตรวจสอบบัญชี (Audit Command Language : ACL)
และโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (Cooperative Audit Through system : CATS) ในการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6) กํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าข่ายเลิกตามกฎหมาย และที่ชําระบัญชี
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 70 มาตรา 71(1)–(3) , พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
และมาตรา 80 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 มาตรา 32 และมาตรา 33 ให้ติดตามและ
รวบรวมรายชื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อสั่งเลิกและตรวจสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ชําระ
บัญชี
7) ประสานความร่ว มมื อ และเตรี ย มความพร้อมเพื่อการสอบบัญ ชี ส หกรณ์ โดย
ประสานความร่วมมือกับสหกรณ์ในการจัดส่งแผนการจัดทํางบการเงิน และหนังสือขอรับบริการตรวจสอบ
บัญชี ซึ่งจะช่วยให้การสอบบัญชีรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
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8) สร้างความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมและธุรกิจระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร โดยการขอคํายืนยันการทําธุรกรรมด้านสินเชื่อ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น และธุรกิจด้านอื่นๆ
ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรมีความโปร่งใสและป้องปรามการทุจริต
9) จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) โดยศึกษาความ
เป็นไปได้ในการตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีสถานะเป็นหน่วยงานให้บริการภายใน อยู่ภายใต้การบังคับ
บั ญ ชาของอธิ บ ดี ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ในภารกิ จ ด้ า นการตรวจสอบบั ญ ชี แ ละด้ า นการพั ฒ นาและ
ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือลูกค้า
ผู้รับบริการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์ :
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทําบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีแก่บุคลากรของ
สหกรณ์ โดยการสอนแนะการจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละงบการเงิน แก่เ จ้ าหน้ าที่ บั ญ ชี ฝึก อบรมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่บัญชี ให้สามารถจัดทํา/วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลทาง
บัญชีในการบริหารงาน ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการในการพัฒนา
สหกรณ์
1.2 ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เห็นความสําคัญของการจัดทําบัญชี
และงบการเงิน โดยกําหนดกลวิธีในการสร้างแรงจูงใจฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ให้เห็นความสําคัญ
และสนับสนุนการจัดทําบัญชีและงบการเงิน
2) ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชี
โดยจัดให้มีหน่วยบริการ IT เคลื่อนที่ (IT Mobile) , IT Learning และ IT Provider ดําเนินการให้บริการ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร แก่สหกรณ์ที่มีความพร้อมและสมัครใจใช้โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมฯ
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3) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากรของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร โดยการสร้างและพัฒนาสมรรถนะ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ คณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร อย่างเป็นกระบวนการ ตลอดจนกํากับแนะนําการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมภายใน การจัดทําบัญชี/งบการเงินและการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีแก่
บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของ
สถาบันเกษตรกร ให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรที่พึ่งพาตนเองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 84 (9)
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันเกษตรกร โดยสร้างสหกรณ์ต้นแบบ
ด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อเป็นเครือข่าย
ในการขยายผลการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของ กรมฯ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ของสหกรณ์อื่น
5) สนับสนุนให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการด้านการเงินและการ
บัญชีที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
5.1 จัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร และแจ้งผล
ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทราบ เพื่อเสริมสร้างให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเกิดผลในการ
พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5.2 เสริมสร้างการประสานความร่วมมือของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
กิจการ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง โดยการเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ
5.3 ส่งเสริมให้สหกรณ์ที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ (COOP-HUB)
เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริการสมาชิ กในการสืบค้นข้อมูลทางการเงิน/ข้ อมูลเตือนภัยทางการเงินของ
สหกรณ์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
6) พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้ตรวจสอบกิจการและสร้างระบบการตรวจสอบกิจการให้มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนงานตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7) บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
องค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อให้สามารถวางแผนงานได้อย่างสอดคล้องกันทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
8) พัฒนามาตรฐานการบัญชีและระบบการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่
วิสาหกิจชุมชน ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
8.1 พัฒนามาตรฐานการบัญชีวิสาหกิจชุมชน โดยการสร้างและพัฒนามาตรฐาน
การบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร ด้าน
ค่าหุ้น ด้านสินทรัพย์ ด้านการรับฝากเงิน ด้านการควบคุม ต้นทุน และด้านการจัดสรรกําไรสุทธิ เพื่อให้
วิสาหกิจชุมชนมีมาตรฐานการบัญชีที่เอื้อต่อการควบคุมภายในและการดําเนินธุรกิจของกลุ่มฯ
8.2 พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี ในการวางรูปแบบบัญชี วางระบบ
การควบคุมภายใน ส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชี และสอนแนะการจัดทําบัญชี /งบการเงิน แก่
เจ้าหน้าที่บัญชีของวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินได้ รวมทั้งให้ฝ่ายจัดการนําข้อมูล
ทางการเงินการบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน โดยกําหนดเป้าหมายการให้บริการแก่วิสาหกิจ
ชุมชนให้กระจายระดับอําเภอทั่วประเทศ
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8.3 สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน เพื่อการ
เชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการจัดประชุมเสวนาวิสาหกิจชุมชนระดับภาค/ระดับประเทศและจัดให้มีการศึกษาดูงานวิสาหกิจ
ชุมชนต้นแบบ
8.4 ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเห็นความสําคัญของการจัดทําบัญชีและงบการเงิน
โดยกํ าหนดกลวิธี ใ นการสร้ างแรงจู งใจผู้ นํ า /ฝ่ า ยจั ดการของวิ ส าหกิ จชุ ม ชน ให้เ ห็น ความสํา คัญ และ
สนับสนุนการจัดทําบัญชีและงบการเงินในการประกอบการ อาทิ จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ
ภาค/ระดับประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป
กลยุทธ์ :
1) พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งภู มิ ปั ญ ญาทางบั ญ ชี สู่ บั ญ ชี ต้ น ทุ น อาชี พ แก่ เ กษตรกร
เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปที่สามารถจั ดทํ าบัญ ชี รับจ่ายในครัวเรือน ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจั ดทํ าบัญ ชีต้นทุนอาชีพ
เพื่อให้รู้ต้นทุนการผลิต กําไรหรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพ และสามารถวางแผนลดต้นทุนการผลิต
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2) สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายและพัฒนาความรู้ด้านบัญชีแก่อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี
2.1 จัดฝึกอบรมและสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับจังหวัด/ภาค/
ประเทศ เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญชี ให้มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในโครงการ
ต่างๆ
2.2 สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
ที่กรมฯ ได้พัฒนา ดําเนินการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ตําบล
เพิ่มขึ้น เพื่อปรับบทบาทหน้าที่วิทยากรหลัก (ระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล) และวิทยากรเครือข่าย
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2.3 พัฒนาสื่อการสอน เทคนิคการเป็นวิทยากร และระบบบัญชีให้เหมาะสมกับ
การประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
และระบบบัญชีที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ทําให้ผู้จัดทําบัญชีเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้สะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อง
2.4 สนับสนุนและสร้างขวัญกําลังใจแก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญ ชี เพื่อเป็น
เครือข่ายช่วยสอนแนะและติดตามผลการจัดทําบัญชีของเกษตรกร โดยการเสริมสร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ การจัดประกวดอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีดีเด่นระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ การประกาศ
เกียรติคุณ และการจัดให้มีโอกาสไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
3) บูรณาการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านบัญชีแก่
เกษตรกรอย่างรวดเร็ว โดยการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ตามแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และการจัดคลินิกบัญชีตามขบวนเสด็จ
ตลอดจนร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กับหน่วยงานอื่น
4) พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่ นักเรียน กลุ่มอาชีพ และเกษตรกรตามโครงการ
พระราชดําริ ได้แก่ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการศิลปาชีพ โครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ําปากพนังฯ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการหลวง และโครงการกลุ่มอาชีพประชาชนฯ
5) สนับสนุนการจัดทําบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามัน เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกปาล์มน้ํามัน โดยการพัฒนาองค์ความรู้การ
จัดทําบัญชีแก่เกษตรกร ในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทําบัญชี และใช้ข้อมูล
ด้านบัญชีในการวางแผนประกอบอาชีพ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการขององค์กร
กลยุทธ์ :
1) พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระดับชาติ ระดับ
ภาค และระดับจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลทางธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ
สร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจของสหกรณ์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด , ระดับภาค
และระดับชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ข้อมูลทาง
การเงินในด้านการบริหารงานและส่งสัญญาณเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ได้ทันต่อเหตุการณ์
2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
ก้าวไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) ของรัฐบาล ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โดยการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจวางระบบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและ
พัฒนาระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (Cooperative Audit Through system : CATS) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
2.2 พัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจ
ของกรมฯ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานสอบบัญชี งานตามนโยบายรัฐบาล
งานตามโครงการพระราชดําริ และสนับสนุนระบบสารสนเทศสํานักงาน (Back office)
2.4 พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร โดยจัดให้มรี ะบบ VIDEO Conference
แบบ Two way เพื่อการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด
3) พัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจําปี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยพัฒนารูปแบบและ
เนื้อหา รวมทั้งให้มีการเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือผู้สนใจอย่างเหมาะสม
3.2 รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน และรายงานสถิตกิ ารเงิน
3.3 รายงานการศึกษาวิเคราะห์วิจัย สร้าง/พัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่เป็น
มาตรฐาน และระบบประเมินผลทางการเงิน
4) ปรับปรุงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
4.1 ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล โดยดํ า เนิ น การพิ จ ารณาจั ด
อัตรากําลังข้าราชการและพนักงานราชการให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสอดรับกับภารกิจ
4.2 พั ฒ นาระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ตามเป้ า หมายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ เพื่อการประเมินผลสําเร็จของหน่วยงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ โดยการประเมินตนเอง
และประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ตามที่กําหนดในแผนการประเมินผลเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
4.3 จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
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4.4 เสริมสร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดกลวิธีใน
การสร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจแก่บุคลากรทุกระดับของกรมฯ โดยให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่ยึดหลักสมรรถนะ หลักผลงานและหลักคุณธรรม รวมทั้งการปลูกฝังจิตสํานึก
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่บุคลากร
5) พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสวั ส ดิ ก ารแก่ บุ ค ลากรของกรมฯ และสั ง คม โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบภัยพิบัติและมีความเดือดร้อนในการ
ดํารงชีพ สนับสนุนด้านกีฬา และสุขภาพอย่างทั่วถึง ตลอดจนจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
เพื่อให้สามารถตอบสนองเป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยแบบบูรณาการ มีการเชื่อมโยงทั้งระบบ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจน
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนดแผนงานจัดทําโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณทุกปี
7) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งดําเนินการตามที่สํานักงานก.พ.ร .กําหนด
โดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
8) สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อให้มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับกระทรวง และให้สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
มีการรายงานภาวะเศรษฐกิจระดับจังหวัดในรายงานประจําปี เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และเป็นการ
เตือนภัยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด
9) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศ
เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการสอบบัญชี การเข้าร่วม
ประชุม สัมมนา และขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ สหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน
(DGRV) องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล (ICA) และศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่ง
อาเชี่ยน (ACEDAC)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักบริหารกลาง
สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
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แผนภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

 สหกรณ์ กลุม่
เกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้ และเป็น
อิสระ

1. พัฒนาประสิทธิภาพ
การตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร

2. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชีของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน

4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการขององค์กร

 เกษตรกร เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
มีการพัฒนาศักยภาพ
ทางบัญชี

3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่เกษตรกร
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
2. พัฒนาเกณฑ์การถ่ายโอนและระบบการกํากับ ดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดย
ภาคเอกชน
3. พัฒนามาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์
4. พัฒนามาตรฐานการสอบบัญชี
5. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์
6. กํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าข่ายเลิกตามกฎหมาย และที่ชําระ
บัญชี
7.ประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์
8.สร้างความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมและธุรกิจระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกร
9. จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit)

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทําบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
2. ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการ
บัญชี
3. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันเกษตรกร
5. สนับสนุนให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการด้านการเงินและ
การบัญชีที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
6. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน
7. บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
องค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน
8. พัฒนามาตรฐานการบัญชีและระบบการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี
แก่วิสาหกิจชุมชน

1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระดับชาติ ระดับ
ภาค และระดับจังหวัด
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. ปรับปรุงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่บุคลากรของกรมฯ และสังคม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
7. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
8.สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
9.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร ด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศ

1. พัฒนาและเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความรู้ด้านบัญชีแก่อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี
3. บูรณาการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่
4. พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่ นักเรียน กลุ่มอาชีพ และเกษตรกรตาม
โครงการพระราชดําริ
5. สนับสนุนการจัดทําบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามัน
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การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552-2555) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ จํานวน 4
ยุทธศาสตร์ เพื่อนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจึงกําหนดกลยุทธ์ 31 กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ จํานวน
10 แผนงาน/โครงการ ซึ่ งมี ร ายละเอีย ดของกิจ กรรม เป้า หมาย และงบประมาณ ในปี 2552-2555
นอกจากนี้เพื่อการติ ดตามและประเมิน ผลความสําเร็จตามเป้ าหมายเชิงยุ ทธศาสตร์ ได้ จัดทําตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแต่ละโครงการ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (Key Performance Indicators : KPI)
ให้ใ ช้เป็นกรอบในการติ ดตามประเมินผล เที ยบกับผลการดําเนินงาน โดยแผนปฏิ บัติการมี แผนงาน/
โครงการที่สําคัญดังนี้
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนาเกณฑ์การถ่ายโอนและระบบการกํากับ
ดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยภาคเอกชน
3. พัฒนามาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์
4. พัฒนามาตรฐานการสอบบัญชี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
และการบัญชีแก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทําบัญชีและ
งบการเงินแก่สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
3. พัฒนามาตรฐานการบัญชีและระบบการบริหาร
จัดการทางการเงินการบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน

แผนงาน/โครงการ

1. การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
3. โครงการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทาง
การเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
กลยุทธ์หลัก
1. บูรณาการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่
2. พัฒนาและเสริมสร้างภูมิปญ
ั ญาทางบัญชีสู่บัญชี
ต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป
3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความรู้
ด้านบัญชีแก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
4. พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่นักเรียน
กลุ่มอาชีพและเกษตรกรตามโครงการพระราชดําริ
5. สนับสนุนการจัดทําบัญชีแก่เกษตรกรทีป่ ลูก
ปาล์มน้ํามัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการขององค์กร
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในระดับชาติ ระดับภาคและระดับ
จังหวัด
2. พัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงาน/โครงการ

6. โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่
7. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุน
อาชีพ

8. โครงการพระราชดําริ
9. โครงการแนะนําการจัดทําบัญชีแก่เกษตรกรที่
ปลูกปาล์มน้ํามัน

10. สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2552-2555
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1.1 พัฒนาระบบมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1. การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ตรวจสอบบัญชีประจําปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
การตรวจสอบบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่
1.2 พัฒนาเกณฑ์การถ่ายโอน
มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็น
และระบบการกํากับดูแลการสอบ ต่องบการเงินภายใน 50 วัน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
บัญชีสหกรณ์โดยภาคเอกชน
1.3 พัฒนามาตรฐานการบัญชี ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กําหนด
ของสหกรณ์
1.4 พัฒนามาตรฐานการสอบ
บัญชี
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านการเงิน
และการบัญชีของสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน
2.1 พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินการบัญชี
แก่บุคลากรของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- กํากับแนะนําและฝึกอบรมการบริหารการเงินและ
การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ
กํากับแนะนําและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย
หน่วยนับ 2552 2553 2554

2555

2552

งบประมาณ (ล้านบาท)
2553
2554

หน่วยงาน

2555

รับผิดชอบหลัก

แห่ง 13,620 11,412 11,752 11,390 740.1219 699.6628 742.7689 854.1842 สตส./สตท.
สมช./สผค.
แห่ง 13,620 11,412 11,752 11,390
ร้อยละ

86

89

-

-

ร้อยละ

-

-

70

70

84.8329 76.3550 104.2481 223.1911
แห่ง

380

380

760

1,140

แห่ง

380

380

760

1,140

ร้อยละ

30

30

30

30

18.8905

9.9066

19.5042

29.2563 สตส./สพถ.
สผค.

มีการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่ดี
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
2.1 พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินการบัญชี
แก่บุคลากรของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ 2552 2553 2554

2555

2552

งบประมาณ (ล้านบาท)
2553
2554

หน่วยงาน

2555

รับผิดชอบหลัก

3. โครงการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงิน
การบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการ/กลุ่มเป้าหมาย :
(1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้
กับระบบสหกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

แห่ง

1,600 1,600 3,484

6,660

41.7496 27.2421 48.8595 123.3928

แห่ง

600

600

1,000

2,000

33.2876 18.7801 31.1001

47.4427 สตท./สพถ

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการ
เงินการบัญชีแก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ

แห่ง

200

200

1,000

2,000

2.6360

5.2720

17.3976 สตท./สพถ

แห่ง

-

-

300

1,000

3.3000

44.0000 สตท./สพถ
ศทส.

แห่ง

500

500

784

860

3.2200

3.4089

สตส./สมช.
สพถ.

แห่ง

-

-

100

200

1.1318

2.2636

สตท./สพถ.

(3) โครงการพัฒนาความรู้สารสนเทศด้านบัญชีแก่สหกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการทั้งคณะ , พนักงานบัญชี
(4) โครงการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์สู่ภาคเอกชน
กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี/
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยภาคเอกชน
(5) โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่จัดตั้งใหม่
กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการ พนักงานบัญชี

-

1.3860

-

2.6360
-

1.3860

-
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
2.1 พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินการบัญชี
แก่บุคลากรของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ 2552 2553 2554

2555

2552
4.4400

(6) โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบ

แห่ง

300

300

600

กิจการและผู้สอบบัญชี
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ

แห่ง

1,600 1,600 3,484

6,660

การฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี

ร้อยละ

70

70

70

70

แห่ง

87

87

145

233

300

งบประมาณ (ล้านบาท)
2553
2554
4.4400

4.8356

หน่วยงาน

2555

รับผิดชอบหลัก

8.8800

สตท./สตส.
สพถ.

บุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์
ด้านการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- สอนแนะการจัดทําบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์

ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์ที่มีคณะกรรมการผ่าน

11.4360 11.4360 16.6095

31.9922 สตท.9/สพถ.
สตส.5จังหวัด

(3 จังหวัด) (5 จังหวัด)

แห่ง

87

87

145

233

ร้อยละ

70

70

70

70

การฝึกอบรมสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร
จัดการ
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
2.3 พัฒนามาตฐานการบัญชี
และระบบการบริหารจัดการ
ทางการเงินการบัญชีแก่
วิสาหกิจชุมชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
5. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- วางรูปแบบและสอนแนะการจัดทําบัญชีแก่วิสาหกิจ
ชุมชน
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนทีนําข้อมูลทาง
การเงินมาใช้ในการบริหารจัดการ
เชิงปริมาณ : จํานวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
ระบบมาตรฐานการบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนทีมีการจัดทํา
บัญชีและงบการเงินตามมาตรฐาน

เป้าหมาย
หน่วยนับ 2552 2553 2554
แห่ง

2555

608

608

920

1,840

แห่ง 608
ร้อยละ 50

608
50

-

-

แห่ง

-

-

920

1,840

ร้อยละ

-

-

30

30

2552

งบประมาณ (ล้านบาท)
2553
2554

12.7568 27.7703 19.2749

หน่วยงาน

2555

รับผิดชอบหลัก

38.5498 สตส./สพถ.
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
3.1 บูรณาการจัดคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพื้นที่
3.2 พัฒนาและเสริมสร้าง
ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุน
อาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
6. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่
7. โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร
- สอนแนะการจัดทําบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปได้รับการสอนแนะการจัดทําบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีขีดความสามารถ ในการจัดทําบัญชีรับจ่ายใน
ครัวเรือน
8. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
- สอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปได้รับการสอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีขีดความสามารถ ในการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ

เป้าหมาย
หน่วยนับ 2552 2553 2554
ครั้ง

304

304

304

หน่วยงาน
งบประมาณ (ล้านบาท)
2555
2552
2553
2554
2555 รับผิดชอบหลัก
304.0377 259.0450 254.7779 348.6429
304
3.2790 3.2790 3.2790 3.2790 สตส./สพถ.

ครั้ง

304

304

304

304

ล้านคน

1.0

0.6

-

-

ล้านคน

1.0

0.6

-

-

ร้อยละ

40

40

-

-

คน

-

-

400,000 400,000

คน

-

-

400,000 400,000

ร้อยละ

-

-

10

289.4784 244.4857

-

-

-

-

สตส./สตท.
สพถ.

235.0233 324.7183 สตส./สตท.
สพถ.

10
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
3.3 พัฒนาศักยภาพด้านการ
บัญชีแก่นักเรียน กลุ่มอาชีพ
และเกษตรกรตามโครงการ
พระราชดําริ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
9. โครงการพระราชดําริ
- ฝึกอบรมการจัดทําบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพระราชดําริ
กลุ่มเป้าหมาย
(1) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ
(2) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
(3) โครงการศิลปาชีพ
(4) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
(5) โครงการหลวง
(6) โครงการกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
(7) โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พระราชดําริได้รับการฝึกอบรมการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทําบัญชีได้

เป้าหมาย
หน่วยนับ 2552 2553 2554

งบประมาณ (ล้านบาท)
2553
2554

หน่วยงาน

2555

2552

คน

9,521 9,521 10,605 14,785

8.5391

8.5391

13.7344

17.9044

คน

1,396 1,396 1,908

1,908

3.6797

3.6797

6.8446

6.8446

คน

2,400 2,400 2,400

2,400

1.3780

1.3780

1.4980

1.4980

คน

2,000 2,000 2,000

2,000

1.1620

1.1620

1.2620

1.2620

คน

3,725 3,725 3,725

3,725

2.3194

2.3194

2.5057

2.5057

1.6241
-

1.6241
1.9300
2.2400

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

-

-

572
-

572
180
4,000

-

-

2555

รับผิดชอบหลัก

สตส./สตท.
สพถ.
สตส./สตท.
สพถ.
สตส./สตท.
สพถ.
สตท./สตส.
สพถ.
สตท./สพถ.
สตส./สตท.
สตส./สตท.

9,521 9,521 10,605 14,785
20

20

20

20
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
3.4 สนับสนุนการจัดทํา
บัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม
น้ํามัน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
10. โครงการแนะนําการจัดทําบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูก
ปาล์มน้ํามัน
- ฝึกอบรมการจัดทําบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม
น้ํามัน
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามันได้รับ
การฝึกอบรมการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรม
สามารถจัดทําบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการขององค์กร
4.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล
11. สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ
ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม พัฒนาและเผยแพร่
เกษตรกรในระดับชาติ ระดับภาค - เผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
และระดับจังหวัด
เกษตรกร
4.2 พัฒนาและเผยแพร่
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศทางการเงินของ
ตัวชี้วัด :
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กร และสาธารณชนได้รับข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ตรงความต้องการ
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมาย
หน่วยนับ 2552 2553 2554

งบประมาณ (ล้านบาท)
2553
2554

2555

2552

2.7412

2.7412

9.5410

คน

850

850

850

850

คน

850

850

850

850

ร้อยละ

50

50

50

50

เรื่อง

100

100

100

100

ระบบ

-

-

-

เรื่อง

100

100

100

100

ร้อยละ

80

80

80

80

-

หน่วยงาน

2555

รับผิดชอบหลัก

2.7412

2.7412

สตส./สพถ.

10.6515 11.5726

12.7298

ศทส.
สตท./สตส.
ศทส.

-

-

1,138.5335 1,045.7143 1,113.3675 1,438.7480
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การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิต
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ
ตรวจสอบบัญชี
เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
การตรวจสอบบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี
ความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินภายใน 50 วัน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กําหนด
เชิงค่าใช้จ่าย :
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการ
ทางการเงินการบัญชี
เชิงปริมาณ : จํานวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
เชิงปริมาณ : จํานวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
ระบบมาตรฐานการบัญชี
เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ
กํากับแนะนําและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชี
เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี
เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การกํากับแนะนําหรือฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทาง
การเงินการบัญชี
เชิงปริมาณ : จํานวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี
บุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดทํา
บัญชีและงบการเงินตามมาตรฐาน
เชิงค่าใช้จ่าย :

หน่วยนับ ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

แห่ง

13,440

13,620

11,412

11,752

11,390

ร้อยละ

83

86

89

-

-

ร้อยละ

-

-

-

70

70

ล้านบาท 684.3365 740.1219 699.6628 742.7689 854.1842

แห่ง

304

608

608

-

-

แห่ง
แห่ง

-

380

920

1,840

-

380

-

-

แห่ง

1,048

1,600

1,600

-

-

แห่ง

-

-

-

4,244

7,800

แห่ง

87

87

87

145

233

ร้อยละ

30

70

70

-

-

-

-

30

30

ร้อยละ

-

ล้านบาท 49.9064

84.8329

76.3550 104.2481 223.1911
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 3 : สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่
เชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กรและสาธารณชนได้รับข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ตรงความต้องการ
เชิงค่าใช้จ่าย :
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปได้รับการสอนแนะการจัดทําบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน
เชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปได้รับการสอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ
เชิงปริมาณ : จํานวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พระราชดําริได้รับการฝึกอบรมการจัดทําบัญชี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีขีดความสามารถในการจัดทําบัญชี
รับจ่ายในครัวเรือน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีขีดความสามารถในการจัดทําบัญชี
ต้นทุนอาชีพ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พระราชดําริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทําบัญชีได้
เชิงค่าใช้จ่าย :

หน่วยนับ ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

เรื่อง

100

100

100

100

100

ร้อยละ

80

80

80

80

80

9.5410

10.6515

11.5726

12.7298

ล้านบาท 10.3857

ล้านคน

1.0

1.0

0.6

-

-

คน

-

-

-

400,000

400,000

คน

9,521

9,521

9,521

10,605

14,785

ร้อยละ

40

40

40

-

-

ร้อยละ

-

-

-

10

10

20
ร้อยละ
20
20
20
ล้านบาท 288.6566 304.0377 259.0450 254.7779 348.6429
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การแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จ
การขั บเคลื่ อ นกลยุท ธ์ ขององค์ก รสู่ก ารปฏิ บัติใ ห้ บังเกิ ดผล วิธีป ฏิบัติเ ดิม ใช้ก ารจัดทํ า
แผนปฏิบัติการประจําปี กําหนดแนวทางการดําเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ และผู้รับผิดชอบ โดยมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบัน การ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล โดยหลักการของ Balanced Scorecard สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ และใช้
กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั น ระหว่ า งองค์ ก ร และหน่ ว ยย่ อ ยภายใน โดยการจั ด ทํ า แผนผั ง เชิ ง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) กําหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ในระดับองค์กร ระดับสํานัก/กอง และระดับ
บุคคล นอกจากนี้ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการดําเนินงานตามกลยุทธ์โดยสรุป มีดังนี้
1. การจัดประชุมเพื่อการสื่อสาร และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่บุคลากรทุกระดับของกรมฯ
โดยผู้บริหารระดับสูงชี้แจงให้ทราบและสร้างความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนการทํางานไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกัน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อกลยุทธ์
2. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ของกรมฯ เพื่อขับเคลื่อนการทํางาน
และให้มีการทํางานร่วมกันในเชิงบูรณาการ โดยการจัดพิมพ์เอกสาร และเผยแพร่แผนกลยุทธ์ ผ่านสื่อต่างๆ
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของกรมฯ ผู้รับบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้สนใจทราบทั่วกัน
3. การบริหารความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการวาง
กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง แผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญ ซึ่งเมื่อส่วนราชการมีแผนการบริหารความเสี่ยง
และการบริหารเชิงรุกที่มี ประสิทธิภาพแล้ว จะทําให้เกิดการพัฒนากระบวนการทํางาน ให้ ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดี
4. ระบบการติดตามและประเมินผลความสําเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์โดยการ
จัดให้มีผู้ประเมินอิสระ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามที่กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์
5. การทบทวนแผนกลยุท ธ์ เพื่อปรั บปรุงกลยุท ธ์ เป้ าหมาย ผลผลิต กิจกรรม และ
ตั ว ชี้ วั ด ผลสํ า เร็ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มภายนอก/ภายในที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของกรมฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบการปรับเปลี่ยนด้วย
6. การแต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ ที่ กํ า หนดภายใต้ ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์ ให้เป็นกลุ่มพลังขับเคลื่อน (prime mover) ในกรณีกลยุทธ์ที่ต้องมีการแต่งตั้งคณะทํางาน
ดําเนินการตามกลยุทธ์ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ให้รีบเสนอตั้งคณะทํางานโดยเร็ว
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ภาคผนวก

ภ-1

คําสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ ๘๓๑ /๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕)
-------------------------------ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และวางแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ นั้น
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
องค์กร ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ และสามารถสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕) ประกอบด้วย
๑. รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นายวิจักร อากัปกริยา)
๒. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวางระบบและพัฒนา
๓. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสอบบัญชี
๔. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
๕. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์
๖. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
๗. ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
๘. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐
๑๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๔. ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
๑๕. ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
๑๖. ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๗. ผู้อํานวยการกลุ่มนิติการ
๑๘. ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๑๙. นางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๒๐. นางสาวกรกมล นิคมชัยประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ทบทวนผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓
เพื่อประกอบการทบทวนการกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการเตรียมจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ทบทวนเป้ าหมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิต กิ จ กรรม และตั วชี้ วัด ผลสํ า เร็ จ ในแผนกลยุ ท ธ์ ข อง
หน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
๓. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารและการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก
๔. นําข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภามาประกอบการพิจารณา
๕. ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
๖. เสนอแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ต่ อ อธิ บ ดี ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางานหรือบุคคลช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ ยุทธศาสตรสรางความโปรงใส เขมแข็ง และพึ่งพาตนเองไดแกสหกรณและกลุมเกษตรกร ”
วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ หองประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ
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วัตถุประสงค
1. สรางความเขาใจแผนกลยุทธกรมตรวจบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2552-2555 แกผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย และรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อใชประโยชนในการปรับปรุงแผนระยะตอไป
2. เพื่อใหผูเขารวมการประชุม มีสวนรวมและผลักดันการแปลงแผนกลยุทธของกรมตรวจบัญชี
สหกรณไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ผูเขารวมประชุม
1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ
(1) รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ (นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต)
(2) ผูอํานวยการสํานักนโยบายและมาตรฐาน (นางบุญพาสน ทองสวัสดิว์ งศ)
(3) ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายสมชาย ศิริรุงกิจ)
(4) หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร (นายประยวน พันธสวัสดิ์)
(5) ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน (นางผาณิต บูรณโภคา)
(6) ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล (นางสาวอรุณี วงศราเชน)
(7) ผูอํานวยการสวนพัฒนานโยบายและแผน (นางสาวอวยพร โตกระแสร)
2. กรมสงเสริมสหกรณ
- กลุมพัฒนาระบบบริหาร (นายเกรียงไกร ครุฑไทย)
3. สํานักงานก.พ.
- เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล (ผอ. วันทนีย ธีรพงศนภาลัย)
4. สํานักงบประมาณ
- ผูอํานวยการสวนเกษตรและสหกรณ (นายประยุทธ บัวชื่น)
- เจาหนาทีว่ ิเคราะหงบประมาณ (นางดาหวัน สุวินยั )
- เจาหนาทีว่ ิเคราะหงบประมาณ (นางสุรีมาศ ตึ๋งโต)
5. ธ.ก.ส.
- ผูอํานวยการกองพัฒนาสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. (นายวินัย แหสกุล)
6. ผูแทนชุมนุมสหกรณ
- ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด (นางรัสรินทร ปณิธิเจริญวงศ)
- ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (นายอนันต ชาตูประชีวิน)
- ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนียนแหงประเทศไทย จํากัด (นายวีรยุทธ รุจิเรข)
7. มหาวิทยาลัยแมโจ
- รองศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ

• 4.2.1.9 พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง โดยสร้างและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารองค์กรเกษตรกรรูปแบบต่างๆ

แผนงบประมาณ

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

เป้าหมายการให้บริการ

เกษตรกรได้รบั การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

กระทรวง

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป
มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี

ยุทธศาสตร์กรม ฯ

พัฒนาประสิทธิภาพ
การตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์และกลุ่มฯ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการบัญชี
ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน

เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการองค์กร

เสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่เกษตรกร
เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ผลผลิต

(1) สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การตรวจสอบบัญชี

(2) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านบริหารจัดการทาง
การเงินการบัญชี

(3) สารสนเทศทางการเงินของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
การพัฒนาและเผยแพร่

(4) เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ

เผยแพร่ข้อมูล

สอบบัญชี

กิจกรรม
วางรูปแบบ /
สอนแนะการจัดทํา
บัญชี วิสาหกิจชุมชน

สอนแนะการจัด
ทําบัญชี/ฝึกอบรม
สหกรณ์ 5 จังหวัด
ภาคใต้

กํากับแนะนําและ
ฝึกอบรมการบริหาร
การเงินและการบัญชี
สหกรณ์/กลุ่ม

ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พระราชดําริ

จัดนิทรรศการ
คลินิก
เกษตร
ฝึกอบรมบัญชีแก่
เกษตรกรปลูกปาล์ม
น้ํามัน
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ฝึกอบรมแก่
บุคลากรของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

สอนแนะบัญชี
ครัวเรือนและบัญชี
ต้นทุนอาชีพ

ความเชื่อมโยงของพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต และแผนงาน/โครงการ
พันธกิจ
1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนาระบบการเงินการบัญชี
และการสอบบัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและสอดคล้องกับการ
จัดการธุรกิจของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

1. ให้คําปรึกษาแนะนําและพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงิน และการบัญชีของสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจ
สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนาเกณฑ์การถ่ายโอนและระบบการกํากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์
โดยภาคเอกชน
3. พัฒนามาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์
4. พัฒนามาตรฐานการสอบบัญชี
5. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์
6. กํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าข่ายเลิกตามกฎหมายและ
ที่ชําระบัญชี
7. ประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์
8. สร้างความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมและธุรกิจระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
9. จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit)
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทําบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์
ด้านการเงินและการบัญชีของ
และกลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ
2. ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน
วิสาหกิจชุมชน
การบัญชี
3. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีแก่บุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันเกษตรกร
5. สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการด้านการเงิน
และการบัญชีที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
6. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน
7. บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน
8. พัฒนามาตรฐานการบัญชีและระบบการบริหารจัดการทางการเงิน
การบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน

ผลผลิต

แผนงาน/โครงการ

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการตรวจสอบบัญชี

1. การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านบริหารจัดการ ทาง
การเงินการบัญชี

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงินและการ
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
2.โครงการพัฒนาความรู้ด้านบริหาร
จัดการทางการเงินการบัญชีแก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
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ยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริม
การจัดทําบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย
เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป
กลุ่มอาชีพและกลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการพระราชดําริ

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกร เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

1. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่
สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

4. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน และบริหารจัดการของ
องค์กร

กลยุทธ์
1.พัฒนาและเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความรู้ด้านบัญชีแก่อาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี
3. บูรณาการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่
4. พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่ นักเรียน กลุ่มอาชีพ และเกษตรกร
ตามโครงการพระราชดําริ
5. สนับสนุนการจัดทําบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามัน
1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระดับชาติ
ระดับภาค และระดับจังหวัด
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. ปรับปรุงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่บุคลากรของกรมฯ และสังคม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development)
7. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
8. สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรด้านสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ

ผลผลิต
3. เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ

แผนงาน/โครงการ

-

พันธกิจ

1. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทาง
บัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
3. โครงการพระราชดําริ
4. โครงการแนะนําการจัดทําบัญชี
แก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามัน

4. สารสนเทศทางการเงินของ 1. สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่ม
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ
ที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ เผยแพร่

ภ-5

การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์
ผลผลิต
(1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ
ตรวจสอบบัญชี

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการตรวจสอบบัญชี
2. ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการตรวจสอบภายในมาตรฐานเวลา
ที่กําหนด

(2) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหาร
จัดการทางการเงินการบัญชี

1. จํานวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
ระบบมาตรฐานการบัญชี
2. จํานวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
3. จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การกํากับแนะนําหรือฝึกอบรมด้าน
การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี
4. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
จัดทําบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐาน
1. สถาบัน องค์กรและสาธารณชนได้
รับข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสาร
สนเทศทางการเงินที่ตรงความต้องการ

(3) สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ
เผยแพร่

ผลลัพธ์
1. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน มีมาตรฐานการบัญชีและระดับชั้น
คุณภาพการควบคุมภายในที่ดี

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1. ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดีและดีมาก

2. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่นําข้อมูล
ทางบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการ
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ผลผลิต
(4) เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. จํานวนเกษตรกร เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ได้รับการสอนแนะการจัดทํา
บัญชีต้นทุนอาชีพ
2. จํานวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พระราชดําริได้รับการฝึกอบรมการจัด
ทําบัญชี
3. ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีขีดความสามารถ
ในการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ
4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
พระราชดําริที่ผ่านการอบรมสามารถจัดทํา
บัญชีรับจ่ายในครัวเรือนได้

ผลลัพธ์
2. เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ได้รับการพัฒนาความรู้การจัดทํา
บัญชีต้นทุนอาชีพและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
3. จํานวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลังของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
* กลุมพัฒนาระบบบริหาร
* กลุมตรวจสอบภายใน
* กลุมงานคุมครองจริยธรรม

* รองอธิบดี
* ผูเชี่ยวชาญ

2. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. สํานักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

•ฝายบริหารทัว่ ไป
•กลุม วิเคราะหขอมูลทางการเงิน
•กลุม พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานขอมูล
•กลุม ตรวจสอบขอมูลและบริการ
สารสารสนเทศ
•กลุม ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
•กลุม พัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร
•กลุม พัฒนาระบบตรวจสอบบัญชี
คอมพิวเตอร

•ฝายบริหารทัว่ ไป
•กลุม นโยบายและแผน
•กลุม วิเคราะหงบประมาณ
•กลุม ติดตามและประเมินผล
•กลุม วิเทศสัมพันธ
•กลุม โครงการพิเศษ
•กลุม วิจัยและพัฒนา

1. สํานักบริหารกลาง

•ฝายบริหารทัว่ ไป
•กลุม บริหารทรัพยากรบุคคล
•กลุม บริหารงานคลัง
•กลุม นิติการ
•กลุม ประสานราชการ
*กลุม ประชาสัมพันธ

4. สํานักมาตรฐานการบัญชี
และการสอบบัญชี
•ฝายบริหารทัว่ ไป
•กลุม มาตรฐานการบัญชี
•กลุม มาตรฐานการสอบบัญชี
•กลุม กํากับสหกรณ
•กลุม กํากับผูสอบบัญชี
•กลุม พัฒนาระบบการเงินและ
การบัญชี

5.สํานักสงเสริมพัฒนา
การบัญชีและถายทอด
เทคโนโลยี
•ฝายบริหารทั่วไป
•กลุมสงเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
•กลุมสงเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน
•กลุมสงเสริมพัฒนาการบัญชีตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
•กลุมพัฒนาระบบการเรียนรู
•กลุมพัฒนาสมรรถนะผูส อบบัญชี
•กลุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเครือขาย
•กลุมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ

7-15. สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณที่ 1-10

•ฝายบริหารทัว่ ไป
•กลุม สงเสริมการตรวจสอบกิจการ
และถายทอดความรู
• กลุม พัฒนาระบบการตรวจสอบ
กิจการ

•ฝายบริหารทัว่ ไป
•กลุม กํากับมาตรฐานการบัญชี
•กลุม พัฒนาการเรียนรู
•กลุม เทคโนโลยีสารสนเทศ
•กลุม แผนงานและติดตามประเมินผล
•สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด
- ฝายตรวจสอบและแนะนําดานการบัญชี
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6. สํานักพัฒนาการ
ตรวจสอบกิจการ

