เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๕๒

กฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริ หารราชการแผ น ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๒ ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุม
เกษตรกร กํ า หนดระบบบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ให คํ า ปรึ กษาแนะนํ า และให ค วามรู
ดานการบริหารการเงินและการบัญชี สงเสริมความรูดานการจัดทําบัญชีและรายงานสภาวะเศรษฐกิจ
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพื่อเสริมสรางใหสหกรณและกลุมเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายใน
และระบบขอมูลดานการบริหารการเงิน และการบัญชีที่ดี สามารถบริหารงานไดอยางโปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ น การตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกรตามกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๕๒

(๒) กํา หนดระบบบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการสอบบัญ ชี ใ หเ หมาะสมกับ ธุ ร กิจ ของสหกรณ
และกลุมเกษตรกร
(๓) ใหคําปรึกษาแนะนําและใหความรูดานการบริหารการเงินและการบัญชีแกคณะกรรมการ
และสมาชิกของสหกรณ กลุมเกษตรกร และบุคลากรเครือขาย
(๔) ถายทอดความรูและสงเสริมการจัดทําบัญชีใหแ กสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุม อาชีพ
วิสาหกิจชุมชน กลุมเปาหมายตามโครงการพระราชดําริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๕) กํากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน
(๖) จัดทํารายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพื่อเปนพื้นฐานในการ
กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักบริหารกลาง
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) - (๑๒) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๑ - ๑๐
(๑๓) สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
(๑๔) สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
(๑๕) สํานักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี
ขอ ๔ ในกรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหมีกลุม ตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่หลักในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ตออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๕ ในกรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหนาที่หลักในการ
พัฒนาการบริห ารของกรมให เกิด ผลสัมฤทธิ์ มี ประสิท ธิภ าพ และคุ ม ค า รับ ผิดชอบงานขึ้น ตรง
ตออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๖ สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ น การเกี่ย วกับ งานบริ หารทั่ ว ไปของกรม งานช วยอํา นวยการ งานเลขานุก าร
ผูบริหาร และงานประสานราชการของกรม
(๒) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบัญ ชี การงบประมาณ การพั ฒ นาระบบงานคลั ง
การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการของกรม
(๔) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อง งานนิ ติ ก รรมและสั ญ ญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพัน ธ การเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา
และผลงานของกรม รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุดของกรม
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๗ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
(๒) จัดระบบการสํารวจ การจัด เก็บและการใชประโยชนขอมู ลของหนวยงานในสังกั ด
และเปนศูนยกลางขอมูลทางการเงินและการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
(๓) วิเคราะหขอมูลสถิติการเงินและการจัดทํารายงานสถิติการเงินประจําปทางบัญชี ระบบ
เตือนภัยทางการเงิน และมาตรฐานชี้วัดทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
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(๔) จัดและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร และบริการสารสนเทศทางการบัญชีของสหกรณ
และกลุมเกษตรกร เพื่อการบริหารงานของกรม หนวยงานที่เกี่ยวของ และบุคคลทั่วไป
(๕) พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกร หรือองคกร
ที่กรมมีหนาที่สนับสนุน
(๖) พัฒนาเทคโนโลยีชวยสอบบัญชีแ ละระบบตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
การใหคําปรึกษาแนะนําการใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๘ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๑ - ๑๐ มีอํานาจหนาที่ใ นเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ น การตรวจสอบบั ญ ชี ข องสหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกรให เ ป น ไปตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
(๒) กํากับดูแ ลและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
(๓) วางรูปแบบและระบบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเหมาะสมกับธุรกิจ
(๔) ดําเนินการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทําการของผูสอบบัญชี
รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว
(๕) จัดระบบงาน ประมวลผลขอมูลและเปน ศูน ยขอมูลทางการเงิน และสงเสริม การใช
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร
(๖) ถายทอดความรูเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของแกบุคลากร
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร และการกํากับดูแลการบริหารกิจการที่ดีใหแกผูปฏิบัติงานตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ
(๗) ดําเนินการถายทอดความรูดา นการบัญชีแกสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุมเปาหมายตามโครงการพระราชดําริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๘) จัดทํา แผนการปฏิ บัติงาน โดยบูร ณาการรวมกับสํา นักงานในเขตพื้น ที่ที่รับ ผิดชอบ
และติดตามประเมินผลความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
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(๙) ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงินและการบัญชีใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกร รวมทั้ง
วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ และกลุมเปาหมายโครงการพระราชดําริ
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๙ สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของกรม
ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
(๒) ติ ด ตามและประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงาน และโครงการ
ของหนวยงานในสังกัด
(๓) ดําเนินการติดตอประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือ
และความรวมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการสอบบัญชีสหกรณ
(๔) ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการพิเศษตาง ๆ ตามที่รัฐบาล
และกระทรวงมอบหมาย
(๕) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนายุทธศาสตรระบบงานวิจัย จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย
รวมทั้งบริหารโครงการวิจัยและสงเสริมงานวิจัยของกรม
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๐ สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาและพัฒนามาตรฐานการบัญชีและระบบบัญชีใ หเหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ
และกลุมเกษตรกร
(๒) ศึ ก ษาและพั ฒ นามาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละระบบงานสอบบั ญ ชี ส หกรณ แ ละ
กลุมเกษตรกร
(๓) ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณท้งั ภาครัฐและภาคเอกชน ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่วางไว รวมทั้ งสอดคลองกับกฎหมายที่ เกี่ย วข อง มาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับ รองทั่วไป และ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
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(๔) ศึกษาและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจ
(๕) ศึก ษาและพั ฒ นาระบบการตรวจสอบกิ จ การสหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกรให เ ป น ไป
ตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
(๖) กํากับดูแลสหกรณที่สอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน และใหคําปรึกษาแนะนํา
ผูสอบบัญชีภาคเอกชน
(๗) พัฒนาระบบการเงินและการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยสหกรณและหลักการบริหารกิจการที่ดี
(๘) วางระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีขอบกพรองทางการเงินและ
การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ชําระบัญชี
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๑ สํานักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาระบบ รูปแบบบัญชีของเกษตรกร
เพื่อใหงายตอการจัดทําบัญชี และถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชีแกสหกรณและ
กลุมเกษตรกร
(๒) พัฒนาและถายทอดหลักเกณฑ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
สหกรณใหแกผูสอบบัญชีภาคเอกชนและผูชวยผูสอบบัญชี
(๓) พัฒ นารู ปแบบในการถ า ยทอดความรูเ กี่ย วกับ การบริ ห ารการเงิ น และการบั ญ ชีแ ละ
การกํากับดูแลการบริหารกิจการที่ดีใหแกผูสอบบัญชีภาคเอกชนและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(๔) ศึกษาและพัฒนาระบบ รูปแบบบัญชี เทคนิค วิธีการ และผลิตสื่อที่เหมาะสมเพื่อให
ความรู ด า นการจั ด ทํ า บั ญ ชี ใ ห ส อดคล อ งกับ ระบบและรูป แบบบั ญ ชี ข องสหกรณ กลุ ม เกษตรกร
กลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุมเปาหมายตามโครงการพระราชดําริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๕) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีของกรม รวมทั้ง
ประสานการจัดทําแผนการปฏิบัติงานสงเสริมการจัดทําบัญชีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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(๖) รณรงค แ ละส ง เสริ ม ให ส หกรณ กลุ ม เกษตรกร กลุ ม อาชี พ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กลุมเปาหมายตามโครงการพระราชดําริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปจัดทําบัญชี และสรางบุคลากร
เครือขายใหมีสวนรวมในการสอนการจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
(๗) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรม
(๘) ติดตามและประเมินผลการสงเสริมพัฒนาการบัญชีและการถายทอดความรู
(๙) ปฏิบตั ิงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยปรับปรุงสํานักงาน
เลขานุการกรมเปนสํานักบริหารกลาง ปรับปรุงกองกํากับการสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน
เปนสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ปรับปรุงและแยกภารกิจของกองแผนงานออกเปนสํานัก
แผนงานและโครงการพิเศษและสํานัก สงเสริมพัฒ นาการบั ญ ชีและถายทอดเทคโนโลยี และเปลี่ย นชื่ อ
ศูนยสารสนเทศเปนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการ เพื่อให
สอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

