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นโยบายอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์สง่ สุข)
1. ด้านการสอบบัญชี
1.1 ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความโปร่งใส สร้างความเชื่อถือให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1.2 ให้ความสําคัญกับการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชี และรายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์
โดยคํานึงประโยชน์ที่สหกรณ์ / กลุม่ เกษตรกรจะได้รับเป็นสําคัญ
1.3 กรณีผู้สอบบัญชีตรวจพบข้อบกพร่องทางการเงิน หรือข้อสังเกตที่มีนัยสําคัญ ให้จัดทํารายงานเสนอ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทันที เพื่อกรมฯ จะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์
1.4 ส่งเสริมให้ผสู้ อบบัญชีใช้โปรแกรมการตรวจสอบบัญชี ACL (Audit Command Language) / CATS
(Cooperative Audit Though System) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ
เพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
1.5 ส่งเสริมให้ผสู้ อบบัญชีใช้ระบบกระดาษทําการอิเลคทรอนิกส์ (E – Working Paper) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง
1.6 ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมทั้ง
แก้ปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีและที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

2. ด้านการสอบบัญชีสหกรณ์ถา่ ยโอนให้ภาคเอกชน
2.1 พัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โดยเน้นการทํางานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด เพื่อให้สามารถสนับสนุนงานสอบบัญชีของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 กําหนดวิธีการกํากับดูแลสหกรณ์ที่ถ่ายโอนให้ภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ

3. ด้านงบประมาณ
3.1 ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2558
โดยเคร่งครัด ดังนี้
3.1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
- รายจ่ายงบลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 ของงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
- การเบิกจ่ายในภาพรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
3.1.2 ให้เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับคุณลักษณะ ผลการสืบราคา TOR รูปแบบการประมาณราคา /
สถานที่ / พื้นที่ก่อสร้าง ขั้นตอนดําเนินงานตามกฎหมาย หรือระเบียบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจะต้องก่อหนี้ผูกพัน
ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1
3.1.3 ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขเป็นรายเดือน และรายไตรมาส
3.1.4 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หากผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส่ง
สํานักงบประมาณให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
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3.1.5 ให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามและกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย งบประมาณโดยเคร่งครัด
3.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ไตรมาส มติ ครม. (%) ภาพรวมกรมฯ (%)
1
2
3
4

32
55
76
96

27.38
52.75
77.42
100

3.3 ให้ทกุ หน่วยงานบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส และคุ้มค่า
3.4 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ราชการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2557

4. ด้านบุคลากร
4.1 ให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
ค่านิยมหลัก 2 ประการ คือ ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตนเอง ทั้งนี้ให้ “ทําก่อน
ทําจริง และทําทันที”
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมฯ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดย
4.2.1 เน้นเพิ่มสมรรถนะผูส้ อบบัญชี ความรูด้ ้านกฎหมาย และความรู้
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในวิชาการด้านต่าง โดยใช้ VDO Conference เพื่อให้บุคลากร
ได้เรียนรู้ร่วมกัน ในลักษณะของ Two – Ways Communition และปฏิบัติงานเป็นแนวเดียวกัน
4.3 ให้บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถือปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน (Road Map)
ปีงบประมาณ 2558
4.4 สนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการให้รางวัลดีเด่นกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างความภูมิใจแก่ผปู้ ฏิบัติงาน
4.5 ให้บุคลากรกรมฯ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ
4.6 บุคลากรระดับเชี่ยวชาญให้จัดทําผลงานวิชาการเสนอกรมฯ อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในปีงบประมาณ 2558

5. ด้านการปฏิบัตงิ าน
5.1 ดําเนินการตามแผนฝึกอบรมให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 50 และ
ดําเนินการส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
5.2 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม “แผนงาน” และ “แผนเงิน” โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคุณภาพ และ
เกิดความคุ้มค่า
5.3 สนับสนุนโครงการสําคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5.4 กรณีมีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ต้องดําเนินการเพิ่มเติม กรมฯ จะพิจารณาเป็นกรณี ภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ
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5.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สหกรณ์สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.6 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน / การบริหารงาน หรือเป็น
การแก้ไขปัญหา
5.7 การจัดทําโปรแกรมระบบแผน – ผลการปฏิบัติงาน ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2557
และสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2557
5.8 การจัดฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานในส่วนกลาง ให้สํานักส่งเสริมพัฒนา
การบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพถ.) เป็นผู้ดําเนินการ

6. ด้านการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและกลุม่ เป้าหมายอืน่
6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกรอย่างเข้มข้น
6.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นยุทธศาสตร์
การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.3 เสริมสร้างศักยภาพของผู้ตรวจสอบกิจการและสร้างระบบการตรวจสอบกิจการให้มีมาตรฐาน สามารถ
สนับสนุนงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. ด้านการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีรายบุคคล
7.1
7.2
7.3
เป้าหมาย
7.4

เน้นการทํางานเชิงคุณภาพ โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ
เสริมสร้างให้กลุม่ เป้าหมายจัดทําบัญชี และรักษาวินัยทางการเงิน โดยเน้นให้เกิดการออม
สร้างแรงจูงใจให้แก่ครูบัญชี เพื่อเป็นเครือข่ายช่วยสอนและติดตามผลการจัดทําบัญชีของเกษตรกร
อบรม / สอนแนะการจัดทําบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2

8. ด้านการประชาสัมพันธ์
8.1 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจ รวมทั้งผลงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สู่สาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง
8.2 เผยแพร่ข้อมูลโครงการพระราชดําริต่างๆ ต่อสาธารณชนในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ เพื่อความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

งานสําคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2558
1. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา
- ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดําเนินการจัดงานอย่างสมพระเกียรติ และปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน
สร้างโรงเรียนต้นแบบ
2. ปรับปรุงโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจยิ่งขึ้น
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3. จัดทําแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2563 เพื่อกําหนดทิศทางการปฏิบัติราชการ
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เหมาะสมกับภารกิจและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4. ปรับปรุงระบบการของบประมาณของหน่วยงานในสังกัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยเริ่มจัดทําคําขอ
งบประมาณ สําหรับปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบ Intranet ของกรมฯ
******************************************

