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เอกสารแนบทายประกาศ  สาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณที ่7 
เรือ่ง  การกาํหนดระยะเวลามาตรฐานงานใหบรกิาร  พ.ศ.2557 

 

รายชื่อกระบวนงาน ระยะเวลามาตรฐาน 
(ถวัเฉลีย่) 

1.  ขอมูลการเงินการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  

     -  เอกสารสําเร็จรูป 20 นาที 

     -  ขอมูลท่ีตองประมวลเพ่ิมจากโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการเงิน 3  วัน 

2.  การใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร  (ระบบบัญชี) 3  วัน 

3.  การใหบริการวางรูปแบบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีจดทะเบียนใหม 2  วัน 

4.  การใหบริการตรวจสอบบัญชีสําหรับสหกรณท่ีผานการประเมินความพรอม 60  วัน 

5.  การใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชี  ของสหกรณและ 
     กลุมเกษตรกร 

3  วัน 

     -  สารสนเทศทางการเงิน  (งบการเงิน)  

     -  สารสนเทศทางการเงิน  (ปริมาณธุรกิจ)  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3 นาที) (2 นาที) 

(10 นาที) (5 นาที) 

(1/2  วัน) (2  วัน) (1/2  วัน) 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัิราชการ  และระยะเวลามาตรฐานงานบรกิาร 
 

กระบวนงานที ่1  :  การใหบริการขอมลูการเงินการบญัชขีองสหกรณและกลุมเกษตรกร 
 

- ขอมูลท่ีเปนเอกสารเผยแพรทางการเงินการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีทําข้ึนเปนตารางสําเร็จรูป 
 ในรอบป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สรปุ  3  ขั้นตอน  1  จดุบริการ  รวมระยะเวลาตามประกาศลดขัน้ตอนบริการ  20  นาท ี

ระยะเวลามาตรฐาน  20  นาท ี
  
        
-  ขอมูลนอกเหนือจากเอกสารเผยแพรทางการเงินการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีตองประมวลผล 
 จากโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการเงิน 

        
 

 
สรปุ  4  ขั้นตอน  1 จดุบริการ  รวมระยะเวลาตามประกาศลดขัน้ตอนบริการ  3  วนั 

ระยะเวลามาตรฐาน  3  วนั 
 

 

 
 
 
 

ประชาชนแจง
ความจํานง  
ในการขอรับ

เอกสาร 

เจาหนาท่ี
คนหาเอกสาร
ท่ีประชาชน

ตองการ 

ประชาชนรับ
เอกสาร
เผยแพร 

ประชาชนกรอก
ขอมูลในแบบ

แสดงความจํานง
ในการขอรับ

เอกสาร 

ประชาชนแจง
ความจํานง     
ในการขอรับ

เอกสาร 

เจาหนาที่
สอบถาม

รายละเอียด
ขอมูลที่

ตองการจาก
ประชาชน 

ประชาชน
กรอกแบบ
แสดงความ
จํานงในการ
ขอรับเอกสาร 

เจาหนาทีป่ระสาน
กับหนวยงานที่
เก่ียวของทําการ

ประมวลผลขอมูลที่
ประชาชนตองการ 

สงขอมูลที่
ประมวลผล
แลวใหกับ
ประชาชน 



กระบวนงานที ่2  :  การใหบริการโปรแกรมระบบบัญชคีอมพวิเตอร  (ระบบบญัช)ี 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุ  3 ขั้นตอน  1  จดุบริการ  รวมระยะเวลาตามประกาศลดขัน้ตอนบริการ  3  วนั 
ระยะเวลามาตรฐาน  3  วนั 

 
หมายเหต ุ   **  ความพรอมในการใชโปรแกรม  หมายถึง  สหกรณท่ีมีการประเมินความพรอม 5 ดาน  ดังนี้ 
 1.  ดาน  Hardware 
 2.  ดาน  Software 
 3.  ดาน  Peopleware 
 4.  ดาน  Dataware 
 5.  ดาน  Procedure 
 **  ระยะเวลา 3 วัน  นับตั้งแตวันท่ีประเมินความพรอมการใช  IT  จนถึงวันท่ีทําการติดตั้งโปรแกรม  
(ไมนับระยะเวลาการรอคอย) 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

ดําเนินการโดย 
IT  Provider 

 สตส. 

 

สหกรณ 
 

ตรวจสอบการประเมินตนเองใน     
ใบสมัครขอใช 

ประเมินความพรอม 

                 การใช IT 

อนุมัติการขอใช 
 

ติดตั้งโปรแกรม 
 

(1 วัน/1 ระบบงาน) 

(1 วัน) 

(1 วัน) 



(2  วัน) 

กระบวนงานที ่3  :  การใหบริการวางรปูแบบบญัชสีหกรณและกลุมเกษตรกรที่จดทะเบยีนใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ระยะเวลามาตรฐาน  2  วนั 

 

กระบวนงานที ่4  :  การใหบริการตรวจสอบบญัชสีาํหรบัสหกรณทีผ่านการประเมนิความพรอม 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานกับสหกรณ            
หรือกลุมเกษตรกร  เพ่ือทราบ
ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจและขอมูล

อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

ดําเนินการวางรูปแบบบัญชี       
ใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกร      

ท่ีจดทะเบียนใหมถือใช 

 
ผูสอบบัญชีประเมิน
ความพรอมเบื้องตนฯ 

รวมกับสหกรณ  
เมื่อสหกรณมีความ
พรอมฯ นัดเขาทํา
การตรวจสอบบัญช ี
ตามแผนปฏิบัตงิานฯ 

ผูสอบบัญชี
ดําเนินการใน

ข้ันตอนกําหนด
แนวการสอบบญัช ี

 
ผูสอบบัญชี
ดําเนินการ  
ในข้ันตอน
ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบบัญช ี
และจัดทาํกระดาษ

ทําการ 

 

ผูสอบบัญชี
พิจารณาแสดง

ความเห็น 
ตองบการเงินและ
จัดทํารายงานการ

สอบบัญชีแลว 
สงให สตส. 
ดําเนินการ 

 

 

สตส. ดําเนนิการ
สอบทานและให
ความเห็นชอบใน
ผลงานของผูสอบ

บัญชีแลวแจงผลการ
ตรวจสอบใหสหกรณ

และหนวยงานที่
เก่ียวของ 

ภายใน 50 วัน ภายใน 10 วัน 



ระยะเวลามาตรฐาน 60 วนั 
 
หมายเหต ุ 1.  สตส.  หมายถึง  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
 2.  สตท.  หมายถึง  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 1 – 10   
 3.  หนวยงานท่ีเก่ียวของ หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด หรือ สํานักงานสงเสริมสหกรณ 
 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 4.  กรณี สตส. มีขอสังเกตในผลงานของผูสอบบัญชี ใหผูสอบบัญชีดําเนินการตรวจสอบและแกไขให
ถูกตองตามคําแนะนําของ หน.สตส. 

 
กระบวนงานที ่5  :  การใหบริการขอมลูสารสนเทศทางการเงนิ การบญัช ีของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 1 วัน ระยะเวลา 2 วัน 

 
ผูสอบบัญชีเสนอ

รายงาน 
การสอบบัญชี 

และกระดาษทําการ 

 
สตส. บันทึกขอมูล 

ลงแบบ  Input Form  
ลงบนโปรแกรม 
ระบบสารสนเทศ 

ทางการเงิน 

 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของการบันทึกขอมูล 
ในโปรแกรมระบบ 

สารสนเทศทางการเงิน
และสงขอมูล 

ปริมาณธุรกิจ/ฐานะ
การเงินผาน 
Website 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
กรมตรวจบัญชี

สหกรณ 

ระยะเวลา 1 วัน 

กลุมตรวจขอมูลและ
บริการสารสนเทศ 

ตรวจสอบ 
ความถูกตองของ

ขอมูล 

ระยะเวลา 1 วัน 

อนุมัติขอมูล 
เพ่ือนําข้ึน 
เผยแพรบน 
Website 

 
ประชาชน 

สามารถเรียกดูบน 
Website 

ถูกตอง 

ไมถูกตองแกไข 

Database Server 



สรปุ 5 ขัน้ตอน 1 จดุบริการ รวมระยะเวลาตามประกาศลดขัน้ตอนบริการ 5 วนั 
ระยะเวลามาตรฐาน 3 วนั 

 
แบบ Input form ประกอบดวยปริมาณธุรกิจ / ฐานะการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร 



 

 

 

 

ไดปดประกาศ เรื่อง การกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนการใหบริการประชาชน  พ.ศ.2557                                                          

ไวที่บอรดประชาสัมพันธของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 



 

 

 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7 ไดปดประกาศ 

 เรื่อง การกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนการใหบริการประชาชน  พ.ศ.2557                                                          

 ไวที่บอรดประชาสัมพันธสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 



 

 

 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7 ไดเพิ่มชองทางการใหบริการประชาชน  

โดยติดต้ังตูรับฟงความคิดเห็นไวดานหนาสํานักงานฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสรางความโปรงใส โดยไดเขารวมเปนคณะกรรมการตาง ๆ ดังนี้ 

1. เปนคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ 

2. เปนคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 

3. เปนคณะทํางานกําหนดเสนทางกาวหนาในสายอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

4. เปนคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณดีเดน ประจําป 2555 

5. เปนคณะทํางานจัดทําแผนงานภายใตยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณ 

6. เปนคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ใหแกขาราชการและ

ลูกจางประจําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 


