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เรือ่ง ทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 (Road Map 60) 
 

เรียน รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการศูนย์/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้า 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1 – 10/ 
 ผู้เชี่ยวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ผู้เชี่ยวชาญส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1 – 10/หัวหน้า 
 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด 
 

 ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดท าทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ปีงบประมาณ 2560 (Road Map 60) ให้เป็นคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานใช้ประกอบการท างานให้สามารถ
ปฏิบัติงานในเชิงพื้นท่ีได้อย่างถูกต้อง การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และแสดงถึง
ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
และนโยบายรัฐบาล การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถบรรลุเป้าหมายส าคัญในการใช้นวัตกรรม
เพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า “Innovation for Valuable Information” ให้สามารถน าข้อมูลมาใช้สนับสนุน
การตัดสินใจและสนับสนุนสหกรณ์และเกษตรกรให้มีความพร้อมก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จึงให้ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดด าเนินการ ดังน้ี  
 1.  ใช้ทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 (Road Map 60) 
เป็นกรอบทิศทางการขับเคลื่อนการท างานตามภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนโยบายการพัฒนางาน  
ท่ีส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2.  ในกรณีท่ีมีงานหรือโครงการตามนโยบายท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เห็นว่ามีความจ าเป็น 
ท่ีต้องด าเนินงาน แต่มิได้ก าหนดไว้ใน Road Map 60 น้ัน ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการพร้อมด้วย
แนวทางการท างานและเป้าหมายท่ีชัดเจนเสนอ เพื่อท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้สนับสนุนงบประมาณ
ให้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 3.  วิธีการปฏิบัติงานใดท่ีได้ก าหนดไว้ก่อนน้ี หากขัดหรือแย้งกับวิธีการปฏิบัติในทิศทาง  
การปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ 2560 (Road Map 60) ให้ถือปฏิบัติตามทิศทาง 
การปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 (Road Map 60) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติด้วย 
 
 
   
 
 

ดว่นที่สุด 

(นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์) 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์



 แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ก าหนดโมเดลการพัฒนาเป็น“CAD 4.0 : 
Value - Based Strategies” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 สหกรณ์
และเกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
ในปี 2560 เป็นปีแรกที่เริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการใช้โมเดลนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า “Innovation 
for Valuable Information” ให้สามารถน าข้อมูลมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนสหกรณ์และเกษตรกร
ให้มีความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  Road Map 60 นี้ จัดท าขึ้นเป็นกรอบทิศทางการท างานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายการพัฒนางานที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการสอบบัญชีสหกรณ์ 
ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาผู้สอบบัญชีให้เป็น Smart Auditor 
ซึ่งจะน าไปสู่ “Real AUDITOR” : องค์กรมืออาชีพ พัฒนามาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีของผู้บริหาร
สหกรณ์และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารสหกรณ์ (COOP Smart Decision) เพื่อให้เป็น
ผู้บริหารสหกรณ์ยุคดิจิทัล นอกจากนั้นยังได้ริเริ่มงานใหม่ด้วยการสร้างระบบ เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ 
แบบ RealTime สร้างสื่อดิจิทัลการเรียนรู้ทางบัญชี และสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจแนวทางประชารัฐ
น าไปสู่การเป็นเกษตรกร ยุค Thailand 4.0 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์       
ตุลาคม 2559    

 

ค าน า 



สารบัญ 

หน้า 

ส่วนท่ี 1 ทิศทางการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม CAD 4.0 : Value - Based Strategies 

วิสัยทัศนก์รมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2560 – 2564 2 
พันธกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2560 – 2564 3 
แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564  4 
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  
- ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

และเปูาหมายการให้บริการของกระทรวง/กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

7 
- ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ เปูาหมายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์  

และแผนงาน/โครงการ 
 

8 
งบประมาณและกรอบการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 : ภาพรวม 10 
- แผนงบประมาณ/ผลผลิต ปีงบประมาณ 2560 11 
- แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 12 
- กรอบการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560  15 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม CAD 4.0 : Value - Based Strategies  19 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : คุณประโยชน์ของการปฏิบัตติามหลักธรรมาภิบาลจะตอ้งเปน็ที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
และน าไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
1. งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

1.1 สร้างและพัฒนาระบบงาน 
RM 1 : สร้างระบบเตอืนภัยทางการเงินของสหกรณ์ แบบ Real Time 22 
RM 2 : พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ ์ 23 
RM 3 : พัฒนามาตรฐานกระดาษท าการส าหรับงานสอบบัญชีสหกรณ ์ 24 
RM 4 : พัฒนาระบบควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ 25 
RM 5 : พัฒนาระบบผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 26 
RM 6 : พัฒนาผู้สอบบัญชีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  

(Cooperative IT Auditor : CITA) 27 
1.2 งานสอบบัญชสีหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

RM 7 : การประเมินความพร้อมของสหกรณ์เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี 28 
RM 8 : การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 31 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
RM 9   : การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ ์ 36 
RM 10 : การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชสีหกรณ์ด้วยระบบ 

กระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper : EWP) 
 

39 
RM 11 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก

สหกรณ์  42 
RM 12 : การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญช ี 44 
RM 13 : การติดตามผลการเสนอเลิก 46 

1.3 งานวางระบบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
RM 14 : การวางระบบบัญชีสหกรณ์ตั้งใหม ่ 47 
RM 15 : การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชสีหกรณ์ครบวงจร (FAS) 48 

2. งานพัฒนาสหกรณ์ 
2.1 พัฒนาระบบตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

RM 16 : สร้างระบบตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 50 
2.2 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ 

RM 17 : โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน 
แก่สมาชิกสหกรณ์ 51 

RM 18 : โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ ์ 52 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
RM 19 : โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดท าบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ ์ 53 
RM 20 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
54 

RM 21 : โครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ ์ 56 
3. งานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

RM 22 : สร้างสื่อดิจิทลัเรียนรู้บัญชีวิสาหกิจชุมชน 58 
RM 23 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 59 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผู้บริหารสหกรณ์เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาสหกรณ์แห่งอนาคต 
1. สร้างและพัฒนาระบบงาน 

RM 24 : สร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีของผู้บริหารสหกรณ ์ 61 
RM 25 : การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารสหกรณ์  

(COOP Smart Decision) 62 
2. พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ 

RM 26 : โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการก ากับดูแลฝุายจัดการ 64 
RM 27 : โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญช ี

เพื่อการบริหารสหกรณ ์   65 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : คุณประโยชน์ของการท าบัญชีและบริหารการเงินที่มีคุณภาพจะต้องเป็นท่ีประจักษ์
ต่อเกษตรกร ได้อย่างกว้างขวางชัดเจนและเขา้ถึงได้ 
1. สร้างและพัฒนาระบบงาน 

RM 28 : สร้างสื่อดิจิทลัเรียนรู้บัญชีต้นทุนอาชีพ 67 
RM 29 : สร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจ (แนวทางประชารัฐ) 68 

2. งานการขับเคลื่อนนโยบาย 
RM 30 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ 70 
RM 31 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 71 

3. งานส่งเสริมการจัดท าบัญชี 
3.1 เกษตรกรเปูาหมาย 

RM 32 : โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 73 
RM 33 : โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ท าบัญชีได้ใช้บัญชเีป็น 74 
RM 34 : โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน 75 

3.2 โครงการพระราชด าริ 
RM 35 :  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริ  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 76 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
RM 36 :  โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทรุกันดาร 

 ตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 78 
RM 37 :  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู ้

 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 79 
RM 38 :  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 80 
RM 39 :  โครงการศิลปาชีพ 81 
RM 40 :  โครงการหลวง 82 
RM 41 :  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 83 
RM 42 :  โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานุเคราะห ์ 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 84 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการรองรับภารกิจที่เร่งด่วน ท้าทาย 
และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนือ่ง และสามารถสร้างความเป็น AUDITOR  ให้มีความชัดเจน และเป็นจริง 
พัฒนาองค์กรสู่ Real Auditor 

RM 43 : พัฒนาองค์กรสู่ Real AUDITOR 86 
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ส่วนที่ 1 
 

 

ทิศทางการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม 
CAD 4.0 : Value - Based Strategies 
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วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2560 – 2564 

“ภายในปี 2564  
สหกรณ์และเกษตรกร 

มีระบบบรหิารจัดการด้านการเงินการบัญชี  
ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ” 

 

“By the Year 2021,  
the Accounting  

and Financial Management Conducts of  
Cooperatives and Farmers 

will be of good quality and reliable.” 

วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
พ.ศ. 2560 - 2564  

2 
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พันธกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2560 – 2564 

1 

2 

3 

4 

5 

พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีและระบบควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

พัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์และส่งเสริมความรู้การจัดท าบัญชี 
และการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร 

เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน 
ที่ดีแก่สหกรณ์ 

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ 

พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเงินการบัญชี 
แก่สหกรณ์และเกษตรกร 
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แผนกลยุทธ์กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตาม 

หลักธรรมาภิบาลจะต้องเป็นท่ีประจักษ ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู่การพัฒนา

สหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างผู้บริหารสหกรณ์เพื่อเป็นรากฐาน

ของการพัฒนาสหกรณ์แห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

ในการรองรับภารกิจที่เร่งด่วน ท้าทาย  
และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนือ่ง และสามารถสร้าง

ความเป็น AUDITOR  ให้มีความชัดเจน 
และเป็นจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
คุณประโยชน์ของการท าบัญช ี
และบริหารการเงินที่มีคุณภาพ  

จะตอ้งเปน็ที่ประจักษ์ต่อเกษตรกร 
ได้อย่างกว้างขวางชัดเจนและเข้าถึงได ้

ภายในปี 2564 
สหกรณ์และเกษตรกร  

มีระบบบรหิารจัดการด้านการเงินการบัญช ี
ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ 
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แผนกลยุทธ์กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 1.1 สร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใส 
     ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการ 
     ของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
1.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดท า 
     บัญชี งบการเงิน และยกระดบั 
     ชัน้คุณภาพการควบคุมภายใน 
     ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1.4 พัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ 
     ให้ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีสากล 
     และสามารถน าไปใช้กับสหกรณ์ 
     ได้อย่างเหมาะสมและบังเกิดผล 
1.5 ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ตระหนกั 
     และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
     การด าเนินการของสหกรณ์ 
1.6 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
     และพึ่งพาตนเองได้ 

2.1 สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้บริหาร 
     สหกรณ์ที่ดีแก่คณะกรรมการสหกรณ์ 
2.2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสหกรณ์ 
     ใหส้ามารถใช้ข้อมูลการเงินการบัญชี 
     เพ่ือบริหารงานสหกรณ์อย่างมืออาชีพ 
2.3 พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ให้มี 
     ความสามารถในการควบคุมและ 
     ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝุายจัดการ 
2.4 ผลักดันการใช้ประโยชน์จาก 
     รายงานการตรวจสอบบัญชแีละ 
     รายงานการตรวจสอบกิจการ 

3.1 สร้างความตระหนักรู ้
     ประโยชน์การจัดท า 
     บัญชีแก่เกษตรกร 
3.2 น าคุณค่าการจัดท าบัญชี 
     สู่เกษตรกรอย่างย่ังยืน 
3.3 สร้างเกษตรกรพันธุ์ใหม่ 
     ที่ท าบัญชีได้ใช้บญัชีเปน็ 
3.4 ส่งเสริมการพัฒนา 
     เครือข่ายด้านบัญช ี
3.5 ส่งเสริมการจัดท าบัญชี 
     แก่กลุ่มเปูาหมายตาม 
     โครงการอันเนื่องมาจาก 
     พระราชด าริ 

ภายในปี 2564  
สหกรณ์และเกษตรกร  

มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบญัช ี
ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

4.1  ผลักดันให้มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหาร 
      จัดการองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.2  ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและผลักดันให้น าไป 
      สู่การปฏิบัติ 
4.3  ปรับระบบการตรวจสอบบัญชสีหกรณ์ 
4.4  ปรับระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การปฏิบัติงาน 
      อย่างมืออาชีพ 
4.5  สร้างต้นแบบ Smart Cooperative Auditing Office 
4.6  จัดต้ังหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery  
      Unit : SDU) รองรับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
4.7  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.8  ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยและพัฒนา 
4.9  บูรณาการก ากับดูแลการปูองกันและปราบปราม 
      การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนนุทางการเงิน 
      แก่การก่อการร้าย 
4.10 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร 
       ด้านสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ 

6 กลยุทธ ์

4 กลยุทธ ์ 5 กลยุทธ ์

10 กลยุทธ ์
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การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12  
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1. จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 1,837 แห่ง    
2. จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น 50,000 ราย 
3. ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อป ี
4. จ านวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 119,347 ราย 
5. จ านวนพื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน (ทฤษฎีใหม่/ผสมผสาน) 321,700 ไร่ 

เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ตัวช้ีวัดเปูาหมาย 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

เปูาหมาย 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ตัวช้ีวัด 
ตามแผนชาติ 

เปูาหมายกระทรวง 

ตัวช้ีวัด 
เปูาหมายกระทรวง 

2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
     เปูาหมายที่ 1  ภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
     เปูาหมายท่ี 2  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564 และพื้นที่ท าเกษตรกรรมยั่งยืน   
                       เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ไร่ ในปี 2564 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 GDP ภาคการเกษตรขยายตัวไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2.1   รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
ตัวชี้วัดที่ 2.2   จ านวนพื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 

สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี เกษตรกรมีการใช้ข้อมูลทางบัญชี 
เพื่อพัฒนาอาชีพ 

1. ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น 11 ชนิด 
2. ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตร 
    ที่ลดลง 11 ชนิด 

ถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีผ่านศูนย์เรียนรู้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 

  ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ  
  การผลิตสินค้าเกษตรที่มีครูบัญชีประจ าศูนย์  
  สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดท าบัญชี 
  แก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้ 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญเพิ่มขึ้น 

นโยบายรัฐบาล 

ข้อ 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแตล่ะชนิด และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึง 
การแปรรูปและการส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ านาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชน    
ทีม่ีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 

เปูาหมาย 
ของแผนชาติ 

- ร้อยละของสหกรณ์ภาคเกษตรที่จัดท าบัญชีและงบการเงิน 
  ได้เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของสหกรณ์ภาคเกษตรมีระดับชั้นคุณภาพ 
  การควบคุมภายในดี   
- ร้อยละของสหกรณ์ภาคเกษตรที่มีเสถียรภาพทางการเงิน 
  อยู่ในระดับมั่นคง          

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

- ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถ 
  น าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ 
  ในการพัฒนาอาชีพ 
- ร้อยละของเกษตรกรเปูาหมายที่มี 
  ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
 

ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
และเปูาหมายการให้บริการของกระทรวง/กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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Road Map 60 : Innovation for Valuable Information  นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า   

1. โครงการส่งเสริมการจัดท าบญัชีต้นทุนอาชีพ 
    แก่เกษตรกร  200,000 คน 
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ท าบัญชไีด้ใช้บญัชีเป็น  
   15,000 คน 
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบญัชี 
   อย่างยั่งยืน   9,000 คน 
4. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
   21,700 คน 
5. โครงการพระราชด าริ  14,423 คน 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์  เปูาหมายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ 

ถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชี 
ผ่านศนูย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสนิค้าเกษตร 

ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร   
ท่ีมีครูบัญชีประจ าศูนย์ สามารถ

ให้บริการความรู้ด้านการจัดท าบัญชี 
แก่เกษตรกรท่ีขอรับบริการได้ 

3. คุณประโยชน์ของการท าบญัชีและบริหารการเงิน 
ที่มีคุณภาพ จะต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อเกษตรกร                   

ได้อย่างกว้างขวางชดัเจนและเข้าถึงได้ 

ภายในปี 2564  สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ นา่เชื่อถือ วิสัยทัศน์ 

เปูาหมาย 
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด
เปูาหมาย
หน่วยงาน 

สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญช ี เกษตรกรมีการใช้ข้อมลูทางบัญช ี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ 

ร้อยละของเกษตรกร 
ที่สามารถน าข้อมูล 

ทางบญัชีไปใช ้
ในการพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 

ร้อยละของสหกรณ์  
ภาคเกษตรที่จัดท าบญัชี
และงบการเงินได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของสหกรณ์ 
ภาคเกษตรมีระดับ 

ชั้นคุณภาพ 
การควบคุมภายในดี            

แผนงาน/
โครงการ 60 

 

1. คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
จะต้องเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนและน าไปสู่ 

การพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการรองรับภารกิจที่ เร่งด่วน ท้าทาย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
และสามารถสร้างความเป็น AUDITOR ให้ มคีวามชดัเจนและเป็นจริง 

1. การตรวจสอบบญัชีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 11,600 แห่ง  
2. โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมทางการเงิน 
   ของสมาชิกสหกรณ์ 400,000 คน 
3. โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชี 
   แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 200 แห่ง 
4. โครงการสร้างความเขม้แข็งการจดัท าบญัชแีละ 
   งบการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 900 แห่ง 
5. โครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ 
    และกลุ่มเกษตรกร 616 แห่ง 
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและ 
   กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 944 คน 
7. โครงการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเศรษฐกิจการเงิน 
   ขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ 14,000 คน 
8. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชมุชน 385 แห่ง 

ร้อยละของสหกรณ์ 
ภาคเกษตรที่ม ี

เสถียรภาพทางการเงิน 
อยู่ในระดับมั่นคง 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพ 
   การใช้ข้อมูลทางการเงิน 
   การบัญชีเพื่อการบริหาร 
   สหกรณ์ 300 แห่ง 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
   การก ากับดูแลฝุายจัดการ  
   300 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. สร้างผู้บริหารสหกรณ์เพื่อ 
เป็นรากฐานของการพัฒนา 

สหกรณ์แห่งอนาคต 

ร้อยละของเกษตรกร
เปูาหมายที่มีความรู ้

ความเขา้ใจ 
ในการจัดท าบญัช ี

 

โครงการศูนย์เรียนรู้ 
เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต 
สินค้าเกษตร   882 ศูนย์ 
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Road Map 60 : Innovation for Valuable Information  นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า   

งบประมาณและกรอบการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 2560 
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Road Map 60 : Innovation for Valuable Information  นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า   

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 : ภาพรวม 

งบประมาณภาพรวม จ านวน 1,345,376,200 บาท

งบบุคลากร 
790,025,000 บาท  

(58.72%)  

งบด าเนนิงาน  
512,987,500 บาท 

(38.13%) 

งบลงทุน 
 42,363,700 บาท 

(3.15%) 
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Road Map 60 : Innovation for Valuable Information  นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า   

แผนงบประมาณ/ผลผลิต ปีงบประมาณ 2560 

แผนงบประมาณ / ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 813.0260 

รายการ : บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ 813.0260 

แผนงาน : สร้างความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 435.7810 

ผลผลติที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง (4 กิจกรรม) 356.9529 

ผลผลติที่ 2 : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี(4 กิจกรรม) 78.8281 

แผนงาน : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 62.8766 

โครงการ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (1 กิจกรรม) 25.2022 

โครงการ 2 : โครงการศูนยเ์รยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (1 กิจกรรม) 37.6744 

แผนงาน : ส่งเสริมเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ 18.3965 

โครงการ 3 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ (1 กิจกรรม) 8.9000 

โครงการ 4 : โครงการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพ้ืนฐานแก่สมาชกิสหกรณ์ (1 กิจกรรม) 9.4965 

แผนงาน : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15.2961 

โครงการ 5 : โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งแกส่หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (1 กิจกรรม)           15.2961 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,345.3762 
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Road Map 60 : Innovation for Valuable Information  นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า   

แผนงบประมาณ/ผลผลติ/โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ปี 2560 

เปูาหมาย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 813.0260 

แผนงาน : สร้างความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ   435.7810 

ผลผลติที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง   356.9529 

1.1 ตรวจสอบบัญชีประจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  11,600 แห่ง  312.6470 

1.2 ฝกึอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชแีก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  2,316 แห่ง 31.7497 

     (1) โครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 616 แห่ง  9.3628 

     (2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดท าบัญชีแก่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 900 แห่ง 9.8373 

     (3) โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงนิการบัญชีแกส่หกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 200 แห่ง 6.2916 

     (4) โครงการเพ่ิมศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชเีพ่ือการบริหารสหกรณ์ 300 แห่ง 3.5290 

     (5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลฝุายจัดการ 300 แห่ง 2.7290 

1.3 วางรูปแบบและสอนแนะการจัดท าบัญชีแก่วสิาหกิจชุมชน  385 แห่ง  7.9377 

1.4 พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  105 เรื่อง 4.6185 

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 
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Road Map 60 : Innovation for Valuable Information  นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า   

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 

แผนงบประมาณ/ผลผลติ/โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ปี 2560 

เปูาหมาย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

แผนงาน : สร้างความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ (ต่อ)   

ผลผลติที่ 2 : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชี   78.8281 

2.1 สอนแนะการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 200,000 คน  39.2565 

2.2 ฝกึอบรมการใชข้้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ  15,000 คน  4.3325 

2.3 ฝกึอบรมเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร 9,000 คน  4.1200 
2.4 ฝกึอบรมการจัดท าบัญชีแกก่ลุ่มเปูาหมายตามโครงการพระราชด าริ 14,423 คน 31.1191 
     (1) โครงการพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ 1,905 คน 14.9397 

     (2) โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้านบัญชีในพ้ืนที่ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 3,500 คน 4.2158 

     (3) โครงการพัฒนากลุม่อาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารฯ 190 คน 1.4450 

     (4) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3,728 คน 2.4509 

     (5) โครงการศูนย์ศกึษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,400 คน 1.4716 

     (6) โครงการศิลปาชีพ 2,000 คน 1.2100 

     (7) โครงการหลวง 700 คน 1.9140 

     (8) โครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 308 ครั้ง 3.4721 
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Road Map 60 : Innovation for Valuable Information  นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า   

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 

แผนงบประมาณ/ผลผลติ/โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ปี 2560 

เปูาหมาย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

แผนงาน : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 62.8766 

โครงการ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 21,700 คน 25.2022 

โครงการ 2 : โครงการศูนยเ์รยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ 37.6744 

แผนงาน : ส่งเสริมเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ 18.3965 

โครงการ 3 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ 400,000 คน 8.9000 

โครงการ 4 : โครงการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพ้ืนฐานแก่สมาชกิสหกรณ์ 14,000 คน 9.4965 

แผนงาน : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15.2961 

โครงการ 5 : โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งแกส่หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้                           944 คน 15.2961 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 1,345.3762 
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Road Map 60 : Innovation for Valuable Information  นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า   

กรอบการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560  

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หน่วยวัด เปูาหมาย 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (%) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนงาน : สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง  

1.1 ตรวจสอบบัญชีประจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แห่ง  11,600 20 25 30 25 

1.2 ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แห่ง  2,316 100 

     (1) โครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แห่ง 616 100 - - - 

     (2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดท าบัญชีแก่สหกรณ์ 
          และกลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 900 100 - - - 

     (3) โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ 
           และกลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 200 100 - - - 

     (4) โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อ 
          การบริหารสหกรณ์ 

แห่ง 300 100 - - - 

     (5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลฝุายจัดการ แห่ง 300 100 - - - 

1.3 วางรูปแบบและสอนแนะการจัดท าบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน แห่ง  385 100 - - - 

1.4 พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ 
     และกลุ่มเกษตรกร 

เรื่อง  105 25 25 25 25 
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แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หน่วยวัด เปูาหมาย 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (%) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชี 

2.1 สอนแนะการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ คน   200,000 50 50 - - 

2.2 ฝึกอบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ คน   15,000 50 50 - - 

2.3 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร คน  9,000 50 50 - - 

2.4 ฝึกอบรมการจัดท าบัญชีแก่กลุ่มเปูาหมายตามโครงการพระราชด าริ 

     (1) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดารฯ คน 1,905 50 50 - - 

     (2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
          พอเพียงชุมชน 

คน 3,500 50 50 - - 

     (3) โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิน่ทุรกันดารฯ คน  190 50 50 - - 

     (4) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ คน 3,728 50 50 - - 

     (5) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ คน 2,400 50 50 - - 

     (6) โครงการศิลปาชีพ คน 2,000 50 50 - - 

     (7) โครงการหลวง คน 700 50 50 - - 

     (8) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้ง 308 25 25 25 25 

กรอบการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ)  
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กรอบการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ)  

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หน่วยวัด เปูาหมาย 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (%) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนงาน : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

โครงการ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คน 21,700 50 50 - - 

โครงการ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย ์ 882 100 - - - 

แผนงาน : ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

โครงการ 3 : โครงการสร้างความเชื่อม่ันต่อการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ของสมาชิกสหกรณ์ คน 400,000 20 25 30 25 

โครงการ 4 : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน
แก่สมาชิกสหกรณ์ คน 14,000 100 - - - 

แผนงาน : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คน 944 50 50 - - 
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ส่วนที่ 2 
 

 

ทิศทางการปฏิบัติงาน 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม 
CAD 4.0 : Value - Based Strategies   

ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการดา้นการเงินการบัญชี ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ วิสัยทัศน์กรม 

สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี เปูาหมายกรม เกษตรกรมีการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อพัฒนาอาชีพ 

3. คุณประโยชน์ของการท าบญัชีและบริหารการเงิน 
ที่มีคุณภาพจะต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อเกษตรกร 

ได้อย่างกว้างขวางชดัเจนและเข้าถึงได้ 

1. คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
จะต้องเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน 

และน าไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. สร้างผู้บริหารสหกรณ์เพื่อเป็นรากฐาน 
ของการพัฒนาสหกรณ์แห่งอนาคต 

1)  งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (RM 1 - 15) 
     1.1 สร้างและพัฒนาระบบงาน (RM 1 - 6) 
         -  สร้างระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ แบบ Real Time 
         -  พัฒนาระบบงานตรวจสอบบัญชี  
     (ประเมนิความเส่ียง/มาตรฐานกระดาษท าการ) 
         -  พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีสหกรณ์ 
         -  พัฒนาผู้สอบบัญชี (ระบบและตัวผู้สอบบัญชี) 
  1.2 งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (RM 7 - 13) 
     1.3 งานวางระบบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (RM 14 - 15) 
2) งานพัฒนาสหกรณ์ (RM 16 - 21) 
     2.1 พัฒนาระบบตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (RM 16) 
     2.2 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ (RM 17 - 21) 
          -  อบรมการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
          -  อบรมยกระดับชัน้การควบคุมภายในแกส่หกรณ์ 
          -  อบรมความรู้พื้นฐานแก่สมาชกิสหกรณ์ 
          -  อบรมเตรียมความพร้อมสหกรณ์ตั้งใหม ่ 
3)  งานพัฒนาวิสาหกิจชมุชน (RM 22 - 23) 
    2.1 สร้างสื่อดิจิทลัเรียนรู้บัญชวีิสาหกิจชมุชน   
  2.2 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

1)  สร้างและพัฒนาระบบงาน (RM 24 - 25) 
     1.1 สร้างมาตรฐานจรยิธรรมด้านการเงินการบัญชี 
    ของผู้บริหารสหกรณ์ 
     1.2  การพัฒนาระบบขอ้มูลเพือ่การตัดสินใจ 
    ส าหรับผู้บริหารสหกรณ์ (COOP Smart  Decision)  
2)  พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ (RM 26 - 27) 
     2.1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลฝ่ายจัดการ   
    2.2  โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ขอ้มูลทางการเงิน 
    การบัญชีเพือ่การบริหารสหกรณ์ 

1)  งานสร้างและพัฒนาระบบงาน (RM 28 - 29) 
     1.1  สร้างสื่อดิจิทัลเรียนรู้บัญชีต้นทุนอาชีพ    
  1.2 สร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถธีุรกจิ  
    (แนวทางประชารัฐ) 
2.  งานการขับเคลื่อนนโยบาย (RM 30 - 31) 
     2.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     2.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การผลิตสินค้าเกษตร 
3)  งานส่งเสริมการจัดท าบญัชี (RM 32 - 42) 
    3.1  เกษตรกรเปูาหมาย (RM 32 - 34) 
         -  โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
     แก่เกษตรกร 
         -  โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ท าบัญชีได้ใชบ้ัญชีเปน็ 
         -  โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใชข้้อมูลทางบัญช ี
     อยา่งยั่งยนื 
    3.2  โครงการพระราชด าริ (RM 35 - 42) 

4. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการรองรับภารกิจที่ “เร่งด่วน ท้าทาย และเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง” และสามารถสร้างความเป็น AUDITOR  ให้ “มีความชัดเจนและเป็นจริง” 
พัฒนาองค์กรสู่ Real Auditor (RM 43) 

ยุทธศาสตร์ 

ทิศทาง 
การปฏิบัติงาน  

ปี 2560 
นวัตกรรม 

เพ่ือสร้างข้อมูล 
ที่มีคุณค่า  

“Innovation 
for Valuable 
Information” 

Thailand 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม”( Value Based Economy ) 
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 1. สร้างและพัฒนาระบบงาน 
  RM 1 : สร้างระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ แบบ Real Time 
  RM 2  : พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
  RM 3  : พัฒนามาตรฐานกระดาษท าการส าหรับงานสอบบัญชีสหกรณ์ 
  RM 4  : พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ 
  RM 5  : พัฒนาระบบผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
  RM 6  : พัฒนาผู้สอบบัญชีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  
     (Cooperative IT Auditor : CITA) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภบิาลจะต้อง 
เป็นที่ประจักษ์อยา่งชัดเจนและน าไปสู่การพฒันาสหกรณไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม 

20 

งานตรวจสอบบญัชีสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 
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 2. งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  RM 7  : การประเมินความพร้อมของสหกรณ์เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี 
  RM 8  : การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  RM 9  : การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ 
  RM 10 : การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์  
     ด้วยระบบกระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์  
     (Electronic Working Paper : EWP) 
  RM 11  : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์  
  RM 12 : การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี 
  RM 13  : การติดตามผลการเสนอเลิก 
 3. งานวางระบบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  RM 14 : การวางระบบบัญชีสหกรณ์ตั้งใหม่ 
  RM 15 : การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภบิาลจะต้อง 
เป็นที่ประจักษ์อยา่งชัดเจนและน าไปสู่การพฒันาสหกรณไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม 
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งานตรวจสอบบัญชีสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร (ต่อ) 
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RM 1 สร้างระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ แบบ Real Time 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค์  

สหกรณ์ภาคเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (จัดท างบทดลองได้ทุกเดือน) 

1.  เพื่อใหส้หกรณ์ทราบข้อบ่งช้ีความเสี่ยงทางการเงินของตนเองและแก้ไขปรับปรุงการด าเนินกิจการ     
2.  เพื่อใหผู้้สอบบัญชีใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานสอบบัญชีเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ 
    และปูองปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในสหกรณ์ 
3.  เพื่อใหห้น่วยงานก ากับดูแลสหกรณ์ใช้ประโยชน์ในการก ากับดูแลด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ 

คณะ 
ท างาน 

1. ศึกษารูปแบบและวิธีการและเนื้อหาระบบเตือนภัยจากหน่วยงานอื่นๆ 
2. ก าหนดขอบเขตของระบบเตือนภัย 
3. ก าหนดความต้องการระบบเตือนภัย (Requirement) 
4. ออกแบบรูปแบบรายงานเตือนภัยส าหรับระบบ IT  
5. ก าหนดระบบก ากับดูแลสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี 
6. จัดท าแนวปฏิบัติงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเตือนภัย ได้แก่ สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี 
 และหน่วยงานก ากับดูแลสหกรณ์  
7.   จัดอบรมสหกรณ์น าร่อง และผู้สอบบัญชีของสหกรณ์น าร่อง  
8.  เปิดระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์  
9.   ขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ 
10. ติดตามและประเมินผลการใช้ข้อมูลเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 1 

แต่งตั้งคณะท างาน กพร. 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3  

ไตรมาส 1 - 2  พัฒนาระบบ IT เพื่อเตือนภยัทางการเงินของสหกรณ์ ศทส. 

การด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ   สหกรณ์เปูาหมายได้รับทราบข้อมูลเตือนภัยทางการเงิน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 70 ของสหกรณ์เปูาหมายใช้ประโยชน์จากข้อมูลเตือนภัยทางการเงิน  ตัวชี้วัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 2 พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 
คณะ 

ท างาน 

1.  เพื่อใหผู้้สอบบัญชีมีเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายงานให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

1.  รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยง 
    ในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
2.  ศึกษามาตรฐานการสอบบัญชีและวิธีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 
3.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์และ 
    ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน 
4.  ร่วมด าเนินการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง 
5.  น าร่องการใช้งาน 
6.  สรุปผลการใช้งาน ปรับปรุงวิธีการ เครื่องมือและคู่มือการปฏิบัติงาน 
7.  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
8.  ประกาศถือใช้ 
9.  ติดตามผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ มีระบบการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

ศทส. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 

ไตรมาส 1 กพร. แต่งตั้งคณะท างาน 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 4 

ไตรมาส 3 
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RM 3 พัฒนามาตรฐานกระดาษท าการส าหรับงานสอบบัญชีสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน 
คณะ 

ท างาน 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

1. เพ่ือให้มีมาตรฐานกระดาษท าการทีส่ามารถน าไปปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม 
   ทั้งที่เป็นกระดาษและเปน็อิเล็กทรอนกิส ์
2. เพ่ือให้มีการจัดการหลกัฐานการสอบบญัชีอย่างเป็นระบบและเปน็ไปตามมาตรฐาน 

1.  ศึกษาปัญหาที่เกิดจากการจัดท ากระดาษท าการงานสอบบญัชีสหกรณ์ 
2.  ศึกษามาตรฐานกระดาษท าการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  วิเคราะห์ความจ าเป็นในการจัดเกบ็หลักฐานการสอบบัญชีสหกรณ ์
4.  ก าหนดมาตรฐานการจัดท าและจัดเกบ็หลักฐานการสอบบญัช ี
 ทั้งกรณีกระดาษและที่เปน็อิเล็กทรอนิกส ์
5.  น าร่องการใช้งาน 
6.  เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
7.  ประกาศถือใช ้
8.  ซักซ้อมผู้ปฏิบตัิงาน 
9.  ติดตามปัญหาที่เกดิขึ้นจากการปฏบิัติงานเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  มีมาตรฐานกระดาษท าการเพื่อจัดเกบ็หลกัฐานในการสอบบัญชีทั้งที่เป็นกระดาษและอิเล็กทรอนิกส ์

กพร. แต่งตั้งคณะท างาน ไตรมาส 1 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 - 3 

ไตรมาส 4 

กลุ่มเปูาหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 4 พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน คณะ 
ท างาน 

ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ 

1.  เพ่ือให้งานสอบบัญชีสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
   ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผลการตรวจสอบบัญชสีหกรณ์ของผู้สอบบัญชี 
3. เพ่ือลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏบิัติงานสอบบัญช ี
    ที่ไม่เปน็ไปตามมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ได้รับการพัฒนาใหม้ีประสทิธิภาพ  

ไตรมาส 1 แต่งตั้งคณะท างาน กพร. 

1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและจุดเสี่ยงในการปฏิบตัิงานสอบบญัชีสหกรณ์  
2. ศึกษามาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล 
3. จัดท าแผนการพฒันาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีสหกรณ์ 
4. ออกแบบและพฒันาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีสหกรณ์ 
5. จัดท าคู่มือในการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีสหกรณ์ 
6. น าเสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบและประกาศถือใช้ 
7. ตดิตามประเมนิผล เพื่อพัฒนาหรือปรบัปรุงให้มปีระสิทธภิาพมากขึ้น 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ศทส. 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 
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RM 5 พัฒนาระบบผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

1. เพื่อให้กรมมีระบบข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
2. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง 
   กับวิชาชีพสอบบัญช ี

คณะ 
ท างาน 

1. ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือน ามาก าหนดขอบเขตระบบงาน 
 และหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสม 
2. จัดท าขอบเขตระบบผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
3. จัดท าแผนการพฒันาระบบผู้สอบบัญชสีหกรณ์ 
4. พิจารณาปรับปรุงระเบียบและเคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอดคล้องกับ 
    ระบบผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนา 
5. น าเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6. ประกาศถือใช้ 
7. ตดิตามผลเพื่อการปรับปรุงและพฒันาระบบผู้สอบบญัชีสหกรณ์ 

ไตรมาส 1 แต่งตั้งคณะท างาน กพร. 

 พัฒนาระบบผู้สอบบญัชีสหกรณ ์ศทส. ไตรมาส 2 

เชิงปริมาณ  มีระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปูาหมาย 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3  

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 6 พัฒนาผู้สอบบัญชีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  
(Cooperative IT Auditor : CITA) 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน 

เพ่ือพัฒนาทกัษะการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชี  
(Computer Assisted Audit Techniques : CAATs) แก่ผู้สอบบัญชีสหกรณ ์

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  กลุม่เปูาหมายได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชี จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 80 ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์เปูาหมายสามารถใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยผู้อื่นและใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle จ านวน 30 คน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

สตท. 

2. พัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบตัิการ ศทส. 

5. ประชุมเชิงปฏิบตัิการ/ติดตามผล 
6. สรุปผลการด าเนินการ ศทส. 

ไตรมาส 1 

1. คัดเลือกผู้สอบบัญชีทีจ่ะพัฒนาเป็น CITA สตท. ละ 3 คน ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 - 3 

ไตรมาส 4 

3. ด าเนนิการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ สพถ. ไตรมาส 1 

4. ปฏิบตักิารภาคสนาม 
    4.1 ผู้สอบบัญชี ปฏิบตัิการตรวจสอบบญัชี 
    4.2 ศทส. แนะน าและสอนแนะ 

ไตรมาส 2 - 3 
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RM 7 การประเมินความพร้อมของสหกรณ์เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 
สตส. 

เพ่ือประเมินความพร้อมรบัการตรวจสอบบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและวาง
แผนการให้บริการที่เหมาะสม 

ประเมินความพร้อมในการรับการตรวจสอบบญัชี  
1.  เตรียมข้อมูลประกอบการประเมินความพร้อม 
2. ประเมินความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี  
 (ผู้สอบบัญชีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 
 2.1  ใช้แบบประเมินความพร้อม 
   2.2  การประเมินความพร้อมรับการตรวจสอบ 
 2.3  สรุปผลการประเมินและจ าแนกกลุ่มตามความพร้อม 
3.  เสนอผลการประเมินต่อหวัหน้าส านักงานเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
4.  แจ้งผลการประเมินใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทราบ และสรุปผล 
 การประเมนิให้สหกรณจั์งหวัดทราบด้วย  
5.  รายงานผลการประเมินความพร้อมรับการตรวจสอบที่ระบบ CAD_AUDIT 

กลุ่มเปูาหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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1. สรุปผลการประเมินความพร้อมของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  
 เสนอต่ออธิบดกีรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
2. ท าหนังสือแจ้งผลการประเมินให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์ทราบ 

สมช. 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤศจิกายน 2559 

ตุลาคม 2559 
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Guideline 
การจ าแนกกลุ่มตามความพร้อม 

รายละเอียดการจ าแนกกลุ่มตามความพร้อม  
1. กลุม่พร้อมรับการตรวจสอบ ต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังนี ้
 1.1  มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชี  

  หมายถึง มบีุคลากรที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็น 
 ผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชี ท้ังนี้ ไม่รวมบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1.2  สามารถจัดท าบัญชี และงบการเงินให้ตรวจสอบได้ 
2. กลุ่มไม่พร้อมรบัการตรวจสอบ  
    2.1  กรณีด าเนินธุรกิจ  
          2.1.1   ไม่มีผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี หรือ 
          2.1.2   มีผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี แต ่
                   (1)  จัดท าบัญชีได้ แต่ท างบการเงินไม่ได้  หรือ 
                   (2)  จัดท าบัญชีและงบการเงินไม่ได ้
    2.2  กรณีไม่ด าเนินธุรกิจ/หยุดด าเนินธุรกิจ 

2.2.1  มีแผนฟื้นฟ ู
  2.2.2 ไม่มีแผนฟืน้ฟ ู
3. กลุ่มจัดตั้งใหม่  
    3.1  จดทะเบียนตั้งใหม่ระหว่างปี หรือ            
    3.2  ตั้งใหม่ในปีก่อนแต่ยังไม่ไดร้ับการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ 
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สตส. 
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Guideline 
การจ าแนกกลุ่มตามความพร้อม (ต่อ) 

 4. กลุม่อาจถูกสั่งเลิก  
    4.1 สหกรณ์ ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
          4.1.1  ไม่เริ่มด าเนินธุรกิจภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีจดทะเบียน หรือหยุดด าเนินธุรกิจ 2 ปี ติดต่อกัน 
          4.1.2  ไม่ส่งส าเนางบดุลและรายงานประจ าปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 3 ปีติดต่อกัน 
          4.1.3  ไม่อาจด าเนินกิจการให้เป็นผลดีหรือด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้เกิดความเสียหาย 
                  แก่สหกรณ์ หรือประโยชน์ส่วนรวม 
    4.2 กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547   
         4.2.1 ไม่มีการประชุมใหญ่ ภายใน 90 วัน นับแต่วนัท่ีจดทะเบียน 
         4.2.2  ไม่เริ่มด าเนินธุรกิจภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีจดทะเบียน หรือหยุดด าเนินธุรกิจ 2 ปี ติดต่อกัน 
         4.2.3  ไม่ส่งส าเนางบดุลต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 3 ปี ติดต่อกัน 
         4.2.4  ไม่อาจด าเนินกิจการให้เป็นผลดีหรือด าเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเสียหาย 
                แก่กลุ่มเกษตรกร หรือประโยชน์ส่วนรวม 
5. กลุ่มต้องเลิกตามกฎหมาย  
 5.1  สหกรณ์ ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
  5.1.1  มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 10 คน   
  5.1.2  ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก   
 5.2  กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรา 32 แหง่ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 
  5.2.1  มีสมาชิกน้อยกว่า 30 คน เกิน 120 วัน  
  5.2.2  ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก    

30 

สตส. 
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RM 8 การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

1.  วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี  
    1.1  สอบบัญชีระหว่างปี  เน้น ทดสอบการควบคุม : Test control  
    1.2  สอบบัญชีประจ าปี   เน้น ตรวจสอบเนื้อหาสาระ : Substantive test 
2.  การใช้เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบบัญชี 
    2.1  ใช้ CATS ส าหรับช่วยตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี 
          ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    2.2  ใช้ ACL ส าหรับช่วยตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีของผู้อ่ืน 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน สตส. 

กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ 

1. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี สามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจสอบบัญชี 
    และข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีไปปรับปรุงการบริหารจัดการและอ านวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกโดยรวม 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งโปร่งใสและพึ่งพาตนเองได้ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
3. เพื่อให้การสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

3. กระบวนงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
    3.1  การวางแผนงานสอบบัญชี 
          ผู้สอบบัญชี 
          1)  ท าหนังสือขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสหกรณ์  
              (กรณีใช้ CATS หรือ ACL ช่วยตรวจสอบ) 
          2)  วิเคราะห์ข้อมูลการท าธุรกรรมเชิงลึก (Scan ธุรกรรม) ของสหกรณ์ 
              และกลุ่มเกษตรกร 

ไตรมาส 1 

Co
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ระยะเวลาด าเนินการ 
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ไตรมาส 1 

RM 8 การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ต่อ) 

การด าเนินงาน สตส. 

        3) ประเมินมาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย 
              ส าหรับสหกรณ์ท่ีประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
         4)  ประเมินความเสี่ยง 
      -  วางแผนร่วมกับทีมงานในการเข้าประเมินความเสี่ยง 
          -  ประชุมทีมงานเพ่ือท าการสรุปผลประเมินความเสี่ยงสหกรณ์เป้าหมาย 
            กรณสีหกรณ์ท่ีมีความยากในการสอบบัญชีระดับยากมากขึ้นไป  
    ให้ หน.สตส.ประชุมร่วมกับทีมงาน          
         5)  ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง 
              และจัดท าแผนการสอบบัญชีโดยรวม 
         6)  จัดท าแนวการสอบบัญชี (Audit Program) กรณีมีการใช้ CATS หรือ ACl  
             ช่วยตรวจสอบ ให้ก าหนดวิธีการตรวจสอบแต่ละรายการไว้ใน 
             แนวการสอบบัญชีด้วย 
         7)  ประชุมทีมงานเพ่ือท าความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบตาม Audit Program   
   หัวหน้าส านักงาน           
         1)  ก ากับให้มีการ Scan ธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของสหกรณ์ 
                 ตามข้อเท็จจริง  
         2)  ก ากับให้มีการจัดท าแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี  
               (Audit Program ) ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสหกรณ์ 
         3)  ก ากับให้มีการท าความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบตาม Audit Program 
         4)  สอบทานการวางแผนงานสอบบัญชี      

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 8 การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ต่อ) 

การด าเนินงาน 
สตส. 

 5)  แจ้งผลการสอบทานการวางแผนงานสอบบัญชีรายสหกรณ์ ให้ผู้สอบบัญชี 
   เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีใช้ระบบ EWP ให้แจ้งผลโดยใช้ Coaching note 
 6)  รายงานผลการสอบทานการวางแผนงานสอบบัญชีในระบบ CAD_PLAN  
     7)  ส่งส าเนาการวางแผนงานสอบบัญชีให้ สตท. เพ่ือควบคุมคุณภาพการวางแผน 

งานสอบบัญชี ส าหรับสหกรณ์ท่ีไม่ใช้ระบบ EWP 
3.2  การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
     ผู้สอบบัญชี 
 1)  ปฏิบัติการตรวจสอบตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในแนวการสอบบัญชีแต่ละเรื่อง 
     2)  บันทึกผลการตรวจสอบเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง 
 หัวหน้าส านักงาน 
 1)  สอบทานการปฏิบัติงานสอบบัญชีระหว่างปี 
      2)  แจ้งข้อสังเกตในกรณีท่ีจ าเป็นต้องขยายขอบเขตการตรวจสอบหรือปรับวิธีการ 
         ตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีใช้ระบบ EWP  
          ให้แจ้งข้อสังเกตโดยใช้ Coaching note 
3.3  การรายงานผลการสอบบัญชี 
 ผู้สอบบัญชี 
 1)  สรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษท าการ 
 2)  เสนอรายงานการสอบบัญชีและกระดาษท าการ ก่อนแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
     3)  เสนอรายงานการสอบบัญชีและกระดาษท าการ ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ 
       แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

ไตรมาส 1 

 
 
 
 

วางแผนแสดงความเห็น
ภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่วนัสิน้ป ี
ทางบัญชีของสหกรณ์ 

และกลุ่มเกษตรกร 
 ยกเว้น 

สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่
พิเศษ/หรือสหกรณ์ 
ที่มีข้อบกพร่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 8 การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ต่อ) 

การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่ก าหนด  

สตส. 

 หัวหน้าส านักงาน 
 1)  สอบทานรายงานการสอบบัญชีและกระดาษท าการก่อนผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น 
   ต่องบการเงิน 
 2)  แจ้งผลการสอบทานกระดาษท าการและรายงานการสอบบัญชีรายสหกรณ์  
  ให้ผู้สอบบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีใช้ระบบ EWP ให้แจ้งข้อสังเกต 
  โดยใช้ Coaching note 

วางแผนแสดงความเห็น
ภายใน 90 วนั 

นับตั้งแต่วนัสิน้ป ี
ทางบัญชีของสหกรณ์ 

และกลุ่มเกษตรกร 
 ยกเว้น 

สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่
พิเศษ/หรือสหกรณ์ 
ที่มขี้อบกพร่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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1.  ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
  (CAQC)  
2.  ติดตามผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน  

สมช. 
ไตรมาส 1 

ไตรมาส 1 - 4 
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Guideline 
การสอบทานงานของหัวหน้า สตส.  

1. ผลการประเมินความเสี่ยงของผูส้อบบัญช ี 
    -  น าข้อมูลจากการ Scan ธุรกรรม มาประกอบการพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง 
  ในการสอบบัญชี 
2. แผนการสอบบัญชีโดยรวม และแนวการสอบบัญช ี
    2.1  สอบทานแผนการสอบบัญชีโดยรวม ก าหนดรายการตรวจสอบไว้ครอบคลุมทุกรายการ 
  สอดคลอ้งกับผลการประเมินความเสีย่งในการสอบบัญชี 
    2.2  สอบทานแนวการสอบบัญชี ก าหนดไว้ครบถ้วนทุกรายการสอดคล้อง 
  กับแผนการสอบบัญชีโดยรวม 
    2.3 สอบทานวิธีการตรวจสอบ ทุกรายการสอดคล้องกับแผนการสอบบัญชีโดยรวม   

การสอบทานการ
วางแผนงานสอบบัญช ี

1. สอบทานการปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีกับกระดาษท าการ 
2. สอบทานรายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปีกับกระดาษท าการ  

สอบทานการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีระหว่างปี 

1. สอบทานการปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีกับกระดาษท าการ 
2. สอบทานความถูกต้องของการแสดงรายการในงบการเงิน 
3. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
4. สอบทานร่างรายงานของผู้สอบบัญช ีและรายงานผลการตรวจสอบเทียบกับสรุปผล 
 การตรวจสอบในกระดาษท าการ  

สอบทานผลการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี

ประจ าปี 
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ไตรมาส 1 

RM 9 การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ 

เพ่ือให้การปฏิบตัิงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเปน็ไปตามมาตรฐาน 
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (TSQC1) 

วัตถุประสงค ์

กลุ่มเปูาหมาย สหกรณ์กลุ่มพร้อมรบัการตรวจสอบทกุแห่ง  

การด าเนินงาน 

1. การวางแผนงานสอบบัญชี 
   1.1 แนวทางการควบคุมคุณภาพ 
  1)  ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี 
           -  วิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบต่อความเสี่ยง            
           ท่ีงบการเงินจะแสดงข้อมูลอันขดัต่อข้อเท็จจริง 
         2)  แผนการสอบบัญชีโดยรวม และแนวการสอบบัญชี 
           - วิเคราะห์รายการที่ต้องตรวจสอบในแผนการสอบบัญชีโดยรวม         
           ไดก้ าหนดวิธีการตรวจสอบท่ีส าคัญ ไว้ครบถ้วน  
    ถูกต้องทุกรายการสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง 
           -  วิเคราะห์ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชีโดยพิจารณาจาก 
           วิธีการตรวจสอบท่ีก าหนดในแนวการสอบบัญชีว่า ครบถ้วน ถูกต้อง                  
           บรรลวุัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและสอดคล้องกับผลกระทบ 
           ท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลการประเมินความเสี่ยง 
           -  วิเคราะห์การเลือกตัวอย่างว่า เหมาะสมกับวิธีการตรวจสอบท่ีก าหนด    
            และผลการประเมินความเสี่ยง 

สตท. 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 9 การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ (ต่อ) 

การด าเนินงาน สตท. 

 1.2  แจ้งผลการควบคุมคุณภาพการวางแผนงานสอบบัญชีรายสหกรณ์  
         ให้หัวหน้า สตส.เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีข้อสังเกต  
         กรณีใช้ระบบ EWP ให้แจง้ผลโดยใช้ Coaching note 
   1.3  รายงานผลการควบคุมคุณภาพการวางแผนงานสอบบัญชี 
         ในระบบ CAD_PLAN 
2.  การปฏิบัตงิานตรวจสอบบัญชี 
   2.1  แนวทางการควบคุมคุณภาพ 
        1)  วิเคราะห์การปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีกับกระดาษท าการ 
    2)  วิเคราะห์รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปีกับกระดาษท าการ  
 2.2 แจ้งข้อสังเกตในกรณีท่ีจ าเป็นต้องขยายขอบเขตการตรวจสอบหรือ 
     ปรับวิธีการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีใช้  
        ระบบ EWP ให้แจ้งข้อสังเกตโดยใช้ Coaching note 
3.การรายงานผลการสอบบัญช ี
    3.1 แนวทางการควบคุมคุณภาพ 
         1)  วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการในงบการเงินปีปัจจุบันกับข้อมูลปีก่อน 
           เพื่อพิจารณาว่าได้มีการปรับเพิ่มรายการที่มีสาระส าคัญใน 
           แผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี  
          2)  วิเคราะห์ความผิดปกติของรายการในงบการเงิน 

  

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 1 - 4 
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เชิงปริมาณ จ านวนสหกรณ์กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบทุกแหง่ได้รบัการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชี  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของจ านวนสหกรณ์ได้รับการประเมนิคุณภาพงานสอบบัญช ี
           ตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีภายในมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 

RM 9 การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ (ต่อ) 

การด าเนินงาน 

สตท. 

  3)  วิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์ของรายการในงบการเงินกับวิธีการ 
            ตรวจสอบท่ีก าหนดในแนวการสอบบัญชี และสรุปผลการตรวจสอบ 
   และข้อสังเกตในกระดาษท าการ 
   4)  วิเคราะห์ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี กับ 
      การแสดงความเห็นต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี 
  5)  วิเคราะห์ข้อมูลในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีว่าครบถ้วนถูกต้อง 
          ตามหลักฐานการสอบบัญชีและให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้อง 
 3.2  แจ้งผลการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีประจ าปี เป็นลายลักษณ์อักษร 
        ต่อหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
        กรณีใช้ระบบ EWP ให้แจง้ผลโดยใช้ Coaching note 

ไตรมาส 1 - 4 

สมช. 

1.  ติดตามการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของส านกังานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    (สตท.) 
2.  สรุปผลการตดิตามการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของ 
    ส านกังานตรวจบัญชีสหกรณ์ (สตท.) พร้อมเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
    งานสอบบญัชีต่อผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ตัวชี้วัด 

ไตรมาส 2 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 10 การเพิ่มประสิทธภิาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้วยระบบ
กระดาษท าการอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper : EWP) 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 
สตส. 

1.  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี ให้สามารถท าได้ทกุระยะ 
    อย่างทันเวลา 
2.  ส่งเสรมิให้มกีารน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานสอบบญัชีแบบครบวงจร  
    ใหส้ามารถอ านวยความสะดวกในการจัดท าแนวการตรวจสอบบญัชี การบันทึกผล 
    การสอบบัญชี และการสรุปผลการตรวจสอบบญัชีในกระดาษท าการ 
3.  เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบตัิงานสอบบัญชี การควบคุมงานสอบบญัชีให้สามารถปฏบิัติงาน 
 ไดต้ามมาตรฐานงานสอบบัญชี 

1.  สหกรณก์ลุ่มพร้อมรบัการตรวจสอบ และสอบบญัชีโดยผู้สอบบญัชีภาครัฐ  
2.  สหกรณท์ี่ใช้ระบบกระดาษท าการอิเลก็ทรอนกิส์แล้ว 

ไตรมาส 1 

 
 
 
1.  การวางแผนงานสอบบญัช ี
    ผู้สอบบัญช ี :  จัดท าแนวการสอบบัญชี (Audit Program) ในระบบ EWP     
    หัวหน้าส านกังาน :  สอบทานการวางแผนงานสอบบัญชี  ในระบบ EWP   
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 10 การเพิ่มประสิทธภิาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้วยระบบ
กระดาษท าการอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper : EWP) (ต่อ) 

การด าเนินงาน 

 วางแผน 
แสดงความเห็น 
ภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่วันสิน้ป ี
ทางบัญชีของสหกรณ ์

และกลุ่มเกษตรกร 
 ยกเว้น 

สหกรณ์ทีม่ ี
ขนาดใหญ่พิเศษ 
/หรือสหกรณ์ 

ที่มีข้อบกพร่อง 

  
2.  การปฏิบัตงิานตรวจสอบบัญชี   
  ผู้สอบบัญช ี :  บันทึกผลการตรวจสอบในระบบ EWP  เมื่อการตรวจสอบ 
    แล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง 
   หัวหน้าส านกังาน :  สอบทานการบันทึกผลการตรวจสอบในระบบ EWP   
    เมื่อผู้สอบบัญชีบันทึกผลการตรวจสอบแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง 
3. การรายงานผลการสอบบญัช ี
    ผู้สอบบัญช ี:  สรุปผลการตรวจสอบโดยบันทึกข้อตรวจพบ (Exception)  
    ในระบบ EWP เมื่อตรวจสอบเสร็จ 
   หัวหน้าส านกังาน : สอบทานการสรุปผลการตรวจสอบและพิจารณา 
    ข้อตรวจพบ (Exception) ในระบบ EWP  
4. การจัดเกบ็กระดาษท าการในระบบ EWP 
   ผู้สอบบัญช ี
   1) ส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง  
    2) ปิดแฟ้มข้อมูลเมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแล้ว 
     

สตส. 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 10 การเพิ่มประสิทธภิาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้วยระบบ
กระดาษท าการอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper : EWP) (ต่อ) 

1. ด าเนินการสร้างแฟูมข้อมลูการตรวจสอบตามสหกรณ์เปูาหมาย 
2.  ROll BACK ข้อมูล ส าหรับการตรวจสอบบญัชีปีต่อไป 
3. รวบรวมความต้องการและพัฒนาเพิม่เติม 

ศทส. 

เชิงปริมาณ  :   ผู้สอบบัญชีสามารถปดิแฟูมการตรวจสอบในระบบกระดาษท าการอิเลก็ทรอนกิส์ 
                   ได้ส าเร็จร้อยละ 80 ของสหกรณ์ทีแ่สดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว 

การด าเนินงาน 

1.  ใช้ระบบ EWP ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เมื่อ หัวหน้า สตส.  
  สอบทานแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง 
2. ก ากบัการใช้ระบบ EWP ในการปฏบิัติงานของ สตส. ในพื้นที ่
 ให้บรรลุเปูาหมาย 
3.  ให้ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาระหว่างปฏิบตัิงาน 

สตท. ไตรมาส 1 - 4 

ไตรมาส 1 - 4 

ตัวชี้วัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 11 โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ของสมาชิกสหกรณ ์

วัตถุประสงค ์

การด าเนนิงาน สตส. 

20 %  ของสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตรกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ 

1.  เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของข้อมูลทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ 
2.  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์  
    ด้านสินเชื่อการรับฝากเงินและการถือหุ้น 
3.  เพื่อควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ     
 ระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
4.  เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับสหกรณ์ โดยการเตือนภัยและปูองปรามการทุจริตจากข้อบกพร่อง 
    ทางการเงินและสร้างความเชื่อถือแก่มวลสมาชิก 

การวางแผน 
1.  ก าหนดเกณฑ์การเลือกสมาชิกรายคนเพื่อท าการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสมาชิก

สหกรณ์ 
2.  ก าหนดจ านวนสมาชิกรายสหกรณ์ที่จะยืนยันยอด 
3.  เสนอแผนปฏิบัติการยนืยันยอดต่อหัวหน้าส านักงาน 
4.  เลือกรายช่ือสมาชิกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5.  จัดท าทะเบียนรายช่ือสมาชิกที่จะท าการยืนยันยอด  
6.  ด าเนินการยืนยนัยอดกับสมาชิกสหกรณ์ โดยวิธีสอบทานโดยตรงกับสมาชิก 
7.  กรณีพบข้อทักท้วงให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งให้สหกรณ์ทราบเพื่อ

ด าเนินการต่อไป 

กลุม่เปูาหมาย 

ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ 

ไตรมาส 1 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 11 โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ของสมาชิกสหกรณ์ (ต่อ) 

การด าเนนิงาน 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ  สมาชิกกลุ่มเปูาหมายได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการท าธุรกรรมด้านการเงินกบัสหกรณ์  
                จ านวน 400,000 คน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมายได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการท าธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์  

ติดตามประเมินผล สตท. ไตรมาส 4 

ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลการสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์ ศทส. 

เมื่อปฏิบัติงาน 
แล้วเสร็จ 

สตส. 

การรายงาน 
8.  บันทึกข้อมูลผลการยืนยันยอดกับสมาชิกสหกรณ์ลงในฐานข้อมูลให้ถูกต้องและ 
  เป็นปัจจุบัน 
9.   รายงานความก้าวหน้าผลการยืนยนัยอดต่อหัวหน้าส านักงาน 
10.  บันทึกผลงานในระบบ CAD_PLAN หลังจากหัวหน้าส านักงานพิจารณาแล้ว 

ไตรมาส 2 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสเสนอผู้บริหารเพื่อพัฒนางาน สมช. ไตรมาส 1 - 4 
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RM 12 การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

สตส. 

กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ 

1. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี 
2. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท าบัญชี และงบการเงินได้ 
3. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีส าหรับกลุ่มที่ด าเนนิธุรกิจ  
 1.1  เข้าประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อชี้แจงความส าคัญ 
     ของการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
 1.2  แนะน าให้ก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี 
 1.3  ตรวจแนะน าการจัดท าบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบการเงิน 
2. กิจกรรมประสานงานกับสหกรณ์จังหวัดเพื่อทราบแผนฟื้นฟู  
 ส าหรับกลุ่มที่ไม่ด าเนินธุรกิจ/หยุดด าเนินธรุกิจ 
 2.1  กรณีมีแผนฟื้นฟู 
     (1)  เข้าประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อชี้แจงความส าคัญของการจัดท าบัญชี 
   (2)  แนะน าให้ก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี 
   (3)  ตรวจแนะน าการจัดท าบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
 2.2  กรณีไม่มีแผนฟ้ืนฟู   
  ติดตามการด าเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หากเข้าข่ายที่นายทะเบียน
สหกรณ์อาจสั่งเลิก ให้ด าเนินการเสนอนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก 

ไตรมาส 1 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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เชิงปริมาณ   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเปูาหมายได้รับการสอนแนะการจัดท าบัญชี และงบการเงิน 
เชิงคุณภาพ   ร้อยละ 10 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเปูาหมายสามารถจัดท าบัญชี และงบการเงินได้  

RM 12 การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี (ต่อ) 

การด าเนินงาน 

สตส. 

3.  รายงานผลการปฏิบัติงานรายสหกรณ์ต่อหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  
 ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
 3.1 รายงานผลการตรวจแนะน าการจัดท าบัญชี งบการเงิน และรายละเอียด 
  ประกอบการเงิน 
 3.2 รายงานผลการติดตามการด าเนินการต่อหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
4.  ส าเนาผลการปฏิบัติงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบ เพื่อบูรณาการท างานร่วมกัน 
5. หากสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดส่งงบการเงินให้ตรวจสอบได้  
 ให้ด าเนนิการสอบบัญชีประจ าปี 
6. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมปัญหาอุปสรรค  
 ต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 และส าเนาให้สหกรณ์จังหวัดทราบ 

ตัวชี้วัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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สิงหาคม 2560 

1.  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบ 
2. สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนเสนอต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 และแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
3. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมปัญหาอุปสรรค  
 ต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 

สมช. 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมปัญหาอุปสรรค ต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สตท. 
ภายใน 

7 กันยายน 2560 

ภายใน 5 วันท าการ 
นับจากวันสิ้นเดือน 

ภายใน 
15 กันยายน 2560 

ไตรมาส 1 - 4 

ไตรมาส 1 
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เชิงปริมาณ  จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเปูาหมายได้รับการติดตามการเสนอเลิก 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 50 ของกลุม่เปูาหมายที่ไม่มีแผนฟ้ืนฟู ได้รบัการสั่งเลกิจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

RM 13 การติดตามผลการเสนอเลิก 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

สตส. 

กลุม่อาจถูกสั่งเลิก/ต้องเลกิตามกฎหมาย 

เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่อยู่ในข่ายอาจถูกสั่งเลกิ  
หรือต้องเลิกตามกฎหมาย 

ประสานกับสหกรณ์จังหวัด เพ่ือยืนยันสถานะของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
1. กรณีมีแผนฟ้ืนฟ ูให้เข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างความพร้อมรับ 
    การตรวจสอบบัญชี 
2. กรณีไม่มีแผนฟ้ืนฟ ู
    2.1 เสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด (จกบ.) พิจารณา   
    2.2 กรณีไม่มีการด าเนินการใด ๆ ให้สรุปผลการติดตามเสนอ ผอ. สตท. 

ตัวชี้วัด 

สรุปผลการตดิตามเสนอกรมฯ เพื่อบูรณาการร่วมกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ในการแก้ไขปญัหา  

สตท. 

ด าเนินการรวบรวมผลการติดตามการเสนอเลิก เสนออธิบดีกรมตรวจบญัชี 
สหกรณ์ เพ่ือแจ้งนายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

สมช. 

ภายใน 
15 มิถนุายน 2560 

ภายใน 
30 มิถนุายน 2560 

ภายใน 
พฤษภาคม 2560 

ไตรมาส 1 - 2 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 14 การวางระบบบัญชีสหกรณ์ตั้งใหม่ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน สตส. 

กลุม่จัดตั้งใหม ่

เพ่ือให้สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่จัดตัง้ใหม่มีระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. ชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการบญัชีต่อที่ประชุมคณะผู้จัดตั้ง 
2. ชี้แจงความส าคัญของการจัดท าบัญชีต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนนิการ 
3. วางระบบบญัชีและการควบคุมภายใน   
    3.1 แนะน าการจัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ท่ีเหมาะสมกับลักษณะ 
         การด าเนินธุรกิจของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    3.2 แนะน าวิธีการจัดท าบัญชีและงบการเงินตามประเภทของสหกรณ์  
         (Manual และ/หรอืโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์) 
    3.3 แนะน าการวางระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับลักษณะ 
         การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
4. รายงานผลการวางระบบบญัชีและการควบคุมภายในต่อ 
    หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 
 

อนึ่ง หากสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดส่งงบการเงินให้ตรวจสอบได้ให้
ด าเนินการสอบบัญชีประจ าปี 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ  จ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้รบัการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน  
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 50 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการวางระบบบัญชีสามารถจัดท าบัญชีได้ 

เมื่อได้รับ 
การประสาน 
ว่ามีสหกรณ์/ 
กลุม่เกษตรกร 

จัดตั้งใหม ่

ระยะเวลาด าเนินการ 
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เชิงปริมาณ  สหกรณ์เปูาหมายได้รับการติดต้ังโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพ่ิมขึน้อย่างน้อย 1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 50 ของสหกรณ์เปูาหมายมีสถานะ “ปรับเปลี่ยนระบบ” อย่างน้อย 1 ระบบ 

RM 15 การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน 

สตส. 

1.  เพื่อผลักดันให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) 
2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินการบัญชใีนการบริหารจัดการของสหกรณ์ 

1.  คัดเลือกสหกรณ์ที่สมัครใจในการใช้งานโปรแกรม และมคีวามพร้อม 5 ด้าน (เครื่อง, โปรแกรม, ข้อมูล, คน  
 และวิธีปฏบิัต)ิ  
2. ก าหนดแผนร่วมกับสหกรณใ์นการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS)  
3. สอนแนะและแก้ไขปัญหาการใช้งานขั้นพ้ืนฐาน (ระดบั 1) ใหแ้ก่สหกรณ์ 
4. ก ากับให้สหกรณ์ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
5. หัวหน้า สตส. มอบหมายผู้รบัผิดชอบและก ากบัดูแล ให้บันทึกความก้าวหน้าผลการปฏบิตัิงานใน CAD_SOFT 

ตัวชี้วัด 

1.  IT Mobile  
 1.1  ช่วยเหลือ IT Provider ในการปรับเปลี่ยนระบบ โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร (FAS) ให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสาขา 

1.2  แก้ไขปัญหาการใช้งานที่มีความซับซ้อน (ระดบั 2) 
1.3  ก ากับและผลักดนัให้การด าเนนิการเปน็ไปตามเป้าหมายระดับภาค  

2.  IT Learning รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นปัจจัยความส าเร็จในการวางระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS)  
    รวมทั้งถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรูใ้ห้แก่ IT Provider  

สตท. 

1.  แก้ไขปัญหาที่มีความซบัซ้อนมากที่เกี่ยวข้องกับทางเทคนิค (ระดบั 3)  
2.  ปรบัปรงุเพิ่มเติมโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.  ติดตามและประเมินผลการติดตั้งและใชง้านโปรแกรมให้เป็นไปตามเปูาหมาย 

ศทส. 

1. สหกรณท์ี่ใชโ้ปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกธรุกิจ 
2. สหกรณ์ที่ใช้มือ (Manual) 
3. สหกรณ์ที่ใชโ้ปรแกรมผู้อื่น 
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 2.1  พัฒนาระบบตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  RM 16  : สร้างระบบตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 2.2 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ 
  RM 17  : โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน 
     แก่สมาชิกสหกรณ์ 
  RM 18  : โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ 
  RM 19 : โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดท าบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ 
  RM 20  : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  RM 21  : โครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภบิาลจะต้อง 
เป็นที่ประจักษ์อยา่งชัดเจนและน าไปสู่การพฒันาสหกรณไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม 
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RM 16 สร้างระบบตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

1.  เพื่อใหผู้้ตรวจสอบกิจการมีคู่มือและแนวทางในการตรวจสอบกิจการ 
2.  เพื่อใหส้หกรณ์มีระบบการก ากับดูแลตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดข้อบกพร่อง 
 หรือการทุจริตในสหกรณ ์

การด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 

1.  ทบทวนระเบียบ ค าแนะน า และคู่มือการตรวจสอบกิจการ 
2.  รวบรวมปัญหาอุปสรรครวมทั้งความต้องการของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
 ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผลงานของผู้ตรวจสอบกิจการ   
3.  ด าเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดย 
  3.1 ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  3.2 จัดท าคู่มือ/วิธีการตรวจสอบกิจการสหกรณ์แต่ละประเภท 
  3.3 จัดท าระบบการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   
4.  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
5.  ขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
6.  ติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 
 

แต่งตั้งคณะท างาน กพร. 

คณะ 
ท างาน 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  มีคู่มือ/วิธีการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์อย่างน้อย 2 ประเภท 

ไตรมาส 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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เชิงปริมาณ  จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ได้รับการอบรมความรูค้วามเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน 
                จ านวน 14,000 คน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 60 ของกลุม่เปูาหมายสามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้ 

RM 17 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน 
แก่สมาชิกสหกรณ ์

ไตรมาส 1 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน สตส. 

สมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตรกลุม่พร้อมรบัการตรวจสอบ 14,000 คน 

1. เพื่อใหส้มาชิกสหกรณไ์ดต้ระหนกัและมสี่วนรว่มในการตรวจสอบ 
    การด าเนนิการของสหกรณ ์
2. เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสหกรณ์ 
3. เพื่อใหส้มาชิกสหกรณไ์ด้รับความรูเ้กี่ยวกบัขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสหกรณ์  

1. คัดเลือกสหกรณ์และก าหนดจ านวนสมาชิกรายสหกรณ์ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลกลุม่เปาูหมายในพื้นที่เพื่อใช้ในการปรับหลักสตูร 
3. อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ 
   การท าธุรกรรมทางการเงนิของตนเองกับสหกรณ์ 1 วัน 

1.  ปรับหลักสตูรกลางให้เหมาะสมกับกลุม่เปูาหมายในพื้นที ่
2.  ติดตามประเมินผล จ านวน 1,400 คน (10% ของ 14,000 คน) 

สตท. 

ตัวชี้วัด 

ก าหนดหลกัสตูรอบรมกลาง สพถ. ตุลาคม 2559 

กันยายน 2559 

ไตรมาส 3 - 4 

ตุลาคม 2559 

กลุ่มเปูาหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 18 โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน สตท. 

1.  สหกรณภ์าคเกษตรที่จัดตัง้ใหม่ 1 – 3 ปี ด าเนินธุรกิจและมีผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี 
2.  สหกรณภ์าคเกษตรที่เพิ่มธุรกิจใหม่  

1.  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่สหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ 
2.  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจด้านการท าบญัชีและสามารถ 
  จัดท าบญัชีได ้
3.  คณะกรรมการสามารถน าความรู้ไปใช้ในการบริหารงานได ้

ก าหนดหลกัสตูรอบรมกลาง สพถ. 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่เพ่ือปรับหลกัสูตร 
2.  ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี สหกรณ์ละ 1 คน 2 วัน 
3.  ฝึกอบรมคณะกรรมการ สหกรณ์ละ 2 คน 2 วัน 

1.  ก าหนดกลุม่เปูาหมายรายสหกรณ์ 
2.  ติดตามประเมินผล จ านวน 200 แห่ง 

สตส. 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ   สหกรณไ์ด้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี จ านวน 200 แห่ง 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

ตุลาคม 2559 

 

ไตรมาส 3 - 4 

กันยายน 2559 

ไตรมาส 1 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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เชิงปริมาณ   สหกรณไ์ด้รับการฝึกอบรมด้านการบรหิารจัดการทางการเงินการบัญชี จ านวน 900 แห่ง 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชนไ์ด้ 
                 ร้อยละ 30 ของสหกรณ์เปาูหมายสามารถจัดท าบัญชีหรืองบการเงนิได้เพิ่มขึน้อยา่งน้อย 1 ระดับ 

RM 19 โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดท าบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน สตท. 

สหกรณ์ภาคเกษตร กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ  
(ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา) 

1.  เพื่อใหส้หกรณ์มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี 
2.  เพื่อใหส้หกรณ์สามารถจัดท าบัญชีและงบการเงินได้ 

ก าหนดหลักสูตรอบรมกลาง 
1.  กลุ่มพร้อมใช้ IT 
2.  กลุ่มไม่พร้อมใช้ IT 

สพถ. 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่เพื่อก าหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนา          
 ทีเ่หมาะสมในแต่ละกลุ่ม 
    กลุ่มท่ี 1 กลุ่มพร้อมใช้ IT 
    กลุ่มท่ี 2 กลุ่มไม่พร้อมใช้ IT 
2.  ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี สหกรณ์ละ 1 คน 3 วัน 
3.  ติดตั้งโปรแกรมส าหรับกลุ่มพร้อมใช้ IT 
4.  ก ากับแนะน าแก่สหกรณ์เปูาหมาย สหกรณ์ละ 3 ครั้ง 

1.  คัดเลือกเปูาหมายรายสหกรณ์ 
2.  ติดตามประเมินผล จ านวน 900 แห่ง 

สตส. 

ตัวชี้วัด 

ตุลาคม 2559 

กันยายน 2559 

ไตรมาส 1 

 

ไตรมาส 2 - 3 

ไตรมาส 3 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 20 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน สตส. 

บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ด าเนินธุรกิจใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อ าเภอของสงขลา อ าเภอจะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) 

1.  เสริมสร้างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเข้มแข็ง 
    ด้านการเงินการบัญชี 
2.  เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

1. จ าแนกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็น 2 กลุ่ม 
    กลุ่มท่ี 1  กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญช ี
    - กลุ่มไม่มีพนักงานบัญชี               -  กลุ่มจัดท าบัญชีได้แต่ท างบการเงินไม่ได้ 
 - กลุ่มจัดท าบัญชีไม่ได้                  -  กลุ่มใช้ IT แต่ยังเดินงานไม่เป็นปัจจุบัน 
    กลุ่มท่ี 2  กลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี 
 - กลุ่มจัดท าบัญชีและงบการเงินได้    -  กลุ่มใช้ IT และเดินงานเป็นปัจจุบัน 
2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
3. ซักซ้อมเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
4. พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มที่ 1 ภายในไตรมาส 2 
5. ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 

1. พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในกลุ่มที่ 2  
2. ติดตามประเมินผล จ านวน 944 คน 

สตท. 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ  บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ด้รับการพฒันาศกัยภาพ จ านวน 944 คน 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 ของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชนไ์ด้ 

กลุ่มเปูาหมาย 

ไตรมาส 2 
ไตรมาส 1 - 4 

ตุลาคม 2559 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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Guideline 
หลักสูตรการพัฒนา 

1. กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ด้านการบญัชี (สตส. รับผิดชอบ)                                                                              

2. กลุ่มพฒันาศกัยภาพการบริหารจัดการ 
ด้านการเงินการบญัชี (สตท. รับผิดชอบ)  

ประเภท กิจกรรม ประเภท กิจกรรม 

 1.1. กลุ่มไม่มีพนักงานบัญชี  
       (66 แห่ง 254 คน) 

- จัดประชุม 3 ฝุาย (แห่งละ 3 คน  1 วัน)  2.1 กลุ่มจัดท าบัญช ี
     และงบการเงินได้    
     (Manual)            
     (8 แห่ง 32 คน) 

- อบรมคณะกรรมการ 32 คน  
  (แห่งละ 4 คน  3 วัน)  

1.2. กลุ่มจัดท าบัญชไีมไ่ด้  
     (42 แห่ง 168 คน) 

- อบรมคณะกรรมการ 126 คน (แห่งละ 3 - 4 คน 2 วัน) 
- อบรมพนักงานบัญชี  42 คน (แห่งละ 1 คน 4 วัน)  
- ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี  2 เดือน/คร้ัง  

2.2 กลุ่มใช้ ITและเดินงาน 
     เป็นปัจจบุัน 
     (26 แห่ง 104 คน) 

- อบรม/สัมมนา/ดงูาน  3 ฝุาย 104 คน  
  (แห่งละ 4 คน 3 วัน ประกอบด้วย สหกรณ์  2 คน,      
   ผู้ตรวจสอบกิจการ  1 คน  และผู้สอบบัญชี 1 คน )   

1.3 กลุ่มจัดท าบัญชไีด ้
     แต่จัดท างบการเงินไมไ่ด้   
     (62 แห่ง 248 คน) 

- อบรมคณะกรรมการ  186 คน (แห่งละ 2 คน 2 วัน)  
- อบรมพนักงานบัญชี  62 คน (แห่งละ 1 คน 4 วัน) 
- ก ากับแนะน าการจัดท างบการเงิน ไตรมาส ละ 1 คร้ัง   

- เสริมสร้างความพร้อมแก่สหกรณ์ แห่งละ 1 ครัง้  
  (สตส.) 
- เข้าร่วมประชุมเตือนภัยรายไตรมาส   
  ไตรมาส ละ 1 ครั้ง 

1.4 กลุ่มใช้ IT  
     แต่เดินงานไม่เป็นปัจจบุัน 
     (26 แห่ง 104 คน) 

- อบรมคณะกรรมการ  78 คน (แห่งละ 3 คน 3 วัน)  
- อบรมพนักงานบัญชี 26 คน (แห่งละ 1 คน 4 วัน)  
- ก ากับแนะน าการจัดท างบการเงิน 2 เดือน/คร้ัง  

2.3 กลุ่มพัฒนาศักยภาพ 
     การบริหารจัดการ 
     ด้านการเงินการบัญชี              
     (34 แห่ง 34 คน) 

- อบรมผู้จัดการ 34 คน (แห่งละ 1 คน  2 วัน)  
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เชิงปริมาณ   สหกรณไ์ด้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี จ านวน 616 แห่ง 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 30 ของกลุม่เปูาหมายมีระดบัชั้นการควบคุมภายในดีขึ้น 
                (วัดจากการเลื่อนระดับชัน้การควบคุมภายใน 1 ระดับ) 

RM 21 โครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน 

สตท. 

สหกรณ์ภาคเกษตรที่มีชั้นการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ ควรปรับปรุง หรือไมม่ีการควบคุมภายใน 

1. เพ่ือให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในดีขึ้น 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองปรามการทุจริตและลดข้อผิดพลาดทางการเงินการบัญช ี

ก าหนดหลกัสตูรอบรมกลาง สพถ. 

1.  วิเคราะห์จุดอ่อนการควบคุมภายในของกลุ่มเปูาหมาย 
2.  ปรับหลักสตูรอบรมกลางให้เหมาะสม  
3.  ก าหนดแนวทางการเสรมิสร้างการควบคุมภายใน เพื่อแก้ไขและลดจุดอ่อน 
  ที่เกิดขึ้น 
4.  ฝึกอบรมคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ละ 1 คน 3 วัน 
5.  ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี สหกรณ์ละ 1 คน 3 วัน 
6.  ก ากบัแนะน าเพ่ือเสริมสรา้งระบบการควบคุมภายในที่ดี สหกรณ์ละ 3 ครั้ง  

1. ก าหนดเปูาหมายรายสหกรณ์ 
2. ตดิตามประเมนิผล จ านวน 616 แห่ง 

สตส. 

ตัวชี้วัด 

ตุลาคม 2559 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 3 - 4 
กันยายน 2559 

ตุลาคม 2559 

ไตรมาส 2 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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  RM 22  : สร้างสื่อดิจิทัลเรียนรู้บัญชีวิสาหกิจชุมชน 
  RM 23  : โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภบิาลจะต้อง 
เป็นที่ประจักษ์อยา่งชัดเจนและน าไปสู่การพฒันาสหกรณไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม 
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RM 22 สร้างสื่อดิจิทัลเรียนรู้บัญชีวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค์ 

วิสาหกิจชุมชน 

1.  เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเรยีนรู้การจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนด้วยตนเอง 
2.  เพ่ือใหเ้จ้าหน้าที่ของกรมสง่เสริมการเกษตรใช้เป็นเครื่องมือในการขยายผลการให้บริการ 
    ความรู้การจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมให้ทั่วถึงมากขึ้น 

การด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 

1. ก าหนดเน้ือหาบัญชีวิสาหกจิชุมชน 
2. ก าหนดช่องทางและวิธีการเผยแพร่ 
3.  ออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัลเรยีนรู้บัญชีวิสาหกิจชุมชน 
  โดยวิธกีาร Outsource 
4.  ด าเนินการเผยแพร่การสร้างสื่อดิจิทัลเรยีนรู้บัญชีวิสาหกิจชุมชน 
5.  ส่งเสริมการใชส้ื่อดิจิทัลเรียนรู้บัญชีวิสาหกิจชุมชนเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ 
 กรมสง่เสริมการเกษตรในการขยายผลการให้บริการความรู้การจัดท าบัญช ี
 วิสาหกิจชุมชนให้ทั่วถึงมากขึ้น 
6.  ติดตามประเมินผลการใชส้ือ่ดิจิทัลเรยีนรู้บัญชีวิสาหกจิชุมชน 
7. สรุปผลการใชส้ื่อดิจิทัลเรยีนรู้บัญชีวิสาหกิจชุมชนและ 
 เสนอแผนการพัฒนาระบบ  

แต่งตัง้คณะท างาน กพร. 

คณะ 
ท างาน 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 - 4  

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ   มีสื่อดิจิทัลเรยีนรู้บัญชีวิสาหกิจชุมชน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 70 ของจ านวนผูเ้ขา้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจบัญชีวิสาหกิจชุมชน 

ไตรมาส 3 อบรมการใช้สื่อดิจิทัลเรียนรู้บัญชีวิสาหกิจชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ กสก.  สพถ. 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 23 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน สตส. 

1.  วิสาหกิจชุมชนใหม่ 385 แห่ง โดยคัดเลือกจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่โครงการแปลงใหญ่เป็นล าดับแรก 
2.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มติดตามต่อเนื่อง (วิสาหกิจชุมชนเก่า) 276 แห่ง 

1.  เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในที่ดี 
2.  เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนจัดท าบัญชีได้ 
3.  เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีในการบริหารจัดการ 

1.  ก าหนดเปูาหมายรายวิสาหกิจชุมชน 
2.  ด าเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
     2.1  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหม่ 
          2.1.1  วางรูปแบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 
          2.1.2  สอนแนะการจัดท าบัญชี/งบทดลอง 
     2.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มติดตามต่อเนื่อง (ปี 2548 – 2559) 
          2.2.1  กลุ่มที่จัดท าบัญชีได้ แต่ท างบการเงินไม่ได้ 
                  -  ติดตามและสอนแนะการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
          2.2.2  กลุ่มที่จัดท าบัญชีและงบการเงินได้ 
                  -  ติดตามและสอนแนะการใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี 

ติดตามประเมินผล วิสาหกิจชุมชนใหม่ จ านวน 30 % ของวิสาหกิจชุมชนใหม่ สตท. 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่ได้รับการพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี จ านวน 385 แห่ง 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 30 ของวิสาหกิจชุมชนมีการจัดท าบัญชีและงบทดลองตามมาตรฐาน (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหม่) 

1. ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน  
2. รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการพัฒนาโครงการให้บรรลุเปูาหมาย 

สพถ. 

กันยายน 2559 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 4 

ไตรมาส 1 
ไตรมาส 3 - 4 

ไตรมาสละครั้ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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  RM 24  : สร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีของผู้บริหารสหกรณ์ 
  RM 25  : การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารสหกรณ์  
     (COOP Smart Decision) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผูบ้ริหารสหกรณ์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา 
สหกรณ์แหง่อนาคต 
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RM 24 สร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีของผู้บริหารสหกรณ์ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ภาคเกษตร  

1.  เพ่ือสร้างจรยิธรรมด้านการเงินการบัญชีแกผู่้บริหารสหกรณ์  
2.  เพ่ือใหก้ารบริหารงานสหกรณ์มีธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชกิสหกรณ์ 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  มีข้อก าหนดจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีของผู้บริหารสหกรณ์ 

1.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือก าหนดจริยธรรมของผูบ้ริหารสหกรณ ์
 ทีจ่ าเป็นต้องมี 
2.  ก าหนดจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีของผู้บริหารสหกรณ์ 
3.  ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างการยอมรับจากผู้บริหารสหกรณ์และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
4.  ก าหนดกลยุทธ์ในการผลกัดันผู้บริหารสหกรณ์ให้มีจริยธรรม 
    ด้านการเงินการบัญช ี
5. ประกาศจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีของผู้บริหารสหกรณต์ามหลักเกณฑ์ 
 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
6. ด าเนินการเผยแพร่และผลกัดันให้สหกรณ์น าไปใช้ 
7. ประเมินมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ท่ีสมัครใจ 
 เข้ารับการประเมิน 
8. ประกาศเกียรติคณุสหกรณ์ที่มีผู้บริหารมีจริยธรรมด้านการเงินการบัญชี 
9. ตดิตามประเมินผล 

คณะ 
ท างาน 

แต่งตัง้คณะท างาน กพร. ไตรมาส 1 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 3 
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RM 25 การพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารสหกรณ์  

(COOP Smart Decision) 

สหกรณภ์าคเกษตรขนาดใหญ่ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พฒันาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และมีสถานะการใช้งาน “ปรับเปลี่ยน”  

1. เพ่ือให้มีระบบข้อมูลประกอบการตดัสนิใจของผู้บริหารทีม่ีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารสหกรณ์มีเครื่องมือในการก ากับติดตามและการท างาน 
    ของฝุายจัดการสหกรณ ์

คณะท า
งาน 

 
1. วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารสหกรณ์ 
2. ก าหนดขอบเขตของระบบข้อมูลเพื่อการตดัสินใจของผู้บริหารสหกรณ์ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการตดัสินใจของผู้บริหารสหกรณ์ 
4. น าร่องการใช้งาน 
5. ประกาศถือใช ้
 

ไตรมาส 1 แต่งตั้งคณะท างาน กพร. 

 
เชิงปริมาณ  มีระบบข้อมูลเพื่อการตดัสินใจส าหรับผู้บริหารสหกรณ ์
 

ไตรมาส  2 

ไตรมาส  3 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ไตรมาส 1 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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  RM 26  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลฝุายจัดการ 
  RM 27  : โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี  
     เพื่อการบริหารสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผูบ้ริหารสหกรณ์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา 
สหกรณ์แหง่อนาคต 
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พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ 
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RM 26 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลฝุายจัดการ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

สตส. 

สหกรณ์ภาคเกษตรกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ และมีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดี 
(ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา) 

1. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพคณะกรรมการในการก ากบัดูแลและตดิตามการปฏบิัติงาน 
    ของฝุายจัดการ 
2. เพ่ือให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการบญัชีที่ดี 
3. เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงนิของสหกรณ์ให้มั่นคง 

1.  คัดเลือกเปูาหมายรายสหกรณ์ 
2.  ติดตามประเมินผล จ านวน 300 แห่ง 

1.  ประเมินการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 
2.  วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ เพ่ือปรับหลกัสตูร และกรณีศึกษา 
3.  ฝึกอบรมคณะกรรมการ สหกรณ์ละ 1 คน 3 วัน 

สตท. 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  สหกรณไ์ด้รบัการพัฒนาดา้นบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี จ านวน 300 แห่ง 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ทีม่ีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได ้

ก าหนดหลกัสตูรอบรมกลาง สพถ. ตุลาคม 2559 

ไตรมาส 1 

 

ไตรมาส 3 - 4  

กันยายน 2559 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 27 โครงการเพ่ิมศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี 
เพ่ือการบริหารสหกรณ์ 

ไตรมาส 2 -3 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

สตส. 

สหกรณ์ภาคเกษตร กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ มชีั้นคุณภาพการควบคุมภายในดี และใช้โปรแกรมระบบบญัชี
สหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์(ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา) 

1. เพ่ือเสริมสร้างให้สหกรณ์มีการบรหิารจัดการทางการเงินการบญัชีที่ดีและมีคุณภาพ 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงินการบญัชีอย่างมืออาชีพ 
3. เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงนิของสหกรณ์ให้มั่นคง 

1.  คัดเลือกเปูาหมายรายสหกรณ์ 
2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 3 ครั้ง 
3.  ติดตามประเมินผล จ านวน 300 แห่ง 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่เพื่อใช้ในการปรับหลักสตูร 
2.  ปรับหลักสตูรกลางให้เหมาะสม 
3.  ฝึกอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
    แก่คณะกรรมการ สหกรณ์ละ 1 คน 3 วัน 

สตท. 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ  สหกรณไ์ด้รบัการพัฒนาศักยภาพการใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ จ านวน 300 แห่ง 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ทีม่ีบุคลากรผ่านการฝกึอบรมสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได ้

ก าหนดหลกัสตูรอบรมกลาง สพถ. ตุลาคม 2559 

กันยายน 2559 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 3 - 4  

ระยะเวลาด าเนินการ 

65 



Road Map 60 : Innovation for Valuable Information  นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า   

   
  RM 28  : สร้างสื่อดิจิทัลเรียนรู้บัญชีต้นทุนอาชีพ 
  RM 29  : สร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจ (แนวทางประชารัฐ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : คุณประโยชน์ของการท าบัญชีและบริหารการเงินทีม่ีคุณภาพ
จะต้องเปน็ที่ประจักษต์่อเกษตรกรได้อย่างกว้างขวางชัดเจนและเข้าถงึได ้
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RM 28 สร้างสื่อดิจิทัลเรียนรู้บัญชีต้นทุนอาชีพ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

1. เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้การจัดท าบัญชีรายบคุคลด้วยตนเอง 
2. เพ่ือให้ครูบัญชีอาสาใช้เป็นเคร่ืองมือในการให้บริการความรูก้ารจัดท าบญัชีรายบุคคล  

การด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 

1.  ก าหนดเนื้อหาบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีตน้ทุนประกอบอาชีพ 
2.    ก าหนดช่องทางและวิธีการเผยแพร่ 
3. ออกแบบและสร้างสื่อดิจทิัลเรียนรู้บญัชีต้นทุนอาชีพ 
 โดยวิธีการ Outsource 
4.    ด าเนินการเผยแพร่การสร้างสื่อดิจิทลัเรียนรู้บญัชีต้นทนุอาชีพ 
5.    ส่งเสรมิการใช้สื่อดิจิทลัเรยีนรู้บัญชีตน้ทุนอาชีพเปน็เครื่องมือ 
  ในการให้บริการความรูก้ารจัดท าบญัชีของครูบัญชีอาสา   
6.    ติดตามประเมินผลการใช้สื่อดิจิทลัเรียนรู้บัญชีตน้ทนุอาชีพ 
7.    สรุปผลการใช้สื่อดิจิทัลเรยีนรู้บัญชีตน้ทุนอาชีพและ 
      เสนอแผนการพฒันาระบบ  
 

แต่งตั้งคณะท างาน กพร. 

คณะ 
ท างาน 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3   

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ   มีสื่อดิจิทลัเรียนรู้บญัชีต้นทุนอาชีพ 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 70 ของจ านวนผู้เข้าชมสื่อดิจิทัลเรียนรู้บญัชีต้นทุนอาชีพมีความพึงพอใจ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

67 



Road Map 60 : Innovation for Valuable Information  นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า   

RM 29 สร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจ (แนวทางประชารัฐ) 

ไตรมาส 2 - 4 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค์  

1.  สร้างเกษตรกรให้รู้จักน าข้อมูลทางบญัชีมาใช้จัดท าแผนธุรกิจ สามารถ 
   ค านวณต้นทุนการผลิตและช่วยลดตน้ทุนการผลติ 
2. สร้างเกษตรกรสมัยใหม่ดว้ยบัญชีสู่วิถีธุรกิจโดยมภีาคเอกชนเป็นเครือข่าย 
3.  มีเกษตรกรนกัธุรกิจตน้แบบในการประกอบอาชีพให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  

การด าเนินงาน 

คณะ 
ท างาน 

1.  จัดท าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วถิีธุรกจิ 
2.  บูรณาการกบัภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วข้องในรูปแบบ 
    แนวทางประชารัฐ โดยจัดท าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
3.  ประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกร/เจ้าของ ศพก. สมัครใจเข้าร่วม 
4.  เปิดตัวโครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ 
 ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจ  
5.  ขับเคลื่อนการด าเนนิงานตามโครงการ 
6.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
7.  สรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอต่อผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 1 

แต่งตั้งคณะท างาน กพร. 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ มีเกษตรกรนกัธุรกิจอย่างน้อย สตท. ละ 1 คน   

เกษตรกร/เจ้าของ ศพก. ที่ท าบญัชีได้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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  RM 30  : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  RM 31  : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : คุณประโยชน์ของการท าบัญชีและบริหารการเงินทีม่ีคุณภาพ 
จะต้องเปน็ที่ประจักษต์่อเกษตรกรได้อย่างกว้างขวางชัดเจนและเข้าถงึได ้
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งานการขับเคลื่อนนโยบาย 
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RM 30 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน 

สตส. 

เกษตรกรในพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 21,700 คน  (268 แปลง) 

1.  เพ่ือใหเ้กษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดท าบัญชีต้นทนุรายอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
2.  เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้สามารถน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
3.  เพ่ือสร้างนิสัยให้เกษตรกรจัดท าบัญชต้ีนทุนอาชีพเปน็ประจ าสม่ าเสมอ 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพัฒนาให้เป็น Smart Farmer ด้านการจัดท าบัญชีตน้ทนุรายอาชีพ 

1.  ส ารวจเปูาหมายสมาชิกแปลงใหญ่ 
2.  ประเมินความพร้อมสมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานกอ่นเร่ิมด าเนินงาน  
    พร้อมทั้งหาข้อสรุปร่วมกับ Single Command 
3.  จัดท าข้อมูลรายละเอียดสมาชิกแปลงใหญ่รายคน รายแปลง 
4.  จัดอบรมครูบัญชีประจ าแปลง จากเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน) 
5.  อบรมการจัดท าบัญชีตน้ทนุรายอาชีพแก่เกษตรกร จ านวน 21,700 คน   
6.  ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี โดยครูบัญชี จ านวน 21,700 คน 
7.  ติดตามการจัดท าบัญชี โดยครูบญัชี จ านวน 21,700 คน 

ติดตามประเมินผล จ านวน 7,595 คน (35% ของ 21,700 คน) สตท. 

เชิงปริมาณ   จ านวนเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายได้รับการอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนรายอาชีพ จ านวน 21,700  คน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 35 ของเกษตรกรเปูาหมายสามารถจัดท าบัญชีต้นทนุรายอาชีพได้              

ส ารวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชต้ีนทนุอาชีพ สพถ. 

1.  จัดท าข้อสรุปผลการประเมินความพร้อมของสมาชิกแปลงใหญ่เสนอต่อคณะท างาน   
     ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือพิจารณายืนยันเปูาหมายที่กรมฯ จะด าเนินการ 
2.  ศึกษาโครงสร้างต้นทุนรายอาชีพของเกษตรกรในพืน้ที่แปลงใหญ่  

สผค. 

กลุ่มเปูาหมาย 

ตัวชี้วัด 

ไตรมาส 3 - 4 

ตุลาคม 2559 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศทส. ไตรมาส 2 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 - 3 

ตุลาคม 2559 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 3 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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เชิงปริมาณ   จ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจ าศูนย์ 882 ศูนย ์
               จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ ศพก. สามารถจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพได้ ไม่น้อยกว่า ศพก. ละ 30 ราย 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 90 ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีครูบัญชีประจ าศูนย์  
                สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดท าบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้ 

RM 31 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ไตรมาส 1 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน 

สตส. 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 882 ศูนย์  

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจ าศูนย์เรียนรู้ ให้สามารถให้บริการความรู้ด้านการจดัท าบัญชี 
แก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละศูนย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดท าข้อมูล 
    ต้นทุนอาชีพประจ าฐานเรียนรู้ (ต้นทุนองค์ความรู้ของศูนย์)  
2.  พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจ าศูนย์ ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของศูนย์ 
3.  อบรมครูบัญชีประจ าศูนย์เรียนรู้ (เนน้เจ้าของศูนย์) ศูนย์ละ 2 คน 
4.  วางแผนก าหนดตารางการให้บริการของศูนย์ และตารางการเข้าปฏิบัติงาน 
    ประจ าเดือนของครูบัญชี 
5.  จัดให้มีครูประจ าศูนย์เพื่อให้บริการตามตารางการให้บริการของศูนย์ 
6.  สร้างเกษตรกรที่ท าบัญชีได้ในพื้นที่ ศพก. (ศูนย์ละ 30 ราย ด าเนินการภายใต้
 โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร) 

ติดตามประเมินผล จ านวน 176 ศูนย์ (20% ของ 882 ศูนย์) สตท. 

ตัวชี้วัด 

พัฒนาสื่อการสอนของครูบัญชี สพถ. 

ตุลาคม 2559 

ไตรมาส 1 - 4 

ไตรมาส 3 - 4 

ตุลาคม 2559 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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 1. เกษตรกรเปูาหมาย  
  RM 32  : โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 
  RM 33  : โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ท าบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น 
  RM 34  : โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน 
 2. โครงการพระราชด าริ  
  RM 35  : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  RM 36  : โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 
     ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  RM 37  : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
  RM 38  : โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  RM 39  : โครงการศิลปาชีพ 
  RM 40  : โครงการหลวง 
  RM 41  : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  RM 42  : โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  
     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : คุณประโยชน์ของการท าบัญชีและบริหารการเงินทีม่ีคุณภาพ 
จะต้องเปน็ที่ประจักษต์่อเกษตรกรได้อย่างกว้างขวางชัดเจนและเข้าถงึได ้

72 

งานส่งเสริมการจัดท าบัญชี 



Road Map 60 : Innovation for Valuable Information  นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลท่ีมีคุณค่า   

RM 32 โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 

คัดเลือกมาจาก 
1. เกษตรกรในโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน กษ. 
   1.1 แปลงใหญ่ (นอกเหนือจาก 268 แปลง)    1.2 คทช.     
   1.3  Zoning by Agri - Map                    1.4 เกษตรทฤษฎีใหม่   
   1.5 กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต                 1.6 ศพก. 
2. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 
3. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
4. เกษตรกรทั่วไป 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

สตส. 

เกษตรกรเปูาหมาย  จ านวน 200,000 คน  

เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดท าบัญชี 
ต้นทุนอาชีพได้อย่างถูกต้อง 

1.  ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อก าหนดเปูาหมายรายคน 
2.  ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี  (ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน) 
3.  ประเมินความพร้อมในการใช้ ศพก. เป็นสถานที่อบรม 
4.  อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ จ านวน 200,000 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)  
    เน้นเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. 
5.  ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี โดยครูบัญชี จ านวน 40,000 คน (20% ของเปูาหมาย)   
6.  ติดตามการจัดท าบัญชี โดยครูบัญชี จ านวน 40,000 คน (20% ของเปูาหมาย) 

ติดตามประเมินผล จ านวน 2,400 คน (10% ของ 24,000 คน)  สตท. 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ  จ านวนเกษตรกรได้รับการอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 200,000 คน 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60 ของเกษตรกรเปูาหมายที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
                ร้อยละ 12 ของเกษตรกรเปูาหมายสามารถจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพได้ (เนน้เกษตรกรในพื้นที่ ศพก. ศูนย์ละ 30 ราย) 

1. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน 
2. บริหารจัดการกลุ่มเปูาหมายให้รองรับการขับเคลื่อนนโยบาย กษ. 
3.  ส ารวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ 
4.  รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาการท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
    ใหบ้รรลุเปูาหมาย 

สพถ. 

ไตรมาส 3 - 4 

กา
รจั

ดก
าร

เป
ูาห

มา
ย 

ตุลาคม 2559 
 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 - 3 

 

ไตรมาส 3 

ตุลาคม 2559 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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คัดเลือกมาจาก 
1. เกษตรกรในโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน กษ. 
   1.1 แปลงใหญ่ (นอกเหนือจาก 268 แปลง)    1.2 คทช.     
   1.3  Zoning by Agri - Map                    1.4 เกษตรทฤษฎีใหม่   
   1.5 กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต                 1.6 ศพก. 
2. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 
3. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
4. เกษตรกรทั่วไป กา

รจั
ดก

าร
เป

ูาห
มา

ย 

RM 33 โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ท าบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

สตส. 

เกษตรกรทีส่ามารถจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพได้  
จ านวน 15,000 คน 

เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถน าข้อมูลทางบัญช ี
ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได ้

1. ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพ่ือก าหนดเปูาหมายรายคน 
2. อบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ จ านวน 15,000 คน 
3. ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี โดยครูบัญชี จ านวน 15,000 คน 
4. ตดิตามการจัดท าบญัชี โดยครูบัญชี จ านวน 15,000 คน 

ติดตามประเมินผล จ านวน 1,500 คน (10% ของ 15,000 คน)  สตท. 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ   จ านวนเกษตรกรเปูาหมายได้รับการอบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ  
               จ านวน 15,000  คน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 60 ของกลุม่เปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบญัช ี
                ร้อยละ 10 ของเกษตรกรเปูาหมายสามารถใช้ข้อมูลทางบญัชีในการประกอบอาชีพได ้

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแนวทางการพัฒนาการท าบัญช ี
ต้นทนุอาชีพให้บรรลุเปูาหมาย 

สพถ. 

ไตรมาส 3 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 - 3 

ตุลาคม 2559 

ไตรมาส 3 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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คัดเลือกมาจาก 
1. เกษตรกรในโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน กษ. 
   1.1 แปลงใหญ่ (นอกเหนือจาก 268 แปลง)    1.2 คทช.     
   1.3  Zoning by Agri - Map                    1.4 เกษตรทฤษฎีใหม่   
   1.5 กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต                 1.6 ศพก. 
2. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 
3. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
4. เกษตรกรทั่วไป กา

รจั
ดก

าร
เป

ูาห
มา

ย 

RM 34 โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

สตส. 

เกษตรกรที่สามารถท าบัญชีได้และใช้ข้อมูลเป็น จ านวน 9,000 คน 

1.  เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพและใช้ข้อมูล 
    ทางบัญชีเป็นประจ าสม่ าเสมอ  
2.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้าน 
    การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

1.  ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อก าหนดเปูาหมายรายคน 
2.  อบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรอย่างย่ังยืน  
    จ านวน 9,000 คน 
3.  ก ากับแนะน าการเพิ่มศักยภาพ โดยครูบัญชี จ านวน 9,000 คน 
4.  ติดตามการเพิ่มศักยภาพและเก็บข้อมูลรายต้นทุนอาชีพ โดยครูบัญชี  
    จ านวน 9,000 คน  

ติดตามประเมินผล จ านวน 1,800 คน (50% ของ 3,600 คน)  สตท. 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ   จ านวนเกษตรกรเปูาหมายได้รับการอบรมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพอย่างย่ังยืน จ านวน  9,000  คน 
เชิงคุณภาพ   ร้อยละ 60 ของกลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
                 ร้อยละ 40 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

1.  วิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานต้นทนุรายอาชีพ 
2.  สรุปข้อสังเกตจากการจัดท ามาตรฐานต้นทุนรายอาชีพและให้ค าแนะน า 
    การจัดท าบัญชีต้นทุนรายอาชีพที่ถูกต้องแก่ สตส. 

สพถ. 

ไตรมาส 3 - 4 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 - 3 

ตุลาคม 2559 

ไตรมาส 3 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 35 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน สตส. 

นักเรียนของโรงเรียนในสงักัด ตชด./สพฐ./กศน./พศ./กทม. จ านวน 494 โรงเรียน (1,905 คน) 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี  
 ส าหรับโครงการส่งเสรมิสหกรณ์โรงเรียน 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้หลกัประชาธิปไตย 

กลุม่ที่ 1  จัดท าบญัชีสหกรณ์นักเรียนไมไ่ด้ 312 โรงเรียน @ 3 – 5 คน 
            1.1  อบรมการจัดท าบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 1,138 คน 
            1.2  ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชีฯ โรงเรียนละ 1 ครั้ง  
            1.3  ติดตามการจัดท าบัญชีฯ โรงเรียนละ 1 ครั้ง 
กลุม่ที่ 2  จัดท าบัญชีสหกรณ์นักเรียนได้  แต่ท ารายงานทางการเงินไม่ได้  
             124 โรงเรียน @ 3 – 5 คน 
            2.1  อบรมการจัดท ารายงานทางการเงิน 532 คน 
            2.2  ก ากับแนะน าการจัดท ารายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง  
            2.3  ติดตามการจัดท ารายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 
ไตรมาส 3 

 

ไตรมาส 3 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 35 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ต่อ) 

การด าเนินงาน ติดตามประเมินผล 20 % ของ 494 โรงเรียน (ตดิตามทกุคนทีส่อน) สตท. 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ  จ านวนกลุ่มเปูาหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบญัชี 1,905 คน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 60 ของกลุม่เปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบญัช ี
                ร้อยละ 20 ของกลุม่เปูาหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถยกระดับการจัดท าบัญช ี
 กิจกรรมสหกรณ์นกัเรียนได ้

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการ 
 ใหบ้รรลุเปูาหมาย 

กปร. 

สตส. 

กลุม่ที่ 3  จัดท าบญัชีสหกรณ์นักเรียนได้และท ารายงานทางการเงินได้   
            58 โรงเรียน @ 3 – 5 คน 
            3.1  อบรมการใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน 235 คน 
            3.2  ก ากับแนะน าการใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง  
            3.3  ติดตามการใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง 

ไตรมาส 3 - 4 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 3 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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เชิงปริมาณ  จ านวนกลุ่มเปูาหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชี 190 คน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 60 ของกลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
                ร้อยละ 20 ของกลุ่มเปูาหมายตามโครงการพระราชด าริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดท าบัญชีได้ 

RM 36 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

สตส. 

กรรมการกลุ่มอาชีพ 190 คน 

1. เพื่อให้กรรมการกลุ่ม/ผู้ท าบัญชีได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี  
2. เพื่อให้กรรมการกลุ่มสามารถจัดท าบัญชีกลุ่มอาชีพได้  

ติดตามประเมินผล 20% ของกลุ่มที่ด าเนินธุรกิจ สตท.  

ตัวชี้วัด 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการให้บรรลุเปูาหมาย                                  กปร. 

ก าหนดเปูาหมายกลุ่มอาชีพตามสถานะการด าเนินธุรกิจ โดย 
1.  กลุ่มด าเนินธุรกิจ  92 กลุ่ม 
    1.1  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน : 1 กลุ่ม 
     1.2  ซักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ  
     1.3  สอนแนะการจัดท าบัญชีแก่คณะกรรมการ/ผู้ท าบัญชีกลุ่มอาชีพโดย  
          เจ้าหน้าทีโ่ครงการ กลุ่มละ 2-3 คน 4 ครั้ง 
     1.4  ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 2 ครั้ง 
2.  กลุ่มไม่ด าเนินธรุกิจ 12 กลุ่ม 
    -  ให้เข้าติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพท่ีต้องดูแล กลุ่มละ 1 ครั้ง  

ไตรมาส 3 - 4 

ไตรมาส 3 - 4 

กลุ่มเปูาหมาย 

กันยายน 2559 

ไตรมาส 1 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ไตรมาส 2 - 3 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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เชิงปริมาณ   จ านวนกลุ่มเปูาหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชี จ านวน 3,500 คน 
เชิงคุณภาพ   ร้อยละ 60 ของกลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
                 ร้อยละ 20 ของกลุ่มเปูาหมายตามโครงการพระราชด าริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดท าบัญชีได้ 

RM 37 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน 

สตส. 

1.  กรรมการกลุ่ม/ผู้ท าบัญชีกลุ่ม/สมาชิก ในพื้นที่ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (27 จังหวัด) 
2.  เกษตรกร ในพื้นที่โครงการบูรณาการตามพระราชด าริ (13 โครงการ) 

เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายสามารถจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพได้ 

ติดตามประเมินผล จ านวน 350 คน (50% ของ 700 คน) สตท.  

ตัวชี้วัด 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการให้บรรลุเปูาหมาย                    กปร. 

1.  กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
     1.1  อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่คณะกรรมการกลุ่มและสมาชิก 1,300  คน 
     1.2  ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี โดยครูบัญชี 1,300 คน 
     1.3  ติดตามการจัดท าบัญชี โดยครบูัญชี 1,300 คน 
     1.4  สอนแนะการจัดท าบัญชีกลุ่มอาชีพแก่ผู้จัดท าบัญชี 
2.  เกษตรกร ในพื้นที่โครงการบรูณาการตามพระราชด าริ 
     2.1  อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 2,200 คน 
     2.2  ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี โดยครูบัญชี 2,200 คน 
     2.3  ติดตามการจัดท าบัญชี โดยครบูัญชี 2,200 คน 

ไตรมาส 3 - 4 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 - 3 

ไตรมาส 2 - 3 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 1 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 38 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

สตส. 

เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ (นครศรีธรรมราช, พัทลุง และสงขลา) 3,728 คน 

เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายสามารถจัดท าบัญชีตน้ทนุอาชีพได้  

1.  ส ารวจกลุม่เปูาหมายรายคนเพื่อวางแผนการพัฒนา 
2.  อบรมการจัดท าบญัชีต้นทุนอาชีพ  จ านวน 3,728 คน  
3.  ก ากบัแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบัญชี จ านวน 3,728 คน  
4.  ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบัญชี จ านวน 3,728  คน 

ติดตามประเมินผล  จ านวน 373 คน  (50 % ของ 746 คน) 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ  จ านวนกลุ่มเปูาหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบญัชี จ านวน 3,728 คน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 60 ของกลุม่เปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบญัช ี
                ร้อยละ 20 ของกลุม่เปูาหมายตามโครงการพระราชด าริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดท าบัญชีได้ 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการ 
 ใหบ้รรลุเปูาหมาย 

กปร. 

ไตรมาส 3 - 4 

ไตรมาส 3 - 4 

สตท. 
8 - 9 

ไตรมาส 1 

กันยายน 2559 

ไตรมาส 2 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 39 โครงการศิลปาชีพ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

สตส. 

เกษตรกรบริเวณศูนย์ศิลปาชีพ 15 จังหวัด 

เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายสามารถจัดท าบัญชีตน้ทนุอาชีพได้ 

1.  ส ารวจกลุม่เปูาหมายรายคนเพ่ือวางแผนการพัฒนา 
2.  อบรมการจัดท าบญัชีต้นทุนอาชีพ  จ านวน 2,000 คน  
3.  ก ากบัแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบัญชี จ านวน 2,000 คน  
4.  ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบัญชี จ านวน 2,000  คน 

ติดตามประเมินผล  จ านวน  200 คน  (50% ของ 400 คน) สตท.  

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ  จ านวนกลุ่มเปูาหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบญัชี  จ านวน 2,000 คน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 60 ของกลุม่เปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบญัช ี
                ร้อยละ 20 ของกลุม่เปูาหมายตามโครงการพระราชด าริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดท าบัญชีได้ 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการ 
 ใหบ้รรลุเปูาหมาย 

กปร. 

ไตรมาส 3 - 4 

ไตรมาส 3 - 4 

กันยายน 2559 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 - 3 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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เชิงปริมาณ   จ านวนกลุ่มเปูาหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบญัชี  จ านวน 700 คน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 60 ของกลุม่เปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบญัชี 
             ร้อยละ 20 ของกลุม่เปูาหมายตามโครงการพระราชด าริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดท าบัญชีได้ 

RM 40 โครงการหลวง 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

นักเรียนในพ้ืนที่โครงการหลวง 38 ศูนย์ 5 จังหวัด (เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พะเยา และล าพูน) 700 คน  

1.  เพ่ือให้นักเรียนในพ้ืนที่โครงการหลวง มีความรู้ความสามารถจัดท าบญัชีของตนเอง 
 และครอบครัว และน าไปสู่วินัยทางการเงินและเกดิการออมในอนาคต  
2.  เพ่ือสร้างครูบัญชีจากครูประจ าชั้นให้เป็นแกนน าในการส่งเสรมิการจัดท าบญัชี 
 แก่นักเรียนในพืน้ที่โครงการหลวง 

1.  อบรมครูบัญชีเยาวชน จ านวน 70 คน 
2.  อบรมการจัดท าบญัชีต้นกล้า จ านวน 700 คน  
3.  ก ากบัแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบัญชี จ านวน 700 คน  
4.  ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบัญชี จ านวน 700  คน 
5.  ติดตามประเมินผล จ านวน 70 คน (10% ของ 700 คน) 

สตท.7  

ตัวชี้วัด 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการ 
ใหบ้รรลุเปูาหมาย 

กปร. ไตรมาส 3 - 4 

กลุ่มเปูาหมาย 

ไตรมาส 2 - 3 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 3 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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เชิงปริมาณ  จ านวนกลุ่มเปูาหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบญัชี จ านวน 2,400 คน 
เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 60 ของกลุม่เปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบญัช ี
                ร้อยละ 20 ของกลุม่เปูาหมายตามโครงการพระราชด าริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดท าบัญชีได้ 

RM 41 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน 

สตส. 

เกษตรกรบริเวณโครงการพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ 6 จังหวัด 
(จันทบุร,ี ฉะเชิงเทรา, สกลนคร, เชียงใหม่, เพชรบุรี และนราธิวาส) 

เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายสามารถจัดท าบัญชีตน้ทนุอาชีพได้ 

1.  ส ารวจกลุม่เปูาหมายรายคนเพื่อวางแผนการพัฒนา 
2.  อบรมการจัดท าบญัชีต้นทุนอาชีพ จ านวน 2,400 คน  
3.  ก ากบัแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบัญชี จ านวน 2,400 คน  
4.  ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบัญชี จ านวน 2,400 คน 

ติดตามประเมินผล จ านวน 240 คน (50% ของ 480 คน) สตท.  

ตัวชี้วัด 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการ  
 ใหบ้รรลุเปูาหมาย 

กปร. 

ไตรมาส 3 - 4 

ไตรมาส 1 
กันยายน 2559 

ไตรมาส 2 - 3 

ไตรมาส 3 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 42 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

การด าเนินงาน สตส. 

เกษตรกร เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป 

1. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไขปญัหาด้านบญัชีแก่ผู้รับบริการ  
2. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับบรกิารมีความสนใจ 
  การจัดท าบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 

จัดนิทรรศการคลินกิเกษตรเคลื่อนที่  
1.  คลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ตามแผนงานของ 
 กรมส่งเสรมิการเกษตรและตามขบวนเสด็จของ 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร 77 จังหวัด  
 ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 308 ครั้ง 
2. ร่วมจัดนทิรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนละ 1 ครั้ง 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไขปญัหาด้านบญัชีแก่ผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  จ านวนครั้งที่จัดนิทรรศการคลินกิเกษตรเคลื่อนที่ 308 ครั้ง 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ไตรมาส 1 - 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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  RM 43  : พัฒนาองค์กรสู่ Real AUDITOR 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการรองรับภารกิจ 
ที่เร่งด่วน ท้าทาย และเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง และสามารถสร้างความเป็น AUDITOR  
ให้มีความชัดเจนและเป็นจริง 
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RM 43 พัฒนาองค์กรสู่ Real AUDITOR 

กลุ่มเปูาหมาย 

วัตถุประสงค ์

กพร. 

1. ผู้รับบริการ (สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร) 
2. บุคลากรของกรม 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. เพ่ือปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนภารกิจที่เร่งด่วน และท้าทาย  
2. เพ่ือให้องค์กรมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล     
4. เพ่ือสร้างระบบการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
5. เพ่ือสร้างระบบให้ค าปรึกษาแนะน า 
6. เพ่ือสร้างเครือข่ายกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กร สู่ Real AUDITOR 
2. คณะกรรมการแต่งตั้งคณะท างานในแต่ละด้าน 
    2.1  คณะท างานปรับโครงสร้างองค์กร  
 2.1.1  วิเคราะห์ภารกิจและโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม 
    2.1.2  ก าหนดรูปแบบโครงสร้างองค์กร 
        2.1.3  จัดระบบงาน 

การด าเนินงาน ไตรมาส 1 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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ไตรมาส 1 

RM 43 พัฒนาองค์กรสู่ Real AUDITOR (ต่อ) 

การด าเนินงาน 

กพร. 

    2.2  คณะท างานเสริมสร้างให้องค์กรมีบุคลากรที่เปน็มอือาชีพ 
        2.2.1  ปรับ mindset บุคลากรท่ัวท้ังองค์กร 
     2.2.2  พัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสู่การท างานอย่างมืออาชีพ 
        2.2.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีดุลยภาพ 
         2.2.4  สร้างระบบจูงใจ     
    2.3  คณะท างานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการบริหารองค์กร 
      2.3.1  พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารองค์กร 
         2.3.2  สร้างนวัตกรรมการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
    2.4  คณะท างานสร้างระบบการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
  2.4.1  พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร 
  2.4.2  พัฒนาเครื่องมือหรือช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ 
    2.5  คณะท างานสร้างระบบใหค้ าปรึกษาแนะน า 
        2.5.1  พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
         2.5.2  จัดระบบการก ากับดูแลการให้ค าปรึกษาแนะน า 
    2.6  คณะท างานสร้างเครือข่ายกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 

 2.6.1  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรด้านสหกรณ ์
   ท้ังในและต่างประเทศ 

          2.6.2  น าองค์ความรู้ท่ีได้จากความร่วมมือมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 
    ของกรมฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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RM 43 พัฒนาองค์กรสู่ Real AUDITOR (ต่อ) 

พัฒนา
องค์กร  
สู่ Real 

AUDITOR 

1. ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรสู่ Real AUDITOR 
2. พิจารณาและอนุมัติแผนปฏบิัตกิารของคณะท างาน (action plan) 
3. ตดิตามความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของคณะท างาน  
4. พิจารณาเห็นชอบผลของการปฏบิัติงานของคณะท างาน 
5. ขับเคลื่อนให้เกิดผลทางปฏิบตั ิ

การด าเนินงาน 

คณะท า
งาน 

1. ก าหนดแผนปฏิบตัิการของคณะท างาน (action plan) 
2. ด าเนนิการตามแผน 
3. รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของคณะท างาน ต่อคณะกรรมกา
 อ านวยการ 
4. สรุปผลการปฏิบตัิงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพจิารณาให้ความเห็นชอบ 

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  ร้อยละ 50 ของผลการปฏิบตัิงานของคณะท างานที่ผ่านการเหน็ชอบ น าไปสูก่ารปฏิบตัิ 

ไตรมาส 1 - 4 

ไตรมาส 1 - 3 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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สร้างนวัตกรรม เพื่อข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่า 
สู่การพัฒนาองค์กรและผู้รับบริการ 
ให้มีความพร้อมก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 

บูรณาการข้อมูลร่วมกันบนเศรษฐกิจดิจิทัล 
เพื่อสร้างความม่ันคงและเข้มแข็ง 

อย่างย่ังยืนแก่สถาบันเกษตรกร 

ปี 2563 - 2564 

ยกระดับสหกรณ์ให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านการบริหารการเงินการบัญชี 
สู่การบริหารธุรกิจในยุค Thailand 4.0 

ปี 2562 “Digital Cooperative” 

“Digital All” 

“Innovation for 
Valuable Information” 

 
น าข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าสู่การพัฒนานวัตกรรม 

การให้บริการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีความพร้อม 

เข้าสู่ยุคดิจิตอลไร้พรมแดน 
 

ปี 2561 
for Innovation” 

“Valuable Information 

ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร 
มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ 

ปี 2560 

CAD 4.0 : Valued – Based Strategies ขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม  

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม 
Thailand 4.0 Valued – Base Economy 



ค่านิยมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
Accurate 

Understanding 

Development Oriented 

In-Depth 

Timely 

Opportunity Provider 

Reliable 

รู้เขา 
รู้จักผู้รับบริการและผู้มีผลประโยชน์ส่วนร่วม  

รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการท างานอย่างรอบด้าน 

แม่นย าในกฎเกณฑ ์
มีความแม่นย าใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 

พัฒนาให้เติบโต 
มีจิตที่จะพัฒนาสหกรณ์ 

ให้เติบโตและสามารถแกป้ญัหาที่เกิดขึ้น 
แก่สหกรณ์ได้ 

รู้เชิงลึก 
ต้องรู้เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึน 

และสามารถวางแนวการท างานเพื่อแก้ปัญหา 
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

รู้ทันสถานการณ์ 
รู้ทันสถานการณ์ เท่าทันสหกรณ์ รู้กลยุทธ์รัฐบาล ท างานทันเวลา 

เพ่ิมโอกาสให้พัฒนา 
รู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มองทุกอย่างเป็นเรื่องทีต่้องเรียนรู้ 

ไว้วางใจได้ เชื่อถือได ้
มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ 

AUDITOR 

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์  
www.cad.go.th 


