
กรอบการทํางาน ปีงบประมาณ 2561

ของ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 

และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท. 7



Road Map 61

สารบัญ

หน้า

RM 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชี                                            1

RM 2  การประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                     3

         เพื่อการวางแผนการสอบบัญชี

RM 3  โครงการประสานความร่วมมือเพื่อขอรับบริการตรวจสอบบัญชีและสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่          13

         ของผู้รับการตรวจสอบบัญชี

RM 4  การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร               15

RM 5  การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการทําบัญชีและงบการเงินให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                  25

RM 6  การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน                                                                          27

RM 7  การติดตามผลการเสนอเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                28

RM 8  การสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ชําระบัญชี                                                                29

RM 9  การเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสหกรณ์ ด้านระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส์               32

RM 10  การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ (ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐ)               35

RM 11  การตรวจคุณภาพงานระดับสํานักงานตามระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน                       38

           การควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) 

RM 12  ตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ (กับสหกรณ์ภาคเอกชน)                                               39

RM 13  การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ (ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน)                           42             
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สารบัญ (ต่อ)

หน้า

RM 14  โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทําธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์                           45              

RM 15  โครงการสร้างความเข้มแข็งในการจัดทําบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร          48              

RM 16  โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทํางบการเงินแก่สหกรณ์                                                    49   

RM 17  โครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ 50

RM 18  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์                    51

RM 19  การวางระบบด้วยโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ FAS                  53 

RM 20  สหกรณ์มีข้อมูลในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Smart 4M)            54

RM 21  การเพิ่มคุณภาพงานสอบบัญชี โดยใช้โปรแกรม ACL           55

RM 22  การเพิ่มคุณภาพงานสอบบัญชี ด้วยระบบตรวจสอบเชิงลึก (CATS)           56

RM 25  โครงการส่งเสริมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร           58

RM 26  โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทําบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น                                            59

RM 27  โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลอย่างยั่งยืน                              60

RM 28  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุกรกันดารตามพระราชดําริ           62

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
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สารบัญ (ต่อ)

หน้า

RM 29  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน                       64                  

RM 30  โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 65              

           ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

RM 31  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                                                 66

RM 32  โครงการศิลปาชีพ             67

RM 33  โครงการหลวง   68

RM 34  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                   69

           สยามมงกุฎราชกุมาร

RM 35  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่                                                          70

RM 36  โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่  71

RM 37  โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม  72

RM 38  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  73

RM 39  โครงการ 1 จังหวัด 1 สหกรณ์ 1ชุมชนคนรักบัญชี  74
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การเพิ่มประสทิธิภาพการตรวจสอบบญัชี

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สหกรณ์ภาคเกษตรที่ดําเนินธุรกิจโคนมทดแทนในพื้นที่สตท. 7

1. เพื่อศึกษาระบบการปฏิบัติและระบบบัญชีของธุรกิจโคนมทดแทน

2.เพื่อกําหนดแนวทางการตรวจสอบบัญชธีุรกิจโคนมทดแทนแก่ผู้สอบบัญชี

RM 1

1

เชิงปริมาณ 1. สหกรณ์เป้าหมายได้รับการวางระบบบริหารจัดการธุรกิจโคนมทดแทน

2. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป้าหมาย ได้แนวทางการตรวจสอบบัญชี

การดําเนินงาน

วิธีดําเนิน

การ

ตัวชี้วัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สตท.7
ผู้รับ

ผิดชอบ

1 วิเคราะห์ลักษณะการดําเนินธุรกิจและความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ

2 วิเคราะห์ปัญหาในการบริหารจัดการธุรกิจโคนมทดแทนของสหกรณ์เป้าหมาย และ

สรุปปัจจัยที่ทําใหเ้กิดปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจในสหกรณ์เป้าหมาย

3 กําหนดระบบการควบคุมภายในการดําเนินการธุรกิจโคนมทดแทน

4 กําหนดแนวทางการตรวจสอบบัญชีธุรกิจโคนมทดแทน

5 ติดตามประเมินผล

ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 3-4

ระยะเวลาดําเนินการ
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การเพิ่มประสทิธิภาพการตรวจสอบบญัชี (ต่อ)

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สหกรณ์ภาคเกษตรที่ดําเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารในพื้นที่ สตท. 7

1. เพื่อศึกษาระบบการปฏิบัติและระบบบัญชีของธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร

2.เพื่อกําหนดแนวทางการตรวจสอบบัญชธีุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแก่ผู้สอบบญัชี

RM 1

2

เชิงปริมาณ 1. สหกรณ์เป้าหมายได้รับการวางระบบบริหารจัดการธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร

2. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป้าหมาย ได้แนวทางการตรวจสอบบัญชี

การดําเนินงาน

วิธีดําเนิน

การ

ตัวชี้วัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สตท. 7
ผู้รับ

ผิดชอบ

1 วิเคราะห์ลักษณะการดําเนินธุรกิจและความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ

2 วิเคราะห์ปัญหาในการบริหารจัดการธุรกิจแปรรปูข้าวเปลือกเป็นข้าวสารของสหกรณ์

เป้าหมาย และสรุปปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาการบรหิารจัดการธุรกิจในสหกรณ์เป้าหมาย

3 กําหนดระบบการควบคุมภายในการดําเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร

4 กําหนดแนวทางการตรวจสอบบัญชีธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร

5 ติดตามประเมินผล

ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 3-4

ระยะเวลาดําเนินการ
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การประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร

เพื่อประเมินศักยภาพในการจัดทาํบัญชีและงบการเงิน เพื่อพรอ้มรบัการตรวจสอบบัญชีของ

สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรและวางแผนการให้บรกิารทีเ่หมาะสม

RM 2

3

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

ผู้สอบบัญชี

1. ประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดย

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บันทึกบัญชีด้วยมือ และบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี

       - วิเคราะห์ประเมินและจําแนกกลุ่มในเบื้องต้น

       - ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินและจําแนกกลุ่ม

      ตามความพร้อม 

   2. รายงานผลการประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินต่อ หัวหน้า สตส.

          

          หัวหน้า สตส.

   3. พิจารณาผลการประเมินฯและการจําแนกกลุ่มตามความพร้อม เสนอ ผตท. เพื่อพิจารณา

4. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบพร้อมเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อ ผตท. เพื่อพิจารณา 

กรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแล้วเสร็จ

5. พิจารณาการมอบหมายงานให้ผู้สอบบัญชีหลังจากที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อ                

งบการเงินแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น

6. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโดยเร็ว

 

 

ภายใน เดือนกันยายน

ภายใน เดือนสิงหาคม

ไตรมาส 1 - 4



Road Map 61

การประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี (ต่อ)
RM 2

4

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

หัวหน้า สตส.

กรณีที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตกคา้งการตรวจสอบ/ไม่สามารถแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินได้

7. พิจารณาการมอบหมายงานให้ผู้สอบบัญชีหลังจากวันสิ้นปีบัญชี ภายใน 10 วัน

8. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโดยเร็ว

 

 

ไตรมาส 1 - 4

สตท.

1.  พิจารณาการประเมนิศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินเพื่อจําแนกกลุ่ม

ผลการประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน สหกรณ์ที่สามารถจัดทํา

บัญชีและงบการเงินได้ทุกข้อจําแนกเป็น “กลุ่มทําบญัชีและงบการเงินได้” หากขาดข้อใดข้อ

หนึ่งให้จําแนกเป็น “กลุ่มทําบัญชีและงบการเงินไม่ได้”

   2. รายงานผลการประเมินศกัยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินต่อกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ในระบบ Intranet ในทันทีที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

   3. จัดทําหนังสือถึงสหกรณ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มทําบัญชีและงบการเงินไม่ได้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผล

การประเมนิศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ว่า สหกรณ์จัดทําบัญชีหรือ

จัดทํางบการเงินอะไรไม่ได้บ้าง พร้อมทั้งเชิญสหกรณ์เข้ารว่มประชุมจัดทําแผนพัฒนาการทํา

บัญชีร่วมกัน โดยระบุให้สหกรณ์ทราบว่า ควรมีตัวแทนฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการหรอืเจ้า

หน้าทีบัญชี อย่างละ 1 คน

   4. จัดทําหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลการประเมินศักยภาพในการจัดทํา

บัญชีและงบการเงินของสหกรณ์กลุ่มทําบัญชีและงบการเงินไม่ได้ว่า สหกรณ์จัดทําบัญชีหรืองบ

การเงินอะไรไม่ได้บ้าง พร้อมทั้งขอเชิญเข้ารว่มประชุมจัดทําแผนพัฒนาการทําบัญชีร่วมกัน 

โดยระบุให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่จัดทําบัญชีหรืองบการเงินให้สหกรณ์เข้ารว่มประชุมด้วย
 

ภายใน เดือนกันยายน

ภายใน เดือนสิงหาคม
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กลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี (ต่อ)
RM 2

5

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตท.

5. พิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายงานสอบบัญชีของ สตส. ในพื้นที่

6. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

7. แจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายงาน และการพิจารณาการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ หน.สตส. เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยน

(กรณีการมอบหมายงานยังไม่เหมาะสม)

8. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ 

ผตท. พิจารณาแล้วเสร็จ

กรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแล้วเสร็จ

9. พิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายงานสอบบัญชีของ สตส. ในพื้นที่

10. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

11. แจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายงาน และการพิจารณาการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ หน.สตส. เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยน (กรณีการ

มอบหมายงานยังไม่เหมาะสม)

12. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ 

สตท. ได้รับหนังสือเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แต่ไม่เกิน 45 วัน นับ

แต่วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

 

ไตรมาส 1 - 4

ภายใน เดือนกันยายน
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กลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี (ต่อ)
RM 2

6

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตท.

กรณีที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตกค้างการตรวจสอบ/ไม่สามารถแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินได้

13. พิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายงานสอบบัญชีของ สตส. ในพื้นที่

10. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

11. แจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายงาน และการพิจารณาการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ หน .สตส .  เ พื่อร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยน                      

(กรณีการมอบหมายงานยังไม่เหมาะสม)

12. พิจารณาการมอบหมายงานให้แก่ผู้สอบบัญชีพร้อมทั้ง จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ สตท. ได้รับหนังสือเสนอแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 

 

ไตรมาส 1 - 4
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สตส.

รายละเอียดการจาํแนกกลุม่
1. กลุ่มทําบัญชีและงบการเงินได้

พิจารณาจาก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ในปีก่อน

เงื่อนไข

- สามารถทําบัญชีและงบการเงินได้ด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเอง

- สามารถจัดทําบญัชีและงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ตรวจสอบได้
ให้วางแผนตรวจสอบบัญชี ตามกระบวนการสอบบัญชีที่กรมกําหนด ใน CAQC

                 ให้สร้างการรับรู้แก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

2. กลุ่มทําบัญชีและงบการเงินไม่ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 พิจารณาจาก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ในปีก่อน 

 2.1 กลุ่มส่งงบการเงินได้ 

   เงื่อนไข

- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่จัดทําบัญชีและงบการเงินไม่ได้ แต่สามารส่งงบการเงินให้ตรวจสอบบัญชีได้โดย                    

  มีผู้ช่วยเหลือในการจัดทําบัญชีและงบการเงินให้

- มีผู้ช่วยเหลือในการจัดทําบัญชีและงบการเงินให้ หมายถึง มีบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้อื่นเป็น

  ผู้ช่วยเหลือในการจัดทําบัญชีและงบการเงินให้ 

- สามารถจัดงบส่งการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ตรวจสอบได้  

    จําแนกกลุ่มเพื่อการพัฒนา

   (1) มีพนักงานบัญชี / มอบหมาย “มีศักยภาพ” (พร้อมใช้ IT / ไม่พร้อมใช้ IT)

  (2) มีพนักงานบัญชี  / มอบหมาย  “ ไม่มีศกัยภาพ”

  (3) ไม่มีพนักงานบัญชี  / ไม่มีมอบหมาย 

การประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี (ต่อ)
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ให้วางแผนตรวจสอบบัญชี ตามกระบวนการสอบบัญชีที่กรมกําหนด ใน CAQC

 ให้สร้างการรับรู้แก่คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการ (ถ้ามี)

 ข้อ (1) ให้มีการพัฒนาพนักงานบัญชี / มอบหมาย  ตามความสามารถในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน *

 ข้อ (2) ข้อ(3) ให้ สตส. ดําเนินการเสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา

 2.2 กลุ่มส่งงบการเงินไม่ได้ 

  เงื่อนไข

     - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไมส่ามารถจัดทําบญัชีและเงินการเงินได้ และไม่สามารถจัดส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ 

      จําแนกกลุ่มเพื่อการพัฒนา

(1) มีพนักงานบัญชี / มอบหมาย “มีศักยภาพ” (พร้อมใช้ IT / ไม่พร้อมใช้ IT)

(2) มีพนักงานบัญชี  / มอบหมาย  “ ไม่มีศักยภาพ”

(3) ไม่มีพนักงานบัญชี  / ไม่มีมอบหมาย 
ให้วางแผนตรวจแนะนํา ตามกระบวนการตรวจแนะนํา

หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอยู่ในข่ายอาจถูกสั่งเลิกหรือต้องเลิกตามกฎหมาย ให้ทําตามแนวปฏิบัติเสนอเรื่อง

    ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้พิจารณาเลิกสหกรณ์

ข้อ (1) ให้มีการพัฒนาพนักงานบัญชี / มอบหมาย  ตามความสามารถในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน *

ข้อ (2) ข้อ (3) ให้ สตส. ดําเนินการเสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา

หากสามารถส่งงบการเงินได้ ให้เข้าสู่กระบวนการสอบบัญชี

 หมายเหตุ * การจําแนกความสามารถในการจัดบัญชีและงบการเงิน

- จัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไมไ่ด้

- บันทึกรายการในสมุดขั้นต้นไม่ได้

- บันทึกรายการในสมุดขั้นปลายไมไ่ด้

- จัดทํางบทดลองไม่ได้

- จัดทํางบการเงินไม่ได้ (งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุน)

การประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี (ต่อ)
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3. กลุ่มจัดตั้งใหม่

    เงื่อนไข

   -  จดทะเบียนตั้งใหม่ระหว่างปี หรือ           

      -  ตั้งใหม่ในปีก่อนแต่ยังไม่ได้รับการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในแก่สหกรณ์
เข้าสู่การวางรูประบบบัญชี และการควบคุมภายใน 

ให้มีการพัฒนาคณะกรรมการ / พนักงานบัญชี (มอบหมาย) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หากสามารถส่งงบการเงินได้ ให้เข้าสู่กระบวนการสอบบัญชี

4. กลุ่มอาจถูกสั่งเลิก

เงื่อนไข

   -  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าข่ายอาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย ดังนี้

    4.1 สหกรณ์ ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542

         1.1. ไม่เริ่มดาํเนินธุรกิจภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน หรือหยุดดําเนินธุรกิจ 2 ปี ติดต่อกัน

1.2. ไม่ส่งสําเนางบดุลและรายงานประจําปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 3 ปีติดต่อกัน

1.3. ไม่อาจดําเนินกิจการให้เป็นผลดีหรือดําเนินกิจการของสหกรณ์ใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือ

                ประโยชน์ส่วนรวม

     4.2 กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547  

          4.2.1. ไม่มีการประชุมใหญ ่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียน

          4.2.2. ไม่เริ่มดําเนินธุรกิจภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน หรือหยุดดําเนินธุรกิจ 2 ปี ติดต่อกัน

          4.2.3. ไม่ส่งสําเนางบดุลต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 3 ปี ติดต่อกัน

          4.2.4. ไม่อาจดําเนินกิจการให้เป็นผลดีหรือดําเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเสียหายแกก่ลุ่มเกษตรกร 

                  หรือประโยชน์ส่วนรวม     
ให้ดําเนินการตามกระบวนการติดตามความเคลื่อนไหว

หากสามารถส่งงบการเงินได้ ให้เข้าสู่กระบวนการสอบบัญชี

การประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี (ต่อ)
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5. กลุ่มต้องเลิกตามกฎหมาย

เงื่อนไข 

  -  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเขา้ข่ายต้องเลิกตามกฎหมาย ดังนี้

1) สหกรณ์ ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542

1.1.   มีจํานวนสมาชิกน้อยกว่า 10 คน

1.2. ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก

2) กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547

2.1. มีสมาชิกน้อยกว่า 30 คน เกิน 120 วัน

2.2. ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก  
ให้ดําเนินการตามกระบวนการติดตามความเคลื่อนไหว

6. กลุ่มเลิก/ชําระบัญชี

เงื่อนไข

      -  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบียนสหกรณ์  สั่ง/ประกาศ เลิก

      -  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบียนสหกรณ์  สั่ง/ประกาศ เลิก และแต่งตั้งผู้ชําระบัญชี
เข้าสู่กระบวนการสอบบัญชี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ชําระบัญชี

การประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี (ต่อ)
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หลักเกณฑ์ในการจัดระดับผู้สอบบัญชี

การกําหนดระดับผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานของผู้สอบบัญชี และพิจารณา

ระยะเวลาระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยแบ่งผู้สอบบัญชีเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 

       ระดับ ตําแหน่ง ระยะเวลา

            การปฏิบัติงานสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีระดับ 1 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 2 ปี ขึ้นไป

ผู้สอบบัญชีระดับ 2 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ ไม่เกิน 2 ปี

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชํานาญงาน

ผู้สอบบัญชีระดับ 3 นักวิชาการตรวจสอบบญัชีชํานาญการ 2 ปี ขึ้นไป

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส

ผู้สอบบัญชีระดับ 4 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ

**สําหรบัผู้สอบบัญชีภาคเอกชนให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา

และวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560

การประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี (ต่อ)
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สตส.

หลักเกณฑ์ในการมอบหมายงานสอบบัญชีและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 หัวหน้า สตส. พิจารณามอบหมายงานสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชีอย่างเหมาะสมตามระดับผู้สอบบัญชีและระดับความ

ยากในการสอบบัญชี เสนอ ผตท. พิจารณากลั่นกรองก่อนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อไป โดยมีการหมุนเวียน

ผู้สอบบัญชีไม่ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเดิมติดต่อกันเกิน 3 ปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์กําหนด ดังนี้

** กรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากระดับ 2 ขึ้นไป

**กรณีที่ สตส. ไม่มีหรือมีผู้สอบบัญชีแต่ละระดับในจํานวนที่ไม่สอดคล้องกับจํานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในแต่ละระดับความยากใน

การสอบบัญชี ทําให้ไม่สามารถมอบหมายงานสอบบัญชีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้ ผตท. ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงเส้นทางการเดินทางไปปฏิบัติงานควรอยู่ในเส้นทางเดียวกันเพื่อความสะดวกและประหยัดงบประมาณ

การประเมินศักยภาพในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผนงานสอบบัญชี (ต่อ)

ระดับ ตําแหน่ง ระดับความยากในการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีระดับ 1 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 2 ปีขึ้นไป ยากน้อย

ผู้สอบบัญชีระดับ 2 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ ไม่เกิน 2 ปี

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชํานาญงาน

ยากน้อย ,

 ไม่สามารถจัดระดับความยากได้

ผู้สอบบัญชีระดับ 3

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 2 - 10 ปี

ยากมาก , ยากปานกลาง ,

  ไม่สามารถจัดระดับความยากได้

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 10 ปีขึ้นไป ยากมากที่สุดอย่างน้อย 1 แห่ง ,

ยากมาก , ยากปานกลาง

ผู้สอบบัญชีระดับ 4 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ

ยากมากที่สุด
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โครงการประสานความร่วมมือเพื่อขอรับบริการการตรวจสอบบัญชี 

และสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของผู้รับการตรวจสอบบัญชี

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร

เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจแก่สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร

RM 3

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

1. กลุ่มที่จัดส่งงบการเงินให้ตรวจสอบได้ 

   จัดประชุมประสานความร่วมมือเพื่อขอรับบริการตรวจสอบบัญชี

-  ชี้แจงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ 

- ชี้แจงความสําคัญของการจัดทําบัญชีและงบการเงิน 

- ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทําบัญชีและงบการเงิน เพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชีประจําปี

       -  บทบาทหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการเสริมสร้างให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินได้ 

- แจ้งชื่อผู้สอบบัญชีรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

-  จัดทําบันทึกการขอรับบริการในการตรวจสอบบัญชีประจําปี

2. กลุ่มที่ไม่ส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ 

    จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้

-  ชี้แจงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

- ชี้แจงความสําคัญของการจัดทําบัญชีและงบการเงิน 

- ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทําบัญชีและงบการเงิน เพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชีประจําปี

     -  บทบาทหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการเสริมสร้างให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

สามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินได้ 

-  แจ้งชื่อผู้สอบบัญชีรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ตุลาคม
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1. ด้านการสอบบัญชีสหกรณ์
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การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กลุ่มที่จัดส่งงบการเงินให้ตรวจสอบได้  ประกอบด้วย 
         -  กลุ่มทําบัญชีและงบการเงินได้ และ
         -  กลุ่มทําบัญชีและงบการเงินไม่ได้แต่ ส่งงบการเงินได้
(ชม 337/ ชร 155/ ลป 139/ ลพ 107/ พย 128/ มส 7)  ทั้งสิ้น 873 แห่ง

1. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รบัการตรวจสอบบัญชี สามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจสอบบัญชี

    และข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีไปปรบัปรงุการบรหิารจดัการและอํานวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกโดยรวม

2. เสริมสรา้งความเข้มแข็งโปร่งใสและพึง่พาตนเองได้ให้แก่สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร

3. เพื่อให้การสอบบัญชีสหกรณท์ี่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและสอดคล้องตาม

    มาตรฐานการสอบบัญชี

RM 4

15

1. วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 

    1.1 สอบบัญชีระหว่างปี  เน้น ทดสอบการควบคุม : Test control 

    1.2 สอบบัญชีประจําปี   เน้น ตรวจสอบเนื้อหาสาระ : Substantive test

2. การใช้เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบบัญชี

    2.1 ใช้ CATS สําหรับช่วยตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี

         ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2.2 ใช้ ACL สําหรับช่วยตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีของผู้อื่น 

          ที่สหกรณ์สามารถส่งโครงสร้างฐานข้อมูลได้ 

Co
nc

ep
t
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การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรRM 4

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

ภายใน 90 วัน

นับแต่วันที่ได้รับ

การแตง่ตั้งเป็น

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร
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3. กระบวนงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี

3.1. การวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์

 ผู้สอบบัญชี

3.1.1  การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี

วิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์และประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี และใน

กรณีสหกรณ์ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประเมินมาตรฐาน

ขั้นต่ําในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม ซึ่งการ

ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้ปฏิบัต ิดังนี้

1)  ทําความเข้าใจสหกรณ์และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ โดยการวิเคราะห์

โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลการทําธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์                

(Scan ธุรกรรม) เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของสหกรณ์

2)  ทําความเข้าใจการควบคุมภายในสหกรณ์ รวมถึงการนําระบบการควบคุม

ภายในไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

3)  ระบุปัจจัยความเสี่ยง โดยนําผลการทําความเข้าใจสหกรณ์ สภาพแวดล้อม

และการควบคุมในของสหกรณ์มาใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยงของสหกรณ์ตามวงจรธุรกิจและ

รายการในงบการเงิน

4)  วิเคราะห์ความเสี่ยงตามที่ระบุในข้อ (3) โดยคํานึงถึงผลกระทบ (Impact) 

โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (likelihood) แล้วนําไปประเมินความเสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk) และ

ความเสี่ยงจากการควบคุม (Control Rick) เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่   

(Residual Rick) ของสหกรณ์ ดังนี้
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การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรRM 4

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.
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- ประเมินความเสี่ยงสืบเนื่อง โดยพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง รวมทั้ง

ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงว่ามีสาระสําคัญต่องบการเงินมากหรือน้อยเพียงใดก่อนการ

คํานึงถึงการควบคุมภายในของสหกรณ์

-  ประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม โดยพิจารณาถึงการควบคุมภายในของ

สหกรณ์ภายหลังจากที่ผู้สอบบัญชีได้ประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องไว้ว่าสหกรณ์มีการกําหนด

กิจกรรมควบคุมและได้ปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่กําหนดนั้นอย่างสม่ําเสมอ และให้

ประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นว่ามีสาระสําคญัมากหรือน้อยเพียงใด เพื่อให้ทราบถึง

ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ของสหกรณ์

5) สรุปผลการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ เพื่อ

นําไปใช้ในการจัดทําแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชีของแต่ละสหกรณ์

3.1.2  การจัดทําแผนการสอบบัญชีโดยรวม

    นําสรุปผลการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีไปใช้ในการกําหนดแผนการ

สอบบัญชีโดยรวมเพื่อกําหนดขอบเขตงานของผู้สอบบัญชี โดยกําหนดรายการบัญชีที่ต้อง

ตรวจสอบจากรายการที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่และวิธีการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี พร้อมทั้งกําหนดระดับความมีสาระสําคัญที่มีผลกระทบต่อการ

แสดงความเห็นต่องบการเงิน และระดับความมีสาระสําคัญในการปรับปรุงรายการบัญชี 

ระยะเวลาตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

3.1.3  การจัดทําแนวการสอบบัญชี

1) กําหนดวิธีการตรวจสอบบัญชีทั้งการทดสอบการควบคุม (Test of Control)  และการ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive test) ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสรุปผลการประเมิน

ความเสี่ยงในการสอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบที่กําหนดไว้ในแผนการสอบบัญชีโดยรวม

ภายใน 90 วัน

นับแต่วันที่ได้รับ

การแตง่ตั้งเป็น

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร
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2) กําหนดวิธีการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีโดยเน้นการทดสอบการควบคุม 

(Test Control) และกําหนดวิธีการตรวจสอบประจําปีโดยเน้นการตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

(Substantive test) 

3) เลือกตัวอย่าง และขนาดตัวอย่างในการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับสรุปผล

การประเมินความเสี่ยง

4) เสนอแผนการสอบบัญชีโดยรวม และแนวการสอบบัญชี และแผนการ

ตรวจสอบบัญชี (Action Plan รายสหกรณ์) ต่อหัวหน้า สตส. เพื่อสอบทาน

5) ซักซ้อมทําความเข้าใจกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบตาม 

Audit Program

 

หัวหน้าสํานักงาน          

1) กํากับให้มีการวางแผนงานสอบบัญชี ซึ่งประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงในการ

สอบบัญชี การจัดทําแผนการสอบบัญชีโดยรวม การจัดทําแนวการสอบบัญชี ตามประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์

2) กํากับให้มีการจัดทําแผนการตรวจสอบบัญชี (Action Plan รายสหกรณ์)  

3) กํากับให้มีการซักซ้อมทําความเข้าใจกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับวิธีการ

ตรวจสอบตาม Audit Program

4) ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

- วิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบต่อความเสี่ยงที่                  

งบการเงินจะแสดงข้อมูลอันขัดต่อข้อเท็จจริง

ภายใน 90 วัน

นับแต่วันที่ได้รับ

การแตง่ตั้งเป็น

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

ภายใน 90 วัน

นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชี

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ได้รับการแต่งตั้ง
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- วิเคราะห์/สอบทานรายการที่ต้องตรวจสอบในแผนการสอบบัญชีโดยรวม  

ได้กําหนดวิธีการตรวจสอบที่สําคัญไว้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการสอดคล้องกับผลการประเมิน

ความเสี่ยง

- สอบทานแนวการสอบบัญชี กําหนดไว้ครบถ้วนทุกรายการสอดคล้องกับ

แผนการสอบบัญชีโดยรวม

- สอบทานวิธีการตรวจสอบ ทุกรายการสอดคล้องกับแผนการสอบบัญชี

โดยรวม

- วิเคราะห์ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชีโดยพิจารณาจากวิธีการ

ตรวจสอบที่กําหนดในแนวการสอบบัญชีว่า ครบถ้วน ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ตรวจสอบและสอดคล้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการประเมินความเสี่ยง

- วิเคราะห์การเลือกตัวอย่างว่า เหมาะสมกับวิธีการตรวจสอบที่กําหนดและผล

การประเมินความเสี่ยง

5)   แจ้งผลการสอบทานการวางแผนงานสอบบัญชีรายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีเป็น

ลายลักษณ์อักษร กรณีใช้ระบบ EWP ให้แจ้งผลโดยใช้ Coaching note

6)   รายงานผลการสอบทานการวางแผนงานสอบบัญชีในระบบ CAD_PLAN

 

ภายใน 90 วัน

นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชี

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ได้รับการแต่งตั้ง
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หมายเหตุ

  การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี

  - กรณีสหกรณ์ที่มีความยากในการสอบบัญชีระดับยากมากขึ้นไปให้ หัวหน้า 

สตส.ประชุมร่วมกับทีมงาน

  - กรณีใช้ระบบ EWP ให้ประเมินความเสี่ยงในระบบ Team Risk                       

ในโปรแกรม Teammate

 จัดทําแนวการสอบบัญชี (Audit Program) กรณีมีการใช้ CATs หรือ ACL      

ช่วยตรวจสอบ ให้กําหนดวีการตรวจสอบแต่ละรายการไว้ในแนวการสอบบัญชีด้วย

 กรณีใช้ EWP ให้นําเข้าเอกสารประกอบการวางแผนงานสอบบัญชี และจัดทํา

แนวการสอบบัญชี ในระบบ EWP เมื่อแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง

 วางแผนตรวจสอบบัญชีระหว่างปี กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่

สามารถสงงบการเงินได้ อย่างน้อย 1 ครั้ง

 การวางแผนตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ให้เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปีครั้งแรก

ก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีไม่น้อยกว่า 4 เดือน

 กรณีสหกรณ์ที่มีปัญหาการทุจริต หรือมีข้อบกพร่อง ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์

อาจใช้อํานาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 

สั่งให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ให้ผู้สอบบัญชีวางแผนเข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปีทุกไตรมาส 

เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์

ภายใน 90 วัน

นับแต่วันที่ได้รับ

การแตง่ตั้งเป็น

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร
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  3.2  การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

1) งานสอบบัญชีระหว่างปี

ผู้สอบบัญชี

- เน้น ทดสอบการควบคุม (Test of Control)

- กรณีใช้ระบบ EWP ให้บันทึกผลในระบบ EWP เมื่อแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง

หัวหน้าสํานักงาน

- วิเคราะห์/สอบทานการปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีกับกระดาษทําการ 

- วิเคราะห์/สอบทานรายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปีกับกระดาษทําการ

- กรณีใช้ระบบ EWP ให้สอบทานการบันทึกผลการตรวจสอบในระบบ EWP เมื่อ

ผู้สอบบัญชีบันทึกผลการตรวจสอบแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง หากมีข้อสังเกต ให้ผู้สอบบัญชีแก้ไข

หรือขยายขอบเขตการตรวจสอบให้แจ้งข้อสังเกตโดยใช้ Coaching note

 2) งานสอบบัญชีประจําปี

ผู้สอบบัญชี

- เน้น การตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive Test)

- กรณีใช้ระบบ EWP ให้บันทึกผลในระบบ EWP เมื่อแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง

หัวหน้าสํานักงาน

1) ควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชี ก่อนผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

- วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการในงบการเงินปีปัจจุบันกับข้อมูลปีก่อน เพื่อพิจารณา

ว่าได้มีการปรบัเพิ่มรายการที่มีสาระสําคญัในแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี

- วิเคราะห์/สอบทานการปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีกับกระดาษทําการ 

- วิเคราะห์ความผิดปกตขิองรายการในงบการเงิน

ไตรมาส 1- 4 
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 - วิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์ของรายการในงบการเงินกับวิธีการตรวจสอบที่

กําหนดในแนวการสอบบัญชี และสรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตในกระดาษทําการ

- วิเคราะห์/สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- วิเคราะห์ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี กับการแสดงความเห็นต่องบ

การเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี

2) กรณีใช้ระบบ EWP ให้สอบทานการบันทึกผลการตรวจสอบในระบบ EWP เมื่อผู้สอบ

บัญชีบันทึกผลการตรวจสอบแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง หากมีข้อสังเกตให้ผู้สอบบัญชีแก้ไขหรือขยาย

ขอบเขตการตรวจสอบให้แจ้งข้อสังเกตโดยใช้ Coaching note

3.3. การจัดทําและเสนอรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

1) งานสอบบัญชีระหว่างปี

- ให้จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ 

ตรวจสอบบัญชีระหว่างปีเสร็จสิ้น ในกรณีตรวจพบข้อสังเกตให้เสนอข้อสังเกต  ที่ตรวจพบต่อ 

หัวหน้า สตส. เพื่อพิจารณา

2) งานสอบบัญชีประจําปี

            - เมื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอให้

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษทําการ 

ต่อ หัวหน้า สตส. เพื่อสอบทานก่อนแสดงความเห็นต่องบการเงิน

            - การลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่ก่อนวันที่ที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและวันที่ที่เสร็จสิ้นการสอบทานงานสอบ

บัญชี 

ไตรมาส 1- 4 
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    - กรณีตรวจพบข้อสังเกตที่สหกรณ์ต้องปรับปรุงรายการบัญชีประจําปี ให้                       

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อชี้แจงข้อสังเกตที่ตรวจพบ พร้อมเสนอ

แนวทางแก้ไขแก่คณะกรรมการดําเนินการ พร้อมทั้งจัดทําเป็นหนังสือแจ้งข้อสังเกตด้วย

    - กรณีตรวจพบข้อสังเกต ให้เสนอข้อสังเกตที่ตรวจสอบพบและเสนอแนวทางแก้ไข

ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ต่อหัวหน้า สตส. เพื่อพิจารณา

    - จัดส่งรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และงบการเงินให้

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อนําเสนอไว้ในรายงานประจําปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

    - จัดส่งรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบบัญชี แฟ้มกระดาษทําการ

ต้นฉบับของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ไม่เกิน 10 วัน   นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อ     

งบการเงิน

    - ให้จัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หลังวันที่หัวหน้า 

สตส. สอบทานร่างรายงนของผู้สอบบัญชีแล้ว แต่ต้องภายในวันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อ

งบการเงิน

- รายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Input form) ภายใน 5 วัน 

นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- บันทึกผลการปฏิบัติงานรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (RA) ในระบบ Intranet    เมื่อ

แล้วเสร็จในแต่ละทุกขั้นตอน

**ผู้สอบบัญชีต้องควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายทุกชิ้นงาน โดยสอบทาน

งานของตนเองและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ว่าได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามที่

นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
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การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ต่อ)RM 4

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

24

หัวหน้าสํานักงาน

1) กรณีได้รับข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ให้พิจารณากลั่นกรองข้อสังเกตที่ตรวจพบ    

หากเห็นว่าเป็นข้อสังเกตที่ควรแจ้งให้สหกรณ์ทราบเพื่อให้สหกรณ์แก้ไขให้ดําเนินการ ดังนี้

    - แจ้งข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการสหกรณ์ทันทีที่ได้รับ

รายงาน

    - รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์ในพื้นที่ หรือ          

นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัด

              - รายงานต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผ่านระบบสารสนเทศบน Intranet 

2) สอบทานงานสอบบัญชี ก่อนผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

  - สอบทานการปฏิบัติงานสอบบัญชี การรายงานระหว่างปี และประจําปี

  - วิเคราะห์/สอบทานร่างรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบ

เทียบกับสรุปผลการตรวจสอบในกระดาษทําการ

  - วิเคราะห์ข้อมูลในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักฐาน

การสอบบัญชีและให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้อง

3) แจ้งผลการสอบทานกระดาษทําการและรายงานการสอบบัญชีรายสหกรณ์ ให้ผู้สอบ

บัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีใช้ระบบ EWP ให้แจ้งข้อสังเกตโดยใช้ Coaching note

4) จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Input form)  

การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และบันทึกผล การปฏิบัติงาน

รายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (RA) ในระบบ Intranet

ไตรมาส 1- 4 

เชิงปริมาณ จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี 11,600 แห่ง 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 92 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัด
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการทําบัญชีและงบการเงิน               

ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กลุ่มส่งงบการเงินไม่ได้  (ชม 45/ ชร 22/ ลป 3/ ลพ 4/ พย 42/ มส 37)  ทั้งสิ้น 153 แห่ง

เพื่อให้สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทาํบัญชี และงบการเงินได้

RM 5

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส. ไตรมาส 1-2

25

        

 ผู้สอบบัญชี

1. ตรวจแนะการจัดทําบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน  

2. ให้จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ ตรวจ

แนะนําการจัดทําบัญชี งบกรเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน เสร็จสิ้น ในกรณีตรวจ

พบข้อสังเกตให้เสนอข้อสังเกตที่ตรวจพบต่อ หัวหน้า สตส. เพื่อพิจารณา

3. บันทึกผลการปฏิบัติงานรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (RA) ในระบบ Intranet เมื่อ

แล้วเสร็จทันทีในแต่ละทุกขั้นตอน

4. รายงานผลการสอนแนะเสนอ หัวหน้า.สตส. ภายใน 3 วันนับจากเสร็จสิ้นงาน
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการทําบัญชีและงบการเงิน                 

ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ต่อ)
RM 5

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

ไตรมาส 1-2

26

 

หัวหน้าสํานักงาน

1. กรณีได้รับข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ให้พิจารณากลั่นกรองข้อสังเกตที่ตรวจพบ    

หากเห็นว่าเป็นข้อสังเกตที่ควรแจ้งให้สหกรณ์ทราบเพื่อให้สหกรณ์แก้ไขให้ดําเนินการ ดังนี้

    - แจ้งข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการสหกรณ์ทันทีที่ได้รับ

รายงาน

    - รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์ในพื้นที่  หรือ          

นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัด

              - รายงานต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผ่านระบบสารสนเทศบน Intranet

2. สรุปผลรายงานการสอนแนะ เสนอ ผตท. ภายใน 5 วันนับจากวันสิ้นเดือน

หากสามารถส่งงบการเงินได้  ให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบบัญชี

หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอยู่ในข่ายอาจถูกสั่งเลิกหรือต้องเลิกตามกฎหมาย                                

ให้ทําตามแนวปฏิบัติเสนอเรื่อง ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้พิจารณาเลิกสหกรณ์

เชิงปริมาณ จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทําบญัชี

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 10 ของจํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทําบัญช ีและงบการเงินได้ตัวชี้วัด
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การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กลุ่มจัดตั้งใหม่ ทั้งสิ้น จํานวน 1 แห่ง

เพื่อให้สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่มีระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมกับลักษณะการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร

RM 6

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

27

1. ชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สามญัครัง้แรก ภายใน 90 วัน 

นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์

2. ชี้แจงความสําคญัและระบบของการจัดทําบัญชีต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

3. วางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตร จัดให้มีการจัดจ้าง/

มอบหมาย

    3.1 แนะนําการจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ที่เหมาะสมกับลักษณะ

         การดําเนินธุรกิจของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

    3.2 แนะนําวิธีการจัดทําบัญชีและงบการเงินตามประเภทของสหกรณ์ 

         (Manual และ/หรือโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์)

    3.3 แนะนําการวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะ

         การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

4. รายงานผลการวางระบบบัญชีและการควบคมุภายในต่อ หน.สตส. ภายใน 3 วันนับจากเสร็จสิ้นงาน

5. สรุปรายงานผลการวางระบบบัญชีแระการควบคุมภายในต่อ หน.สตส. และสําเนาให้

สหกรณ์จังหวัดทราบ รายไตรมาส
หากสามารถส่งงบการเงินได้  ให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบบัญชี

ไตรมาส 1 - 4

เชิงปริมาณ  จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ได้รับการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน 

เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 50 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในสามารถจัดทําบญัชไีด้
ตัวชี้วัด
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การติดตามผลการเสนอเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กลุ่มอาจถูกสั่งเลิก/กลุ่มต้องเลิกตามกฎหมาย (ชม 41/ ชร -/ ลป 6/ ลพ 14/ พย 10/ มส -)  ทั้งสิ้น 71 แห่ง

เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในข่ายอาจถูกสั่งเลิก 

หรือต้องเลิกตามกฎหมาย

RM 7

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

28

1. ประสานกับสหกรณ์จังหวัด เพื่อยืนยันสถานะของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2. เสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดพิจารณา (จกบ.)

1. กรณีมีแผนฟื้นฟู 

      - ผู้รับมอบหมายติดตามการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู 

       - หากมีการปฏบิัติตามแผนฟื้นฟู ให้เข้าสู่กระบวนการเสริมสรา้งความพรอ้มรบัการ

         ตรวจสอบบัญชี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแผนการฟื้นฟู

2. กรณีไม่มีแผนฟื้นฟู

        - สรุปผลการติดตามเสนอ ผตท. และเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ดําเนินการพิจารณา

        - กรณีไม่มกีารดําเนินการใดๆ ให้สรุปผลการติดตามเสนอ ผตท. 

ไตรมาส 1-2

เชิงปริมาณ  จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการติดตามการเสนอเลิกตัวชี้วัด

สรุปผลการติดตามเสนอกรมฯ เพื่อบูรณาการรว่มกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

ในการแก้ไขปัญหา 
สตท.

ภายใน 

15 มิถุนายน 

ภายในเดือน 

พฤษภาคม 

ตุลาคม
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การสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ชําระบัญชี

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่เลิกและชําระบัญชี   จํานวนทั้งสิ้น 130 แห่ง

สอบบัญชีสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่ชําระบัญชี ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2542 อย่างมีมาตรฐาน

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

RM 8

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

29

ไตรมาส 1-4   

1) การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน

การดําเนินการเมื่อได้รับงบการเงิน  ณ วันรับมอบทรัพย์สิน

1. ตรวจสอบงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโดยตรวจดู

- การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามรูปแบบที่กรมฯ กําหนด

- งบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน เป็นวันเดียวกันกับบันทึกการรับมอบทรัพย์สิน

- มีเอกสารการรับ-จ่ายเงิน การบันทึกบัญชี และรายละเอียดถูกต้อง

2. หากตรวจสอบตามข้อ 1 แล้วไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีต้องจัดทําเป็นหนังสือแจ้งผลการ

ตรวจสอบและให้คําแนะนําแก่ผู้ชําระบัญชี

การแสดงความเห็นต่องบการเงิน

1. ผู้ชําระบัญชีเสนองบการเงินไปยังผู้สอบบัญชี  โดยแนบสําเนางบการเงิน 3 ชุด                              

(ผู้สอบบัญชี 1 ชุด นทส. 1 ชุด และ ผู้ชําระบัญชี 1 ชุด)

2. จัดทํารายงานของผู้สอบบัญชีตามคู่มือการจัดทํารายงานการสอบบัญชีสหกรณ์

การอนุมัติงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน

ผู้สอบบัญชีจะต้องอนุมัติงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกรที่                         

นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก หากไม่สามารถประชุมใหญ่อนุมัติงบการเงิน ณ วันรับมอบ

ทรัพย์สินได้ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่นาย

ทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก
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การสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ชําระบัญชีRM 8

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

30

ไตรมาส 1-4 

2) การตรวจสอบรับรองรายงานการชําระบัญชีและรายการย่อของบัญชีทีช่ําระ

การดําเนินการเมื่อได้รับรายงานการชําระบัญชแีละรายการย่อของบัญชีที่ชาํระ

    1. ตรวจสอบรายงานการชําระบัญชีและรายการย่อของบัญชีที่ชําระในภาพรวม โดยตรวจดู

- การจัดทํารายงานการชําระบัญชีและรายการย่อของบัญชีที่ชําระเป็นไปตามรูปแบบ

ในคําแนะนําที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด

- มีเอกสารการรับ-จ่ายเงินในระหว่างการชําระบัญชีครบถ้วน และบันทึกบัญชีใน               

สมุดบัญชีขั้นต้นและขั้นปลาย ถูกต้อง

- มีการปิดบัญชีต่าง ๆ ไปบัญชีเลิกกิจการ

2. หากตรวจสอบตามข้อ 1 แล้วไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีต้องให้คําแนะนําแก่ผู้ชําระบัญชี           

เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามคําแนะนําที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด

3. จัดทําหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการชําระบัญชีและรายการย่อของบัญชีที่ชําระ 

เพื่อให้ผู้ชําระบัญชีดําเนินการแก้ไข

รายงานการชําระบัญชี

1. การจัดทํารายงานการชําระบัญชีมีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปตามที่คําแนะนําที่                     

นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดกําหนด

2. มีการจัดทํารายงานความเคลื่อนไหวระหว่างการชําระบัญชี ทุกงวด 6 เดือน

3. เสนอรายงานการชําระบัญชีและรายการย่อของบัญชีที่ชําระให้ผู้สอบบัญชี จํานวน 3 ชุด

3) บันทึกผลในระบบ Intranet ทุกขั้นตอนทันททีี่ปฏบิัติงานเสร็จ



Road Map 61

การสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ชําระบัญชีRM 8

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

31

 ตัวชี้วัด

สตท.  ไตรมาส 1-4

เชิงปริมาณ  จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รบัการตรวจสอบ

เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 10 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รบัการตรวจสอบได้แสดงความเห็น

การอนุมัติงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน

          1. ผตท. อนุมัติงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์                

สั่งเลิก/ประกาศเลิก หากไม่สามารถประชุมใหญ่อนุมัติงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินได้ ตาม 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 80

          2. ผตท. อนุมัติงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบียน

สหกรณ์ประกาศเลิก หากไม่สามารถประชุมใหญ่อนุมัติงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินได้ตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก

          3. บันทึกผลในระบบ Intranet ทุกขั้นตอนทันทีที่ปฏิบัติงานเสร็จ
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การเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้วยระบบกระดาษทําการ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper : EWP)

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สหกรณเ์ป้าหมาย จํานวน 175 แห่ง  ประกอบด้วย
1. สหกรณท์ี่ใช้ระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส์เดิม
2. สหกรณท์ี่ใช้โปรแกรมผู้อื่น 
3. สหกรณอ์ยู่ในระดับความยากมากที่สุด 

 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี ด้วยระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส์

2. ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิารงานสอบบัญชีแบบครบวงจร 

   ให้สามารถอํานวยความสะดวกในการจัดทาํแนวการตรวจสอบบัญชี การบันทกึผล

   การสอบบัญชี และการสรปุผลการตรวจสอบบัญชีในกระดาษทําการ

3. เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี การควบคุมงานสอบบัญชีให้สามารถปฏบิัติงาน

ได้ตามมาตรฐานงานสอบบัญชี

RM 9

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

32

1. การวางแผนงานสอบบัญชี

     ผู้สอบบัญชี     

    1) นําเข้าเอกสารประกอบการวางแผนงานสอบบัญชีในระบบ EWP

2) จัดทําแนวการสอบบัญชี (Audit Program) ในระบบ EWP 

     หัวหน้าสํานักงาน 

    1) สอบทานและอนุมัติการวางแผนงานสอบบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสนอแผน

            และแนวการสอบบัญชี ในระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส์ EWP

2) หากมีข้อสังเกตให้ผู้สอบบัญชีแก้ไขให้แจ้งข้อสังเกตโดยใช้ Coaching note

ภายใน 60 วัน

นับแต่วันที่ได้รับ

การแตง่ตั้งเป็น

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
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การเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้วยระบบกระดาษทําการ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper : EWP) (ต่อ)
RM 9

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

33

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี     

      1) บันทึกผลการตรวจสอบ ในระบบ EWP เมื่อตรวจสอบเสร็จในแต่ละเรื่อง 

      2) นําเข้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส์ EWP

หัวหน้าสํานักงาน 

      1) ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามระบบ TSQC 1  

      2) หากมีข้อเสนอแนะให้ใช้ Coaching Note บันทึกเพื่อให้ผู้สอบบัญชีดําเนินการแก้ไข

         3) สอบทานการบันทึกผลการตรวจสอบในระบบ EWP เมื่อผู้สอบบัญชีบันทึกผล

         การตรวจสอบแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง

3. การรายงานผลการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี     

      1) สรุปผลการตรวจสอบ ในระบบ EWP เมื่อตรวจสอบเสร็จในแต่ละเรื่อง 

      2) บันทึกข้อตรวจพบ (Exception) ในระบบ EWP เมื่อตรวจสอบเสร็จ

      2) นําเข้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส์ EWP

หัวหน้าสํานักงาน 

      1) ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามระบบ TSQC 1  

      2) หากมีข้อเสนอแนะให้ใช้ Coaching Note บันทึกเพื่อให้ผู้สอบบัญชีดําเนินการแก้ไข

         3) สอบทานการสรุปผลการตรวจสอบและพิจารณาข้อตรวจพบ (Exception) ในระบบ

         EWP

ไตรมาส 1 - 4
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การเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้วยระบบกระดาษทําการ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper : EWP) (ต่อ)
RM 9

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

34

3. การจัดเก็บกระดาษทําการในระบบ EWP

ผู้สอบบัญชี     

    1) ส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง

    2) ปิดแฟ้มการตรวจสอบ  (Finalize Project) ในโปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส์

       ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่หัวหน้าสํานักงาน  สอบทานงานแล้วเสร็จ 

3) บันทึกผลการปิดแฟ้มการตรวจสอบ ในระบบ Cad Soft 

สตท.

1. ใช้ระบบ EWP ควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชีเมื่อ หน.สตส. สอบทานแล้วเสร็จ

   ในแต่ละเรื่อง

2. กํากับการใช้ระบบ EWP ในการปฏิบัติงานของ สตส. ในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย

3. ให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน
ไตรมาส 1 - 4

ไตรมาส 1 - 4

เชิงปริมาณ  :   ผู้สอบบัญชีสามารถปดิแฟ้มการตรวจสอบในระบบกระดาษทําการอเิล็กทรอนิกส์

                   ได้สําเร็จร้อยละ 80 ของสหกรณ์ที่แสดงความเห็นต่องบการเงินแล้วตัวชี้วัด
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การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์(ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐ)

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ผู้สอบบัญชีภาครัฐ   66 ราย

เพื่อให้การปฏบิัติงานสอบบัญชีสหกรณเ์ป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

(TSQC1)

RM 10

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตท.

1. กําหนดแผนงานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ (Action Plan)

2. ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

2.1. การวางแผนงานสอบบัญชี

- วิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบต่อความเสี่ยงที่งบการเงินจะแสดง

ข้อมูลอันขัดต่อข้อเท็จจริง

- วิเคราะห์/สอบทานรายการที่ต้องตรวจสอบในแผนการสอบบัญชีโดยรวม ได้กําหนด

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญไว้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง

- สอบทานแนวการสอบบัญชี กําหนดไว้ครบถ้วนทุกรายการสอดคล้องกับแผนการสอบ

บัญชีโดยรวม

- สอบทานวิธีการตรวจสอบ ทุกรายการสอดคล้องกับแผนการสอบบัญชีโดยรวม

- วิเคราะห์ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชีโดยพิจารณาจากวิธีการตรวจสอบที่

กําหนดในแนวการสอบบัญชีว่า ครบถ้วน ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและ

สอดคล้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการประเมินความเสี่ยง

- วิเคราะห์การเลือกตัวอย่างว่า เหมาะสมกับวิธีการตรวจสอบที่กําหนดและผลการ

ประเมินความเสี่ยง

ตุลาคม

35

ไตรมาส 1 - 4
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สตท.

 

 

การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์(ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐ)  

(ต่อ)
RM 10

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

- แจ้งผลการสอบทานการวางแผนงานสอบบัญชีรายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีเป็น

ลายลักษณ์อักษร ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนรับงาน

กรณีใช้ระบบ EWP ให้แจ้งผลโดยใช้ Coaching note  

2.2. การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

1) งานสอบบัญชีระหว่างปี

             - วิเคราะห์/สอบทานการปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีกับกระดาษทําการ  

             - วิเคราะห์/สอบทานรายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปีกับกระดาษทําการ 

             - กรณีใช้ระบบ EWP ให้สอบทานการบันทึกผลการตรวจสอบในระบบ EWP เมื่อ

ผู้สอบบัญชีบันทึกผลการตรวจสอบแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง หากมีข้อสังเกตให้ผู้สอบบัญชีแก้ไข

หรือขยายขอบเขตการตรวจสอบให้แจ้งข้อสังเกตโดยใช้ Coaching note

2) งานสอบบัญชีประจําปี - วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการในงบการเงินปีปัจจุบันกับ

ข้อมูลปีก่อน เพื่อพิจารณาว่าได้มีการปรับเพิ่มรายการที่มีสาระสําคัญในแผนการสอบบัญชี

โดยรวมและแนวการสอบบัญชี

             - วิเคราะห์/สอบทานการปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีกับกระดาษทําการ 

             - วิเคราะห์ความผิดปกติของรายการในงบการเงิน 

             - วิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์ของรายการในงบการเงินกับวิธีการตรวจสอบที่

กําหนดในแนวการสอบบัญชี และสรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตในกระดาษทําการ 

             - วิเคราะห์/สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

             - วิเคราะห์ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี กับการแสดงความเห็นต่องบ

การเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี

36

ไตรมาส 1 - 4
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การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์(ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐ) 

(ต่อ)
RM 10

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตท.

2.3. การจัดทําและเสนอรายงานการสอบบัญชี

      - วิเคราะห์/สอบทานร่างรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบ

        เทียบกับสรุปผลการตรวจสอบในกระดาษทําการ

      - วิเคราะห์ข้อมูลในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักฐาน

        การสอบบัญชีและให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้อง

2.4. การตรวจคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานเวลาที่กรมกําหนด

2.5. แจ้งผลการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ หัวหน้า .สตส. 

  ภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที่ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนรับงาน

2.6. สรุปผลการควบคมุคณุภาพงานสอบบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ผตท.  

      ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

2.7. รายงานสําเนาสรุปผลการควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชี ต่อ สมช. 

      ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

37

เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 ผู้สอบบัญชีได้รับการควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ตามระบบมาตรฐานการควบคมุคณุภาพงาน

                  สอบบัญชี (TSQC 1) 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้สอบบัญชีได้รับการตรวจคุณภาพงานระดับงานสอบบัญชีสหกรณ์  ตามระบบมาตรฐานการ

ควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชี (TSQC 1) ภายในมาตรฐานเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1 - 4
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การตรวจคุณภาพงานระดับสํานักงานตามระบบการควบคุมคุณภาพ       

ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1)

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณใ์นพืน้ที ่(สตส.)

1. เพื่อให้การปฏบิัติงานของสํานักงานเป็นไปตามการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน

   การควบคุมคุณภาพ (TSQC1)

2. เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพสาํนักงาน  (สตส.) 

   มีการออกแบบที่เหมาะสม และมีการปฏบิัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ

RM 11

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตท.

38

1.1 กําหนดแผนการตรวจคุณภาพงานระดับสํานักงาน ภายในเดือนตุลาคม

1.2 การติดตามผลการปฏบิตัิของ หน.สตส. และผู้ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการ

          ตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ระดับสํานักงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

1. ความรบัผิดชอบของผู้นําต่อคุณภาพภายในสํานักงาน

2. ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์

3. การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งลูกค้า

4. การมอบหมายงานตรวจสอบและพัฒนาความรูท้างวิชาชีพ

5. การปฏิบัติงาน

6. การติดตามผล

1.3 แจ้งผลการตรวจคุณภาพงานเสนอ หน.สตส. และ ผตท. ทราบ 

1.4 รายงานผลการตรวจคุณภาพงานของสํานักงานและการวิเคราะห์/ประเมินผล 

     กระทบในภาพรวมของข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพของสํานักงานต่อกรมฯ

ภายในเดือน

มิ.ย. และ ก.ค.

เชิงปริมาณ  สตส. ในพื้นที่ทีร่ับผดิชอบทกุแห่ง ได้รับการติดตามผลการปฏิบัติงาน การตรวจคุณภาพงานระดับสํานักงาน

ตามระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1)ตัวชี้วัด

ตุลาคม
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ตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ (กับสหกรณ์ภาคเอกชน)

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สหกรณท์ี่จัดจ้างให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี  จํานวนทั้งสิ้น 42 แห่ง

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี

2. เพื่อให้การปฏบิัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณเ์ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ

 คําแนะนําของทางราชการ

RM 12

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

39

1. กําหนดแผนการกํากับมาตรฐานการบัญชสีหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  

(Action Plan)

2. กํากับมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

2.1. วิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

  1) ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อบังคับ) ได้แก่ ประเภทธุรกิจหลัก เป็นต้น

  2) ข้อมูลทางการเงินการบัญชีโดยใช้

2.1 อัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงิน) ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สิน  อัตราส่วน

     สภาพคล่อง อัตราส่วนของสินทรัพย์เสี่ยง (เช่น เงินลงทุน)

2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น ลูกหนี้เงินกู้ กับ ลูกหนี้

     ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือลูกหนี้อื่นๆ (หนี้เสีย) ที่เกิดจากลูกหนี้เงินกู้ 

3) ข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชี หรือแหล่งอื่นๆ

2.2. กําหนดแผนการเข้ากํากับ ณ ที่ ทําการสหกรณ์

1) กําหนดสหกรณ์เป้าหมายในการกํากับ โดยพิจารณาสหกรณ์ที่มีเหตุเร่งด่วน

    เป็นอันดับแรก เช่น มีข่าวทุจริต หรือมีเรื่องร้องเรียน

2) กําหนดระยะเวลาการเข้ากํากับสหกรณ์

ไตรมาส 1-4
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RM 12

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

40

3) แจ้งเป็นหนังสือ เพื่อประสานงานสหกรณ์เป้าหมาย

- การเตรียมความพร้อมรับการกํากับ

- กําหนดแผนการเข้าปฏิบัติงานกํากับ ณ ที่ทําการสหกรณ์

4) รายงานแผนการเข้ากํากับเสนอ ผตท.

2.3. การเข้ากํากับมาตรฐานการบัญชี ณ ที่ทําการสหกรณ์

          1) นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทํา นําไปกําหนดแนว/วิธีการประเมินการควบคุม

ภายใน

           2) ทําการประเมนิการควบคุมภายในของสหกรณ์เป้าหมาย

           3) จัดทํารายงาน/ผลการประเมินการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี

           4) บันทึกผลการประเมิน เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

           5) แจ้งผลการกํากับเป็นหนังสือ 

กรณีมีข้อสังเกต ให้จัดทําหนังสือแจ้ง ดังนี้

 - คณะกรรมการการดําเนินการสหกรณ์ เพื่อดําเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

- ผู้สอบบัญชี (ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปีปัจจุบัน) เพื่อติดตามผล

  การดําเนินการของสหกรณ์

- รองนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อพิจารณาดาํเนินการตามอํานาจหน้าที่

- รายงานในระบบ Intranet (cad_defect) เพื่อ สตส. สตท. และ สมช. 

  ติดตามผลการดําเนินการของสหกรณ์

    กรณีไม่พบข้อสังเกต ให้จัดทําหนังสือแจ้ง ดังนี้

 - คณะกรรมการการดําเนินการสหกรณ์ เพื่อทราบ 

ไตรมาส 1-4

ตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ (กับสหกรณ์ภาคเอกชน) ต่อ
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RM 12

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

41

 

6) รายงานผลการกํากับ เสนอ สตท.  เพื่อทราบ

7) รายงานผลปฏิบัติงานในระบบ Intranet
**ต้องระบุขอบเขตการประเมินฯให้ชัดเจนในหนงัสือแจ้งผลการกํากับ**

ไตรมาส 1-4

เชิงปริมาณ  สหกรณ์เป้าหมายได้รับการตรวจมาตรฐานการบัญชี

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 ของสหกรณ์ที่ได้รับการตรวจมาตรฐานการบญัชไีด้รบัการแจ้งผลการกํากับ 
ตัวชี้วัด

สตท. สรุปแผน – ผลการกํากับฯ  เสนอ สมช. เพื่อดําเนินการสรุปในภาพรวมกรมฯเพื่อเสนออธิบดี กันยายน

ตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ (กับกับสหกรณ์ภาคเอกชน) ต่อ
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การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์(ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน)

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน   12 ราย

เพื่อให้การปฏบิัติงานสอบบัญชีสหกรณเ์ป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

(TSQC1)

RM 13

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตท.

1. กําหนดแผนงานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ (Action Plan)

2. ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

2.1. การวางแผนงานสอบบัญชี

- วิเคราะห์ผลการประเมนิความเสี่ยง และผลกระทบต่อความเสี่ยงที่งบการเงินจะ

  แสดงข้อมูลอันขัดต่อข้อเท็จจริง

- วิเคราะห์/สอบทานรายการที่ต้องตรวจสอบในแผนการสอบบัญชีโดยรวม ได้กําหนด

  วิธีการตรวจสอบที่สําคัญไว้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการสอดคล้องกับผลการประเมนิ

  ความเสี่ยง

- สอบทานแนวการสอบบัญชี กําหนดไว้ครบถ้วนทุกรายการสอดคล้องกับ

  แผนการสอบบัญชีโดยรวม

- สอบทานวิธีการตรวจสอบ ทุกรายการสอดคล้องกับแผนการสอบบัญชีโดยรวม

- วิเคราะห์ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชีโดยพิจารณาจากวิธีการตรวจสอบ

  ที่กําหนดในแนวการสอบบัญชีว่า ครบถ้วน ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

  ตรวจสอบและสอดคล้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการประเมินความเสี่ยง

- วิเคราะห์การเลือกตัวอย่างว่า เหมาะสมกับวิธีการตรวจสอบที่กําหนดและ

  ผลการประเมนิความเสี่ยง

ตุลาคม

42

ไตรมาส 1 - 4
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RM 13

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

2.2. การปฏบิัติงานตรวจสอบบัญชี

1) งานสอบบัญชีระหว่างปี

- วิเคราะห์/สอบทานการปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีกับกระดาษทําการ 

- วิเคราะห์/สอบทานรายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปีกับกระดาษทําการ

2) งานสอบบัญชีประจําปี

- วิเคราะห์เปรยีบเทียบรายการในงบการเงินปีปัจจุบันกับข้อมูลปีก่อน เพื่อพิจารณา

  ว่าได้มีการปรับเพิ่มรายการที่มสีาระสําคญัในแผนการสอบบัญชีโดยรวมและ

  แนวการสอบบัญชี

- วิเคราะห์/สอบทานการปฏิบัติงานตามแนวการสอบบัญชีกับกระดาษทําการ 

- วิเคราะห์ความผิดปกตขิองรายการในงบการเงิน

 - วิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์ของรายการในงบการเงินกับวิธีการตรวจสอบ

  ที่กําหนดในแนวการสอบบัญชี และสรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตใน

  กระดาษทําการ

- วิเคราะห์/สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- วิเคราะห์ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี กับการแสดงความเห็น

  ต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี

2.3. การจัดทําและเสนอรายงานการสอบบัญชี

      - วิเคราะห์/สอบทานร่างรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบ

        เทียบกับสรุปผลการตรวจสอบในกระดาษทําการ

      - วิเคราะห์ข้อมูลในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักฐาน

        การสอบบญัชีและให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้อง

43

ไตรมาส 1 - 4

การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์(ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน)  

(ต่อ)
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RM 13

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตท.

2.4. การตรวจคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานเวลาที่กรมกําหนด

2.5. แจ้งผลการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ หน.สตส. 

  ภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันที่ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนรับงาน

2.6. สรุปผลการควบคมุคณุภาพงานสอบบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ผตท.  

      ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

2.7. รายงานสําเนาสรุปผลการควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชี ต่อ สมช. 

      ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

44

เชิงปริมาณ ผู้สอบบัญชีได้รับการควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ตามระบบมาตรฐานการควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชี (TSQC 1) 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้สอบบัญชีได้รับการตรวจคุณภาพงานระดับงานสอบบัญชีสหกรณ์  ตามระบบมาตรฐานการ

ควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชี (TSQC 1) ภายในมาตรฐานเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1 - 4

การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์(ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน) 

(ต่อ)
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โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทําธุรกรรมทางการเงินของ                

สมาชิกสหกรณ์

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สมาชิกสหกรณท์ี่มีความเสีย่งมาก เน้นสหกรณภ์าคเกษตรเป็นลําดับแรก (จํานวนทั้งสิ้น 2,000 คน)

1. เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของข้อมลูทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์

2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทําธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ 

   ด้านสินเชื่อการรบัฝากเงินและการถือหุ้น

3. เพื่อควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชใีหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ  

ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด

4. เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับสหกรณ์ โดยการเตือนภยัและป้องปรามการทุจรติจากข้อบกพรอ่ง

   ทางการเงินและสร้างความเชื่อถือแก่มวลสมาชิก

RM 14

45

การดําเนินงาน
สตส.

การวางแผน

1.  เลือกสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย 

2.  จัดทําทะเบียนรายชื่อสมาชิกที่จะทําการยืนยันยอด

3.  เสนอแผนปฏิบัติการยืนยันยอดต่อหัวหน้าสํานักงาน

4.  ดําเนินการยืนยันยอดกับสมาชิกสหกรณ์ โดยวิธีสอบทานโดยตรงเป็นลําดับแรก 

     หากไม่สามารถสอบทานโดยตรงได้ให้ใช้วิธีการอื่นทดแทน

5.  กรณีพบข้อทักท้วงให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้ง

    ให้สหกรณ์ทราบเพื่อดําเนินการต่อไป

ตามระยะเวลาที่กําหนด

ไว้ในแผนการ

ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดําเนินการ



Road Map 61

โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทําธุรกรรมทางการเงิน                     

ของสมาชิกสหกรณ์ (ต่อ)
RM 14

46

การดําเนินงาน
สตส.

การรายงาน

1. รายงานความก้าวหน้าผลการยืนยันยอดต่อหัวหน้าสํานักงาน

2. บันทึกผลงานในระบบ CAD_ PLAN หลังจากหัวหน้าสํานักงานพิจารณาแล้ว

3. บันทึกข้อมูลผลการยืนยันยอดกับสมาชิกสหกรณ์ลงในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง

   และเป็นปัจจุบัน

4. รายงานความก้าวหน้าผลการยืนยันยอดต่อหัวหน้าสํานักงาน

5. บันทึกผลงานในระบบ CAD_PLAN หลังจากหัวหน้าสํานักงานพิจารณาแล้ว

เมื่อปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดําเนินการ

ติดตามประเมินผลสตท. ไตรมาส 4

เชิงปริมาณ  :     จํานวนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายได้รบัการตรวจสอบความถูกต้องในการทําธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์

เชิงคุณภาพ  :     ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รบัการตรวจสอบความถกูต้องในการทําธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์ตัวชี้วัด



2. ด้านสอนบัญชีสหกรณ์

- พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

ด้านการเงินการบญัชแีก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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โครงการสร้างความเข้มแข็งในการจัดทําบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีพนักงานบัญชีทีม่ศีักยภาพในการพัฒนาการจดัทําบัญชี และงบการเงิน 

(กลุ่มที่จัดทําบัญชแีละงบการเงินไม่ได้) จํานวนทั้งสิ้น 125 แห่ง

1. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมคีวามรู้ความเข้าใจด้านบัญชี

2. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทําบัญชี/งบการเงินได้

RM 15

48

การดําเนินงาน

เชิงปริมาณ  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี จํานวน 125 แห่ง

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

                ร้อยละ 20 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทําบัญชีหรืองบการเงินได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

สตท.

1. วิเคราะห์/จําแนกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อกําหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนา

    ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม  จํานวน 125 แห่ง

    กลุ่มที่ 1 กลุ่มพร้อมใช้ IT

กลุ่มที่ 2 กลุ่มไม่พร้อมใช้ IT

2. ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชี  จํานวน 2 วัน

3. ติดตั้งโปรแกรมสําหรับกลุ่มพร้อมใช้ IT

4.  กํากับแนะนําแก่สหกรณ์เป้าหมาย สหกรณ์ละ 2 ครั้ง 

     โดยกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้เข้ากํากับ / สอนแนะ และประเมินศักยภาพของพนักงาน 

     หากไม่สามารถสอนแนะให้จัดทํางบการเงินได้ 

     ให้แจ้งสหกรณ์และรองนายทะเบียนสหกรณ์ทราบเพื่อพิจารณา

2. ติดตามประเมินผล จํานวน 125 แห่งสตส.

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 - 3

ไตรมาส 3 - 4

ตุลาคม

สตส. กันยายน1. คัดเลือกเป้าหมายรายสหกรณ์/ประเมินศักยภาพการจัดทําบัญชีของสหกรณ์
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โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทํางบการเงินแก่สหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กลุ่มส่งงบการเงินไม่ได้ ที่สามารถจัดทําบัญชีได้ แต่ทํางบการเงินไม่ได้  จํานวนทั้งสิ้น 50 แห่ง

1. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมคีวามรู้ความเข้าใจด้านบัญชี

2. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทํางบการเงินได้

RM 16

49

เชิงปริมาณ  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี จํานวน 50 แห่ง

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

                ร้อยละ 20 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทํางบการเงินได้

การดําเนินงาน

1. จําแนกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อกําหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนา          

ที่เหมาะสม จํานวน 50 แห่ง

    กลุ่มที่ 1 กลุ่มพร้อมใช้ IT

กลุ่มที่ 2 กลุ่มไม่พร้อมใช้ IT

2. ฝึกอบรมและนิเทศผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชี  จํานวน 2 วัน

3. ติดตั้งโปรแกรมสําหรับกลุ่มพร้อมใช้ IT

4. กํากับแนะนําแก่สหกรณ์เป้าหมาย สหกรณ์ละ 2 ครั้ง โดยกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้เข้า

กํากับ/สอนแนะ และประเมินศักยภาพของพนักงาน หากไม่สามารถสอนแนะให้จัดทํางบ

การเงินได้ ให้แจ้งสหกรณ์และรองนายทะเบียนสหกรณ์ทราบเพื่อพิจารณา

สตท. 

ตัวชี้วัด

1. คัดเลือกเป้าหมายรายสหกรณ์/ประเมินศักยภาพการจัดทําบัญชีของสหกรณ์สตส.

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 - 3

กันยายน 2560

ไตรมาส 3-4 2. ติดตามประเมินผล จํานวน 50 แห่งสตส.
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โครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี         

อย่างมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สหกรณ์ภาคเกษตรที่จัดทําบัญชีและงบการเงินได้เอง มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดี และใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่

พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) จํานวนทั้งสิ้น 88 แห่ง

1. เพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์มกีารบรหิารจัดการทางการเงินการบัญชีทีด่ีและมีคุณภาพ

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมลูทางการเงินการบัญชอีย่างมืออาชีพ

3. เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ใหม้ัน่คง

RM 17

50

การดําเนินงาน

เชิงปริมาณ สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จํานวน 88 แห่ง

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนําขอ้มลูไปใช้ประโยชน์ได้

                 ร้อยละ 10 ของคณะกรรมการที่ผ่านการอบรมสามารถใช้ Smart Manage ได้
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

สตท.

1. วิเคราะห์/จําแนกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อกําหนดหลักสูตรและแนวทางการ

พัฒนา

    ที่เหมาะสม

2.  ฝึกอบรมการใชส้ารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสําหรับผูบ้ริหาร

   แก่คณะกรรมการ สหกรณ์ละ 5 คน 3 วัน

3. ติดตั้ง SmartManage ให้คณะกรรมการ

4. สอนแนะนําการใช้ App Smart  4 M  

5. กํากับแนะนําและติดตามประเมินผลหลังอบรมแล้ว 2 – 4 เดือน   1 ครั้ง

ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 2 -3

ไตรมาส 3 - 4 

กันยายน

ตุลาคม

1. คัดเลือกเป้าหมายรายสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 3 ครั้ง/กํากับแนะนําเพิ่มเติม

3. ติดตามประเมินผล จํานวน 88 แห่ง

สตส. ไตรมาส 2 -3

ไตรมาส 3 - 4 
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โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน

แก่สมาชิกสหกรณ์

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับในสหกรณ์ภาคเกษตรที่ใช้ FAS ในกลุ่มที่จัดทํางบการเงินได้ โดยสหกรณ์ที่จัดทํางบการเงินได้เอง 

จํานวนทั้งสิ้น 965 คน

1. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักและมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการดําเนินการของสหกรณ์

2. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมัน่และศรัทธาในสหกรณ์

3. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทําธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ 

RM 18

การดําเนินงาน

เชิงปริมาณ จํานวนสมาชิกของสหกรณ์ได้รับการอบรมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน จํานวน 965 คน

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได้

                  ร้อยละ 10 ของสมาชิกที่ผ่านการอบรมใช้ Smart Me

                  ร้อยละ 10 ของสมาชิกที่ผ่านการอบรมใช้ Smart Member

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

1.  คัดเลือกสหกรณ์และกําหนดจํานวนสมาชิกรายสหกรณ์

2.  แจ้งผลการคัดเลือกให้สหกรณ์ทราบและแจ้งให้สหกรณ์คัดเลือก

    สมาชิกพร้อมทั้งส่งรายชื่อสมาชิกใหก้ับ สตส.

3. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นทีเ่พื่อใช้ในการปรบัหลักสูตร

          กําหนดหลักสูตร - สหกรณ์ภาคเกษตรที่ใช้ FAS

-  การใช้ Smart Me / Smart Member 

4. อบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ

  การทําธุรกรรมทางการเงินของตนเองกับสหกรณ์ 1 วัน

5. ติดตั้ง Smart Me / Smart Member ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และสอนแนะการใช้

1. กําหนดหลกัสูตรกลางให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่

2. ติดตามประเมินผล จํานวน 97 คน (10% ของ 965 คน)
สตท.

กันยายน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3 - 4

ตุลาคม

ตุลาคม

51



2. ด้านการสอนบัญชีสหกรณ์

- งาน IT
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การวางระบบด้วยโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ FASRM 19

เชิงปริมาณ สหกรณ์เป้าหมายได้รับการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 50 ของสหกรณ์เป้าหมายมีสถานะ “ปรับเปลี่ยนระบบ” อย่างน้อย 1 ระบบ

สตส.

1.  เพื่อผลักดันให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS)

2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการของสหกรณ์

1.  คัดเลือกสหกรณ์ที่สมัครใจในการใช้งานโปรแกรม และมีความพร้อม 5 ด้าน 

     (เครื่อง, โปรแกรม, ข้อมูล, คน และวิธีปฏิบัติ)

2. กําหนดแผนร่วมกับสหกรณ์ในการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์

     ครบวงจร (FAS) 

3.   ติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) 

     เน้นติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทเป็นลําดับแรก 

     (กรณี สหกรณ์ภาคเกษตร ให้ติดตั้งระบบ เงินให้กู้ V2 สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ติดตั้ง Saving3)

4.   สอนแนะและแก้ไขปัญหาการใช้งานขั้นพื้นฐาน ให้แก่สหกรณ์

5.   บันทึกความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานใน CAD_SOFT

1  ช่วยเหลือ IT Provider ในการปรับเปลี่ยนระบบ โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร (FAS)

2  แก้ไขปัญหาการใช้งานที่มีความซับซ้อน

3. กํากับและผลักดันให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายระดับภาค 

4. รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นปัจจัยความสําเร็จในการวางระบบบัญชีสหกรณ์

    ครบวงจร (FAS) รวมทั้งถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ IT Provider 

สตท.

1. สหกรณ์ที่ใช้มือ (Manual)

2. สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกธุรกิจ

3. สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมผู้อื่น

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

กันยายน

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

2854

53



Road Map 61

สหกรณ์มีข้อมูลในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Smart 4M)RM 20

เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 ของสหกรณ์เป้าหมาย สามารถใช้ระบบเชื่อมโยงบัญชีอัตโนมัติ (Post) และสามารถใช้รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ได้ 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 30 ของสหกรณ์ที่เชื่อมโยงบัญชีอัตโนมัติ  สามารถใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ (Smart 4M)

สตส.

1. เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบฐานะการเงินของตนเอง

2. เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีเครื่องมือในการกํากับ แนะนําสหกรณ์

4. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการสหกรณ์มีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยํา ช่วยในการตัดสินใจ

1.  คัดเลือกสหกรณ์ที่สมัครใจในการใช้ระบบเชื่อมโยงระบบย่อย กับระบบบัญชีแยกประเภท

2. กําหนดแผนร่วมกับสหกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบย่อยกับระบบบัญชีแยกประเภท

3. ดําเนินการเชื่อมโยงระบบ ตามแผนงาน

4. สอนแนะและแก้ไขปัญหาการใช้งานขั้นพื้นฐาน ให้แก่สหกรณ์

5.  กํากับแนะการใช้ Smart 4 M

สตท.

สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เต็มระบบ และมีสถานะ “ปรับเปลี่ยนระบบ”กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

กันยายน

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4
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1. ช่วยเหลือ IT Provider ในการเชื่อมโยงระบบย่อยกับระบบบัญชีแยกประเภท

2. แก้ไขปัญหาการใช้งานที่มีความซับซ้อน

3. สอนแนะการใช้ Smart 4M

4. กํากับแนะการใช้ Smart 4 M 

5. ติดตามและประเมินผลการใช้งานโปรแกรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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การเพิ่มคุณภาพงานสอบบัญชี โดยใช้โปรแกรม ACL

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยผูอ้ืน่ ที่ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมลู SQL2000 Server

1. เพื่อผลักดันให้มกีารใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชี (ACL)

2. เพื่อให้การสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

    ตามมาตรฐานการสอบบญัชี

RM 21

55

เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของผู้สอบบัญช ีสหกรณ์เป้าหมายที่ใชโ้ปรแกรมระบบบัญชีโดยผูอ้ืน่ 

              (สหกรณ์ที่ใช้ระบบการจดัการฐานขอ้มลู SQL2000 Server) ใช้ ACL ช่วยในการตรวจสอบ

การดําเนินงาน

สตส.

1. ศึกษารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมลู

2. สอนแนะการใช้โปรแกรม ACL ช่วยสอบบัญชี

3. ให้คําปรึกษา แนะนําการใช้โปรแกรม ACL ช่วยสอบบัญชี

สตท.

ตัวชี้วัด

1. ทําหนังสือขอข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์จากสหกรณ์

2. ประเมินมาตรฐานขั้นต่ําในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย

3. ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี

4. จัดทําแนวการสอบบัญชีสําหรบัการใช ้ACL

5. ปฏิบัติการใช้ ACL ในการตรวจสอบข้อมลู

6. สรุปผลการใช้ ACL และบันทึกกระดาษทําการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1-4

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1-4
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การเพิ่มคุณภาพงานสอบบัญชี ด้วยระบบตรวจสอบเชิงลึก (CATS)

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1. เพื่อผลักดันให้มกีารใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชี (CATS)

2. เพื่อให้การสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

RM 22

56

เชิงปริมาณ โปรแกรมระบบบัญชสีหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อย่างน้อย 1 ระบบ 

                  ได้รับการพัฒนาชุดคําสั่ง (CATS)

เชิงคุณภาพ     เพื่อให้ผู้สอบบัญชใีช้โปรแกรมตรวจสอบบัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐาน

                   การสอบบัญชี

การดําเนินงาน
คณะ 

ทํางาน

แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาชุดคําสั่ง CATSสตท.

ตัวชี้วัด

1. ศึกษารูปแบบชุดคําสั่ง CATS 

2. ศึกษาแนวการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

3. พัฒนาชุดคําสั่งเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวการสอบบัญชี

4. ทดสอบชุดคําสั่งโดยทีมงานพัฒนาชุดคําสั่งฯ

5. แจ้งเวียนเพื่อให้ผู้สอบบัญชีนําไปพิจารณาใช้

6. ประเมินผลการใชชุ้ดคําสั่ง (CATS) โดยคณะทํางาน

ต.ค.60

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1-4



3. ด้านการสอนบัญชีเกษตรกร
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โครงการส่งเสริมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตรที่ใช ้FAS เต็มระบบ  จํานวน 9,200  คน 

เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทําบัญชีต้นทนุอาชีพได้อย่างถูกต้อง

RM 25

58

เชิงปริมาณ จํานวนเกษตรกรได้รับการอบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ  9,200 คน 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 62 ของเกษตรกรเป้าหมายทีม่คีวามรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี

               ร้อยละ 12 ของเกษตรกรเป้าหมายสามารถจดัทําบัญชีต้นทุนอาชีพได้  (12% ของ 9,200 ราย = 1,104 คน)(เน้น

เกษตรกรในพื้นที ่

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

สตส.

1. ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกําหนดเป้าหมายรายคน

2. ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี  (ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน) เพื่อพัฒนาหลักสูตรความรู้        

ครูบัญชีรายเดิม และอบรมครูบัญชีรายใหมโ่ดยแยกอบรมครูบัญชีเดิมและครูบัญชีใหม่

3. ประเมินความพร้อมในการใช้ ศพก. เป็นสถานที่อบรม เป็นลําดับแรก

4. อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 9,200 คน  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 

    (ศพก. หลัก หรือ ศพก. เครอืข่าย หรือสหกรณ์) โดยครูบัญชี/เจ้าหน้าที่โครงการ

5. กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี/เจ้าหน้าทีโ่ครงการ จํานวน 1,840 คน                    

    (20% ของเป้าหมาย)  

6. ติดตามการจัดทําบัญช ีโดยครูบัญชี จํานวน 1,840 คน  (20% ของเป้าหมาย)
ไตรมาส 2 - 3

ติดตามประเมินผล จํานวน 111 คน (10% ของคุณภาพ 1,104 คน)สตท. ไตรมาส 3 - 4

ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม

ไตรมาส 3 - 4

ไตรมาส 1 ร้อยละ 70

ไตรมาส 2 ร้อยละ 30

ไตรมาส 1



Road Map 61

โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทําบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สมาชิกสหกรณภ์าคเกษตรที่ใช้ FAS เต็มระบบ จํานวน 1,520 คน

เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้

RM 26

59

เชิงปริมาณ  จํานวนเกษตรกรทีไ่ด้รบัการพฒันาศักยภาพในการจําทําบัญชี จํานวน 1,520 คน

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 62 ของเกษตรกรเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาํบัญชี

               ร้อยละ 12 ของเกษตรกรที่สามารถนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการพฒันาอาชีพ

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

สตส.

1. ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกําหนดเป้าหมายรายคน

2. อบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ โดยครูบัญชี/เจ้าหน้าที่โครงการ 

   จํานวน 1,520 คน

3. กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี /เจ้าหน้าที่โครงการ จํานวน 1,520 คน

4. ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี /เจ้าหน้าที่โครงการ จํานวน 1,520 คน
ไตรมาส 2 - 3

ติดตามประเมินผล จํานวน 152 คน (10% ของ 1,520 คน)สตท. ไตรมาส 3 - 4

ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม

ไตรมาส 1 ร้อยละ 70

ไตรมาส 2 ร้อยละ 30

ไตรมาส 3 - 4



Road Map 61

โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตรที่ใช ้FAS เต็มระบบ สามารถทาํบัญชีได้และใช้ข้อมลูเป็น จํานวน 850 คน

1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพและใช้ข้อมลู

    ทางบัญชีเป็นประจําสม่ําเสมอ 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ป็นเกษตรกรต้นแบบด้าน

   การจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ

RM 27

60

เชิงปริมาณ  จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจดัทําบัญชี จํานวน  850 คน

เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 62 ของเกษตรกรเป้าหมายที่มคีวามรู้ความเข้าใจในการจดัทําบัญชี

                ร้อยละ 40 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถใช้ข้อมลูทางบัญชีเป็นประจําสม่ําเสมอ

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

สตส.

1. ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกําหนดเป้าหมายรายคน

2. อบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

   โดยครูบัญชี/เจ้าหน้าที่โครงการ จํานวน 850 คน

3. กํากับแนะนําการเพิ่มศักยภาพ โดยครูบัญชี/เจ้าหน้าที่โครงการ จํานวน 850 คน

4. ติดตามการเพิ่มศักยภาพและเก็บข้อมูลรายต้นทุนอาชีพ โดยครูบัญชี/เจ้าหน้าที่

โครงการ จํานวน 850 คน

ไตรมาส 2 - 3

ติดตามประเมินผล จํานวน 85 คน (10% ของ 850 คน)สตท. ไตรมาส 3 - 4

ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม

ไตรมาส 1 ร้อยละ 70

ไตรมาส 2 ร้อยละ 30

ไตรมาส 3 – 4



3. ด้านการสอนบัญชีเกษตรกร

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ



Road Map 61

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

นักเรียนของโรงเรียนในสงักัด ตชด./สพฐ./กศน./พศ./กทม. จํานวน 103 โรงเรียน 335 คน

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี สําหรับโครงการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้หลักประชาธิปไตย

RM 28

62

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีสหกรณ์นักเรียนไมไ่ด้ @ 3 – 5 คน

           1.1 อบรมการจัดทําบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรยีน

1.2  สอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนกล้า ร.ร. ละ 40 คน 

           1.3 กํากับแนะนําการจัดทําบัญชีฯ โรงเรียนละ 1 ครั้ง 

           1.4 ติดตามการจัดทําบัญชีฯ โรงเรียนละ 1 ครั้ง

กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีสหกรณ์นักเรียนได้  แต่ทํารายงานทางการเงินไม่ได้ 

             @ 3 – 5 คน

           2.1 อบรมการจัดทํารายงานทางการเงิน 

2.2  สอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนกล้า ร.ร. ละ 40 คน 

           2.3 กํากับแนะนําการจัดทํารายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง 

           2.4 ติดตามการจัดทํารายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3



Road Map 61

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ต่อ)
RM 28

63

ติดตามประเมินผล  15 โรงเรียน (14 % ของ 103 โรงเรียน) (ติดตามทุกคนที่สอน)สตท.

เชิงปริมาณ จํานวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดทําบญัช ี335 คน

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 62 ของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี

               ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิามารถจัดทําบญัชหีรอืวิเคราะห์บัญชีได้

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมายกปร.

สตส.

กลุ่มที่ 3 จัดทําบัญชีสหกรณ์นักเรียนได้และทํารายงานทางการเงินได้

@ 3 – 5 คน

           3.1 อบรมการใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน 

3.2 สอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนกล้า ร.ร.ละ 40 คน

           3.3 กํากับแนะนําการใช้ข้อมลูรายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง 

           3.4 ติดตามการใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน โรงเรียนละ 1 ครั้ง

ไตรมาส 3 - 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3 - 4

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ



Road Map 61

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
RM 29

เชิงปริมาณ  จํานวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดทําบญัช ีจํานวน 520 คน

เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 62 ของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี

                  ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิามารถจัดทําบัญชีหรอืวิเคราะห์บัญชีได้

สตส.

1.  เกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการบูรณาการตามพระราชดํารขิองสํานักราชเลขาธิการ (7 โครงการ)

2.  เกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการรักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทําบัญชีต้นทนุอาชีพได้

ติดตามประเมินผล จํานวน 52 คน (10% ของคุณภาพ 520 คน)สตท. 

1. กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นทีโ่ครงการบูรณาการตามพระราชดําร ิจํานวน 310 คน

1.1 อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 310 คน

    1.2 กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี โดยครบูัญชี 310 คน

    1.3 ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครบูัญชี 310 คน

2. เกษตรกร ในพื้นที่โครงการรักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จํานวน 210 คน

    2.1 อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 210 คน

    2.2 กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี โดยครบูัญชี 210 คน

    2.3 ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครบูัญชี 210 คน

ไตรมาส 3 - 4

ไตรมาส 2 - 3

ไตรมาส 2 - 3

ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 1-2

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

64



Road Map 61

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
RM 30

65

สตส.

กรรมการกลุ่มอาชีพ 34 คน  (17 กลุ่ม)

1. เพื่อให้กรรมการกลุ่ม/ผูท้ําบัญชไีด้เรียนรูแ้ละเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี 

2. เพื่อให้กรรมการกลุ่มสามารถจดัทําบัญชีกลุ่มอาชีพได้ 

ติดตามประเมินผล 20% ของกลุ่มที่ดําเนินธุรกิจสตท. 

กําหนดเป้าหมายกลุ่มอาชีพตามสถานะดําเนินธุรกิจ โดย

กลุ่มดําเนินธุรกิจ  17 กลุ่ม

1. สอนแนะการจัดทําบัญชี กลุ่มละ 2 ครั้ง แก่

 -  คณะกรรมการ

-  ผู้ทําบัญชีกลุ่มอาชีพ

2. ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 2 ครั้ง

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 2 - 3

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

เชิงปริมาณ จํานวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดทําบญัช ี34 คน

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 62 ของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี

                  ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิามารถจัดทําบัญชีหรอืวิเคราะห์บัญชีได้
ตัวชี้วัด

ติดตามประเมินผล  2 กลุ่ม (10 % ของ 17 กลุ่ม) (ติดตามทุกคนที่สอน)สตท. ไตรมาส 3 - 4



Road Map 61

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดําริRM 31

66

เชิงปริมาณ จํานวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดทําบญัช ีจํานวน 690 คน

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 62 ของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี

              ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิามารถจัดทําบญัชหีรอืวิเคราะห์บัญชีได้

สตส.

เกษตรกรบรเิวณโครงการพืน้ที่ศูนย์ศึกษาฯ 1 จังหวัด (เชียงใหม่)

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทําบัญชีต้นทนุอาชีพได้

คัดแยกกลุ่มเป้าหมายรายคนเพือ่วางแผนการพฒันา

กลุ่มจัดทาํบัญชีไม่ได้

1. อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 552 คน 

2. กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 552 คน 

3. ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 552 คน

กลุ่มจัดทาํบัญชีได้

1. อบรมการการสอนแนะนาํการวเิคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 138 คน 

2. ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 138 คน

ติดตามประเมินผล จํานวน 69 คน (10% ของ 690) สตท. ไตรมาส 3 - 4

ไตรมาส 1 - 2

ไตรมาส 2 - 3

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 2 - 4

ไตรมาส 1 - 2

ไตรมาส 2 - 4



Road Map 61

โครงการศิลปาชีพRM 32

67

สตส.

เกษตรกรบรเิวณศูนย์ศิลปาชีพ (มส 30 คน) 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทําบัญชีต้นทนุอาชีพได้

ติดตามประเมินผล  จํานวน 3 คน (10% * 30 คน) สตท. 

เชิงปริมาณ จํานวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดทําบญัช ีจํานวน 30 คน

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 62 ของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี

              ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิามารถจัดทําบญัชหีรอืวิเคราะห์บัญชีได้

ไตรมาส 3 – 4

ไตรมาส 1 - 2

ไตรมาส 2 - 3

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

คัดแยกกลุ่มเป้าหมายรายคนเพือ่วางแผนการพฒันา

กลุ่มจัดทาํบัญชีไม่ได้

1. อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 24 คน 

2. กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 24 คน 

3. ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 24 คน

กลุ่มจัดทาํบัญชีได้

1. อบรมการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 6 คน 

2. ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 6 คน

ไตรมาส 2 - 4

ไตรมาส 1 - 2

ไตรมาส 2 - 4



Road Map 61

 โครงการหลวงRM 33

68

เชิงปริมาณ  จํานวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการจัดทําบญัช ี จํานวน 700 คน

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 62 ของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามรู้ความเข้าใจในการจัดทําบัญชี

              ร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิามารถจัดทําบญัชหีรอืวิเคราะห์บัญชีได้

นักเรียนในพืน้ทีโ่ครงการหลวง 38 ศูนย์ 5 จังหวัด (เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พะเยา และลําพนู) 700 คน

ไม่ซ้ําโรงเรียนเดิม เว้นแต่ โรงเรียนมีความประสงค์จะเข้าโครงการตอ่เนื่อง 

1. เพื่อให้นักเรียนในพืน้ที่โครงการหลวง มีความรู้ความสามารถจัดทําบัญชีของตนเอง

และครอบครัว และนําไปสู่วินัยทางการเงินและเกิดการออมในอนาคต 

2. เพื่อสร้างครูบัญชีเยาวชน จากแกนนํานักเรยีนที่ได้รบัคัดเลือกจากครปูระจําชั้น

ให้กํากับแนะนํา กระตุ้นเตือนเพือ่นนักเรยีนให้จัดทาํบัญชี

1. อบรมครูบัญชีเยาวชน จํานวน 70 คน (1: 10)

2. อบรมการจัดทาํบัญชีต้นกล้า จํานวน 700 คน 

3. กํากับแนะนําการจดัทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 700 คน 

4. ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 700  คน

5. ติดตามประเมินผล จํานวน 70 คน (10% ของ 700 คน)

สตท.7 ไตรมาส 2 - 3

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3 - 4

ระยะเวลาดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1 - 2

ไตรมาส 2 - 4



Road Map 61

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
RM 34

69

สตส.

เกษตรกร เยาวชน นักเรียน และประชาชนทัว่ไป

1. เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําแก้ไขปัญหาด้านบัญชีแก่ผู้รับบรกิาร 

2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับบรกิารมีความสนใจ

 การจัดทําบัญชีรบั - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลือ่นที่ 

1. คลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ตามแผนงานของ

กรมส่งเสรมิการเกษตรและตามขบวนเสด็จของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 6 จังหวัด 

เดือนละ 1 ครั้ง 

2. ร่วมจัดนิทรรศการจงัหวัดเคลื่อนที ่เดือนละ 1 ครั้ง รวม 72 ครั้ง

3. ให้คําปรึกษาแนะนําแก้ไขปัญหาดา้นบัญชีแก่ผู้รับบรกิาร

เชิงปริมาณ  จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลือ่นที่ 72 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ



Road Map 61

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เกษตรกรในพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จํานวน 8,335  คน

1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทําบัญชีต้นทุนรายอาชีพได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อสร้างนิสัยให้เกษตรกรจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นประจําสม่ําเสมอ

4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพัฒนาให้เป็น Smart Farmer ด้านการจัดทําบัญชีต้นทุนรายอาชีพ

RM 35

70

เชิงปริมาณ  จํานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนรายอาชีพ จํานวน 9,514 คน

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 40 ของเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนรายอาชีพ (40% ของ 8335 = 3334 คน)         

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

1.  สํารวจเป้าหมายสมาชิกแปลงใหญ่ โดยการประสานข้อมูลและตรวจสอบรายชื่อสมาชิกกับ SC
2. ประเมินความพร้อมสมาชิกแปลงใหญ่ พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินและกรณีไม่พบตัวสมาชิก 
     โดยแจ้งให้ที่ประชุม SC ทราบและแก้ไข เพื่อใช้เป็นหลักฐานก่อนเริ่มดําเนินงาน 
3. จัดทําข้อมูลรายละเอียดสมาชิกแปลงใหญ่ รายแปลง รายคน 
4. จัดอบรมครูบัญชีประจําแปลง จากเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน) 
     โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล Smart Me จํานวน 278 คน
5. จําแนกกลุ่มเป้าหมาย เป็น 2 กลุ่ม
     (เกษตรกรที่ยังทําบัญชีไม่ได้ และเกษตรกรที่สามารถจัดทําบัญชีได้ ปี 2560)
     5.1 เกษตรกรที่ยังทําบัญชีไม่ได้
          1. อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนรายอาชีพแก่เกษตรกร จํานวน 8,335  คน
          2.กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 8,335 คน
          3. ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี จํานวน 8,335  คน
      5.2 เกษตรกรที่สามารถจัดทําบัญชีได้ ปี 2560
          - กํากับสอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชี จํานวน 1,179  คน

ไตรมาส 1

ไตรมาส  3 -4 

ตุลาคม 

ติดตามประเมินผล จํานวน 834 คน

(10% ของ 8,335 คน เลือกจากเกษตรกร 40% ของเชิงคุณภาพ 3,334 คน)
สตท. ไตรมาส 3 - 4

ไตรมาส 1 - 2

ไตรมาส 1 ร้อยละ 70

ไตรมาส 2 ร้อยละ 30

ไตรมาส 2 - 3



Road Map 61

โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่  จํานวน 6,337 คน 

1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทําบัญชีต้นทุนรายอาชีพได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อสร้างนิสัยให้เกษตรกรจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นประจําสม่ําเสมอ

4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพัฒนาให้เป็น Smart Farmer ด้านการจัดทําบัญชีต้นทุนรายอาชีพ

RM 36

71

เชิงปริมาณ  จํานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมสอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน 6,337 คน 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 12 ของเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทําบัญชีต้นทนุอาชีพ (12%  ของ 6,337 = 761 คน)

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

สตส.

1. สํารวจเป้าหมาย พร้อมทั้งหาข้อสรุปรว่มกับ Single Command
2. จัดอบรมครูบัญชปีระจําแปลง จากเกษตรกรในพื้นทีแ่ปลงใหญ่ 
    (ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน) จํานวน 212 คน
3. จําแนกกลุ่มเป้าหมาย 

3.1 เกษตรกรที่ยังจัดทําบัญชีไมไ่ด้
- อบรมการจดัทําบัญชีต้นทุนรายอาชีพแก่เกษตรกร โดยครูบัญชี/เจ้าหน้าที่โครงการ    

           ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.หลักและศพก.เครือข่าย) จํานวน 6,337 คน 
         - กํากับแนะนําการจัดทําบัญช ีโดยครูบัญชี/เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 
           กรณีที่พบปัญหาเกษตรกรไมจ่ดบันทึกบญัช ีหรือไมเ่ข้าใจการบนัทกึบัญชี
           ให้ครูบัญชีเข้าสอนแนะการจดัทําบัญชีแก่เกษตรกรเป็นรายบุคคล  
            จํานวน 6,337 คน
          - ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี/เจ้าหน้าที่โครงการ จํานวน 6,337 คน
     3.2 เกษตรกรที่สามารถจัดทําบัญชีได้ ปี 60
          - กํากับสอนแนะการใช้ขอ้มลูทางบัญชี  จํานวน 225 คน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1 - 2

ติดตามประเมินผล จํานวน 634 คน ( 10 % ของคุณภาพ 6,337 คน)สตท. ไตรมาส 3 - 4

ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม

ไตรมาส 2 - 3

ไตรมาส 3 - 4

ไตรมาส 1 ร้อยละ 70

ไตรมาส 2 ร้อยละ 30



Road Map 61

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมRM 37

72

สตส.

เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการบริหารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) จํานวน 58 คน 

1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจ สามารถจดัทาํบัญชีต้นทุนรายอาชีพได้อย่าง

ถูกต้อง

2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อสร้างนิสัยให้เกษตรกรจัดทําบัญชีต้นทนุอาชีพเป็นประจําสม่าํเสมอ

4. เพื่อส่งเสรมิให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพฒันาให้เป็น Smart Farmer ด้านการ

จัดทําบัญชีต้นทุนรายอาชีพ

1. ประเมินความพร้อมของเกษตรกร และประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอเป้าหมาย

2. ซักซ้อม/อบรมอาสาสมคัรเกษตรด้านบญัช ี(ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน)                          

จํานวน 2 คน

2. อบรมการใชข้้อมลูทางบัญชใีนการประกอบอาชีพ โดยครูบัญชี/เจ้าหน้าที่โครงการ 

จํานวน 58 คน

3. กํากับแนะนําการจัดทําบัญช ีโดยครูบัญชี/เจ้าหน้าทีโ่ครงการ จํานวน 58 คน

4. ติดตามการจัดทําบัญช ี จํานวน 58 คน

ติดตามประเมินผล จํานวน 8 คน ( 10 % ของ 58 คน)สตท.

เชิงปริมาณ  จํานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รบัการอบรมการจดัทําบัญชีต้นทุนรายอาชีพ จํานวน 58  คน

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 40 ของเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทําบัญชีต้นทนุรายอาชีพได้             

ไตรมาส 3 - 4

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ตุลาคม 2560

ระยะเวลาดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 3 - 4
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จํานวน 80 ศูนย์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครบูัญชีประจําศูนย์เรยีนรู ้ให้สามารถให้บรกิารความรู้ด้านการจัดทําบัญชี

แก่เกษตรกรทีข่อรับบรกิารได้

RM 38

73

เชิงปริมาณ  จํานวนศูนย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพฒันาครบูัญชีประจําศูนย์ 80 ศูนย์

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 ของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีครบูัญชีประจําศูนย์เรยีนรู ้

                สามารถให้บรกิารความรู้ด้านการจัดทาํบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบรกิารได้

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

สตส.

1.  ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละศูนย์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
    การจัดทําข้อมูลต้นทุนอาชีพประจําฐานเรยีนรู ้(ต้นทนุองค์ความรู้ของศูนย์) 
2. พัฒนาฐานเรยีนรูด้้านบัญชีประจําศูนย์ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของศูนย์
3. พัฒนาศักยภาพครบูัญชีประจําศูนย์เรยีนรู ้(เน้นเจ้าของศูนย์) ศูนย์ละ 1 คน
4. วางแผนกําหนดตารางการให้บรกิารของศูนย์ และตารางการเข้าปฏบิัติงาน
   ประจําเดือนของครูบัญชี
5. จัดให้มีครูประจําศูนย์เพือ่ให้บรกิารตามตารางการให้บรกิารของศูนย์
6. สร้างเกษตรกรทีท่ําบัญชีได้ในพืน้ที ่ศพก. 
    (ศูนย์ละ 30 ราย ดําเนินการภายใต้โครงการสง่เสรมิการจัดทําบัญชีต้นทุน
อาชีพ)แก่เกษตรกร)

ไตรมาส 1

ตุลาคม

ติดตามประเมินผล จํานวน 80 ศูนย์ (100% ของ 80 ศูนย์)สตท. ไตรมาส 3 
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โครงการ 1 จังหวัด 1 สหกรณ์ 1 ชุมชนคนทําบัญชี

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  จังหวัดละ 1 สหกรณ์ (ชุมชนละอย่างน้อย 30 คน)

เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีระบบบัญชี ที่ใช้ App Smart  ของกรม ที่ให้สมาชิกของสหกรณ์สามารถ

ตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกํากับดูแลสหกรณ์

สร้างครูบัญชี และขยายผลการจัดทําบัญชีสู่ชุมชนคนทําบัญชี โดยขับเคลื่อนจากสมาชิกของสหกรณ์ 

RM 39

74

เชิงปริมาณ  จํานวนสมาชิกในชมุชนเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทําบญัชตี้นทนุอาชีพ

เชิงคุณภาพ   ร้อยละ 40 ของสมาชิกในชมุชนเป้าหมายทีม่คีวามรู้ความเข้าใจในการจัดทําบญัชี

  ร้อยละ 10 ของคนในชุมชนสามารถจัดทําบัญชีต้นทนุอาชีพได้  

การดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

สตส.

1.  คัดเลือกสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ( FAS)

2.  ประเมินความพร้อมของสหกรณ์ที่ใช้ ( FAS)

3.  สร้างครูบัญชี หรือครูบัญชีที่มีอยู่แล้วในสหกรณ์ ให้สามารถใช้ Smartphone ได้เป็นอย่างดี

4.  คัดเลือกชุมชน 1 ชุมชน แล้วให้ครูบัญชีอบรมสอนแนะให้คนในชุมชนจัดทําบัญชีต้นทุน

ประกอบอาชีพ  โดยเน้นให้เกิดการสร้างอาชีพมีรายได้ ลดรายจ่าย มีเงินออม หนี้สินลดลง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2 - 3

1. สนับสนุนและสํารวจความต้องการสมุดบัญชีและสื่อการสอน

2. ให้คําแนะนําและสอนเสริมเกี่ยวกับ App Smart   ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ติดตามประเมินผล จํานวน ................. คน (10% ของเชิงคุณภาพ)สตท.

สตท.

ไตรมาส 3 - 4

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 3

ตุลาคม

ตุลาคม


