
                                                                                                                             
 
 
         พันธกิจ 

 
  

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีและระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

2. พัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์และส่งเสริมความรู้การจัดท าบัญชีและการบริหาร
จัดการด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร  

3. เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและระบบการควบคุมภายในท่ีดีแก่สหกรณ์  
4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์  
5. พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร 

 

 

ภารกิจตามกฎหมาย 
 

1. ด าเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
และกฎหมายอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ก าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  

3. ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความรู้ด้ านการบริหารการเงินและการบัญชีแก่
คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรเครือข่าย  

4. ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดท าบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชด าริ เกษตรกร และประชาชน
ท่ัวไป  

 5.   ก ากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  
 6.   จัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

ก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร  
 7. ปฏิบัติการอื่นใดท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

การก าหนดกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  4 ยุทธศาสตร์  
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดได้เป็น 25 กลยุทธ์ ดังนี้     
 

ทธศาสตร์1: คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลจะต้องเป็นท่ีประจักษ์ 
อย่างชัดเจน และน าไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์   

    1.   สร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 2. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดท าบัญชี งบการเงิน และยกระดับชั้นคุณภาพ  

การควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 4. พัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ให้ก้าวทันมาตรฐานการบัญชี และสามารถน าไปใช้ 

กับสหกรณ์ ได้อย่างเหมาะสมและบังเกิดผล  
 5. ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ตระหนักและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการ  

ของสหกรณ์  
 6. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
 

ทธศาสตร์2: สร้างผู้บริหารสหกรณ์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสหกรณ์แห่งอนาคต  
กลยุทธ ์ 
    1.   สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้บริหารสหกรณ์ท่ีดีแก่คณะกรรมการสหกรณ์  

 2. พัฒนาสมรรถนะฝ่ ายบริหารสหกรณ์ ให้ สามารถใช้ข้อมูลการเงินการบัญชี  
เพ่ือบริหารสหกรณ์อย่างมืออาชีพ  

 3. พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ให้มีความสามารถในการก ากับและติดตามการปฏิบัติงาน  
ของฝ่ายจัดการ  

 4. ผลักดันให้สหกรณ์ ใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงาน  
การตรวจสอบกิจการ 
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ทธศาสตร์3: คุณประโยชน์ของการท าบัญชีและบริหารการเงินท่ีมีคุณภาพ จะต้อง 
เป็นท่ีประจักษ์ ต่อเกษตรกรอย่างกว้างขวาง ชัดเจน และเข้าถึงได้ กลยุทธ์  

   1. สร้างความตระหนักรู้ประโยชน์การจัดท าบัญชีแก่เกษตรกร  
 2. น าคุณค่าการจัดท าบัญชีสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน  
 3. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีท าบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น  
 4. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายด้านบัญชี  
 5. ส่งเสริมการจัดท าบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

ทธศาสตร์4: มีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการรองรับภารกิจ 
ท่ี เร่งด่วน ท้าทาย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างความเป็น AUDITOR  
ใหม้ีความชัดเจน และเป็นจริง กลยุทธ์ 

1. ผลักดันให้มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กรท่ีเหมาะสม  
กับสถานการณ์  

 2. ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและผลักดันให้น าไปสู่การปฏิบัติ  
 3. ปรับระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  
 4. ปรับระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
 5. สร้างต้นแบบ Smart Cooperative Auditing Office  
 6. จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) รองรับการจัดจ้าง 

ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  
 7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  
 9. บูรณาการก ากับดูแลการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 10. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรด้านสหกรณ์ท้ังในประเทศ  

และต่างประเทศ 
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         หน้าที่รับผิดชอบ 
 

 1. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ เพื่อสอดคล้องกับภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ 
ที่ 1 – 10 เปลี่ยนแปลงไปและการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติงานโดยได้แบ่งงานภายใน
ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นดังนี้ 

  1.1 งานบริหารทั่วไป 
   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารส านักงาน โดยใช้ระบบ Back office 
เช่นโปรแกรมระบบสารบรรณ โปรแกรมระบบวันลา เป็นงานระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ (GFMIS) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหาร
พัสดุ 

  1.2 ฝ่ายตรวจสอบแนะน าด้านการสอบบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   1.3.1 งานสอบบัญชี 
    1) สร้างความตื่นตัวในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีรับผิดชอบโดยจัดท า
รายงานภาวะเศรษฐกิจของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชุมเสนอภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงิน 
    2) ประเมินความพร้อมเบื้องต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    3) ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
    4) ก ากับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 

   1.3.2 งานมาตรฐานการสอบบัญชี 
    1) ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบ     
ในผลงานผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
    2) สอบทานความถูกต้องของการก าหนดแนวการสอบบัญชี การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการแสดงความเห็นต่องบการเงินและการจัดท ารายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี          
จากกระดาษท าการ งบการเงินและเปิดเผยข้อมูล รวมท้ังรายงานการสอบบัญชี 
    3) สอบทานวิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกรจากรายงานการสอบบัญชีงบการเงิน และกระดาษท าการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    4) สรุปและแจ้งผลการวิเคราะห์ฐานการเงินเพื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
   1.3.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) บันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการตรวจสอบบัญชี 
    2) ประมวลผลข้อมู ลภาวะเศรษฐกิ จทางการเงินของสหกรณ์ และ             
กลุ่มเกษตรกร เพ่ือจัดท าเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด 
    3) ใช้โปรแกรม ACL ช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 
    4) แนะน าการใช้และติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทและโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2 

   1.3.4 งานช าระบัญชี 
    ตรวจสอบบัญชีของผู้ช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรท่ีเลิก 

   1.3.5  งานแนะน าด้านการบัญชีมีหน้าท่ีความรับชอบเกี่ยวกับ 
    1) สัมมนานิเทศและเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    
เพ่ือรองรับการตรวจสอบบัญชีประจ าปีร่วมกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1 – 10 ท่ีสังกัด 
    2) ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรรายบุคคลตามโครงการ
เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรไทย 
    3) ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในโครงการต่างๆ อาทิ ศูนย์ศึกษา      
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการ
ส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ ออาหารกลางวัน  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน ท่ี          
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโครงการกลุ่มอาชีพ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


