






พระราชด�ารัส พระราชทานแก่คณะสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 
กรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วราชอาณาจักร 

ณ ศาลาดุสิดาลัย วันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙

 “...แต่ที่พูดถึงทางเศรษฐกิจหมายความทางการค�านวณดูว่า 

รายได้รายจ่าย เป็นยังไง รายได้จะมาก ทุกคนก็บอกว่าเรามีผลผลิตมากๆ 

เราก็รวยสิ จริงก็รวย เราขายได้มากแต่ว่าก็ต้องจ่ายมากเหมือนกัน  

ถ้าปุ ๋ยเราท�าปุ ๋ยเองไม่ได้ รถเราสร้างเองไม่ได้ น�้ามันเราขุดมาไม่ได้  

ต้องซื้อทั้งนั้น ซื้อก็ต้องเป็นรายจ่าย ฉะนั้น ทุกคนก็ต้องรู้ดีเกี่ยวกับการ 

ท�าบัญชีรายจ่ายรับให้ดี ก็ต้องรู ้เศรษฐกิจ รู ้บัญชีมากขึ้น แต่ถ้าเรา 

ค�านวณดูแล้วรายได้มันมาก เรารวย เศรษฐกิจดี แต่ว่าเราจ่ายมากเราก็จน 

เศรษฐกิจก็ไม่ดี อันนี้แต่ละคนจะต้องไปคิด โดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักวิชาการ 

ที่ไปสอนที่แนะน�าและวางแผนก็ต้องพิจารณาดีๆ ต้องคิดดีๆ ว่าจะท�า

อย่างไรส�าหรับให้ทุกคนมีความก้าวหน้าได้เป็นส่วนรวม...”
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ค�าน�า
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการ

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเอง 

ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในรอบปีที่ผ่านมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ได้มุง่พฒันาระบบการบรหิารจดัการด้านการเงนิการบญัชขีองสหกรณ์ 

กลุม่เกษตรกร และวสิาหกจิชมุชน ควบคูไ่ปกบัการเพิม่ประสทิธภิาพ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ใช้โปรแกรม 

ระบบบัญชี และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือสารสนเทศทางการ

เงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใช้เป็นข้อมูล 

ประกอบการตดัสนิใจปรบัปรงุการบรหิารจดัการและสร้างมลูค่าเพิม่

ทางธุรกิจขององค์กร

 นอกจากนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาภูมิปัญญา 

ทางบัญชีแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยขยายผล

การสอนแนะให้มีความรู ้ด้านการจัดท�าบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน  

สู่การจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้มีวินัยทางการเงิน สามารถลดต้นทุนการผลิต มีเงินออมและ 

หมดหนี้ ส่งผลให้พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและชุมชนอย่างเป็น 

ระบบ โดยรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของ

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ในปีงบประมาณ 2554 ดงันัน้ กรมตรวจบญัชี

สหกรณ์จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานประจ�าปีฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์

ต่อทุกท่านตามสมควร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กุมภาพันธ์ 2555

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ

ชีสหกรณ
์
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สารบัญ
หน้า

ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 8

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ 16

 • ภารกิจตามกฎหมาย เป้าประสงค์ 17

 • ยุทธศาสตร์ 18

 • นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 21

 • แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก�าลัง 25

  ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2554 28

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง

  การปฏิบัติราชการ ประจ�าปี พ.ศ. 2554 32

 • ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 33

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
 • งบการเงิน 42

 • ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม 54

 • การวิเคราะห์งบการเงิน 59

ส่วนที่ 4 กิจกรรมส�าคัญ ประจ�าปี 2554 63

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ

ชีสหกรณ
์
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ผู้บริหาร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายสิงห์ทอง  ชินวรรังสี
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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นายประสพสิน  แม้นทิม
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายวิจักร  อากัปกริยา
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ

ชีสหกรณ
์
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นางจิรภา  อิสโรภาส
ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี

นางสาวจิรทรัพย์  ปลอดกระโทก
ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์

นางศิริลักษ์  พร้อมเพราะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นางสุมิตรา  ณ สุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์

นางสาวอัจฉรา  เอื้ออนุกูลพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและพัฒนา
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นางสมพร  พุฒวันเพ็ญ
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

นางบุญพาสน์  ทองสวัสดิ์วงศ์
ผู้อ�านวยการส�านักแผนงานและโครงการพิเศษ

นางสาววัชรี  เรืองจิระขจร
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางนฤมล  พนาวงศ์
ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

นางสุนิสา  ปิ่นทอง
ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิพฒันาการบญัชแีละถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา  บัณฑูรรังษี
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการตรวจสอบกิจการ
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นางสาวศิริวรรณ  ตระกูลศีลธรรม
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

นางสาวสมรัก  เกิดกฤษฎานนท์
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

นางสาวนฤมล  ทนกล้า
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3

นางสุภชาดา  เจียรนัยกูร
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

นางสาวเกสร  เรืองรัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5

นายสมชาย  ศิริรุ่งกิจ
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
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นางสาวสิริกาญจน์  วิทยาฤทธินนท์
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

นางสาววรรณา  โชติโยธิน
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8

นางกฤษณา  กฤษณวรรณ
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

นางพัชรี  รักเรียนรบ
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวกาญจนา  วิมลไชยจิต
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้”

พันธกิจ
1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

2. พัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและสอดคล้องกับการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และ 

กลุ่มเกษตรกร 

3. ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้าน 

การเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

4. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ ์

และกลุ่มเกษตรกร 

5. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดท�าบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย 

เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพและกลุ่มเป้าหมาย 

ตามโครงการพระราชด�าริ
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ภารกิจตามกฎหมาย
1. ด�าเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ก�าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจ

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

3. ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการ

บัญชีแก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ

บุคลากรเครือข่าย

4. ถ่ายทอดความรู ้และส่งเสริมการจัดท�าบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ ่ม

เกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 

พระราชด�าริ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

5. ก�ากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

6. จัดท�ารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร  

เพื่อเป็นพื้นฐานในการก�าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

7. ปฏบิตักิารอืน่ใดทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

เป้าประสงค์
1. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง พึ่งพา

ตนเองได้ และเป็นอิสระ

2. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ

ชีสหกรณ
์
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ 

และกลุ่มเกษตรกร

2. พัฒนาเกณฑ์การถ่ายโอนและระบบการก�ากับดูแลการสอบบัญชี

สหกรณ์โดยภาคเอกชน

3. พัฒนามาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์

4. พัฒนามาตรฐานการสอบบัญชี

5. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

สหกรณ์

6. ก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าข่ายเลิกตามกฎหมาย  

และที่ช�าระบัญชี

7. ประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์

8. สร้างความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมและธุรกิจระหว่างสมาชิกกับ

สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

9. จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์  
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์
1. เสรมิสร้างความเข้มแขง็ด้านการจดัท�าบญัชแีละงบการเงนิแก่สหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

2. ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน 

การเงินการบัญชี

3. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากร

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันเกษตรกร

5. สนับสนุนให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร มีการบริหารจัดการด้าน 

การเงินและการบัญชีที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

6. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน

7. บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน

8. พัฒนามาตรฐานการบัญชีและระบบการบริหารจัดการทางการเงิน 

การบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ

ชีสหกรณ
์

19



ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
แก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป
กลยุทธ์
1. พัฒนาและเสริมสร ้างภูมิป ัญญาทางบัญชีสู ่บัญชีต ้นทุนอาชีพ  

แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป

2. สนบัสนนุการสร้างเครอืข่ายและพฒันาความรูด้้านบญัชแีก่อาสาสมคัร

เกษตรด้านบัญชี

3. บูรณาการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่

4. พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่ นักเรียน กลุ่มอาชีพ และเกษตรกร

ตามโครงการพระราชด�าริ

5. สนับสนุนการจัดท�าบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน�้ามัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและบริหารจัดการขององค์กร
กลยุทธ์
1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรใน 

ระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3. พัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ ่ม

เกษตรกร

4. ปรับปรุงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่บุคลากรของกรมฯ และสังคม

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

7. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

8. สนับสนุนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรด้านสหกรณ์ 

ระหว่างประเทศ
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นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. ด้านการสอบบัญชี 
 1.1 การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (Cooperative Auditing Quality Control : CAQC)  

รวมทั้งเรื่องดังต่อไปนี้

  1.1.1 การวางแผนงานสอบบัญชีประจ�าปีให้ค�านึงถึงความพร้อมของสหกรณ์และ 

กลุ่มเกษตรกร แต่ไม่ควรเกิน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี เว้นแต่เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ขนาดใหญ่ที่มีการด�าเนินธุรกิจในลักษณะพิเศษ หรือมีข้อบกพร่องทางการเงินที่ผู ้สอบบัญชีต้อง 

ขยายเวลาการตรวจสอบ และให้ผู้สอบบัญชีเข้าประเมินความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีบัญชี 

  1.1.2 ก�าหนดให้หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 

ที่มีระดับความยากมากที่สุด อย่างน้อย 1 สหกรณ์ 

  1.1.3 ให้มีการวางแผนงานสอบบัญชีระหว่างปี และรายงานผลการสอบบัญชีตาม 

แนวทางที่ก�าหนดไว้ใน CAQC เพื่อสนับสนุนงานสอบบัญชีประจ�าปีให้รวดเร็วขึ้น 

  1.1.4 ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงผลการตรวจสอบบัญชีประจ�าปี รวมทั้ง 

น�าเสนอข้อสังเกตที่ส�าคัญและข้อเสนอแนะทั้งด ้านการเงิน การบัญชีและการควบคุมภายใน  

ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ก็ให้เข้า 

ร่วมประชุมคณะกรรมการด้วย ส�าหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

  1.1.5 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 71  

และ พ.ร.ฎ. ว่าด้วย กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 มาตรา 33 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบบัญชี  

ให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามหนังสือที่ กษ 0402 / ว 906 ลงวันที่ 7 กันยายน 2549 เรื่อง แนวปฏิบัต ิ

ในการเสนอเรื่องต่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้พิจารณาเลิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ซึ่งก�าหนดไว้ในระบบ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (Cooperative Auditing Quality Control : CAQC)  

และเมื่อด�าเนินการครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องวางแผนเข้าตรวจสอบบัญชี

  1.1.6 การประเมินคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี ให้ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10  

มีการประเมินผู ้สอบบัญชีทุกราย โดยสุ ่มประเมินรายงานของผู ้สอบบัญชีตามความเหมาะสมกับ 

ปริมาณงานที่ได้รับ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 รายงาน
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 1.2 ส่งเสริมให้ผู ้สอบบัญชีใช้โปรแกรมการตรวจสอบบัญชี ACL (Audit Command  

Language) / CATS (Cooperative Audit Through System) รวมทั้งโปรแกรมตรวจสอบบัญชี 

ของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีตาม 

มาตรฐานการสอบบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 1.3 ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ

งานสอบบัญชี รวมทั้งแก้ปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี และ 

ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 1.4 เน้นความส�าคัญในการตรวจสอบความมีอยู่จริงของสินทรัพย์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 1.5 ปรับปรุงรูปแบบงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กให้ง่าย เพื่อความ 

สะดวกแก่สหกรณ์ในการจัดท�างบการเงิน

2. ด้านการสอบบัญชีสหกรณ์ถ่ายโอนให้ภาคเอกชน
 2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 

 2.2 กรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์ที่ถ่ายโอนให้ภาคเอกชน ให้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด

3. ด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี
 3.1 ส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร โดยสมัครใจ

 3.2 สร้างสหกรณ์ต้นแบบด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร แต่ละ

ประเภทในทุกจังหวัด เพื่อเป็นเครือข่ายในการขยายผลการให้บริการด้านโปรแกรมของกรมฯ และ 

เป็นแหล่งศึกษาดูงานของสหกรณ์อื่น

 3.3 ก�ากับดูแลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตามค�าสั่งที่นายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับ

การใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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4. ด้านการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายอื่น
 4.1 ให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยยึดเป้าหมายตามเอกสาร 

งบประมาณเป็นหลัก

 4.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยจัดตั้งส�านักพัฒนาการ

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นการภายในขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ตรวจสอบ

กิจการและสร้างระบบการตรวจสอบกิจการให้มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 4.3 โครงการอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ขอให้ทบทวนว่าเป็นงานที่สอดคล้อง 

กับภารกิจตามกฎกระทรวง และสามารถท�าได้โดยไม่ผิดกฎหมายและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณหรือไม่ 

5. ด้านการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีรายบุคคล
 5.1 กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้ก�าหนด 

เป้าหมายตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน�้าเพื่อการเกษตรเป็นล�าดับแรก ซึ่งเป็นการ 

บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วจึงกระจายส่วนที่เหลือไปยัง 

กลุ่มเป้าหมายอื่น

 5.2 สร้างแรงจูงใจให้แก่ครูบัญชี เพื่อเป็นเครือข่ายช่วยสอนและติดตามผลการจัดท�าบัญช ี

ของเกษตรกรเป้าหมาย 

6. ด้านการเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 6.1 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศทางการเงิน โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่สหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรจะได้รับเป็นส�าคัญ

 6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานภาวะเศรษฐกิจและสัญญาณเตือนภัยทางการเงินของ 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยพัฒนารูปแบบและเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มความถี่ 

ในการรายงาน เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือผู้ที่สนใจใช้ข้อมูล ทั้งในระดับจังหวัดและภาพรวม 

ระดับประเทศ
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7. ด้านบุคลากร
 7.1 ด�าเนินการพิจารณาจัดอัตราก�าลังข้าราชการและพนักงานราชการในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสอดรับกับภารกิจ

 7.2 สนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญ ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยจะพิจารณาปรับปรุงการ 

ก�าหนดต�าแหน่งหัวหน้าส�านักงานตรวจสอบบัญชีให้สูงขึ้นทัดเทียมกับส่วนราชการอื่น รวมทั้งจัดให้ม ี

การเชิดชูเกียรติแก่ผู้สอบบัญชีและส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

และสร้างความภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 7.3 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ และความสามารถอย่างพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยจะเร่งรัดพัฒนาบุคลากรด้านการสอบบัญชีสหกรณ์เป็นล�าดับแรก

8. ด้านการประชาสัมพันธ์
 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สู่สาธารณชน 

อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

9. ด้านงบประมาณ
 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ โดยค�านึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณกร
มต
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก�าลัง
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ
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จ�านวนอัตราก�าลังและวุฒิการศึกษาข้าราชการ ณ 30 กันยายน 2554

ต�าแหน่ง
ประเภท ระดับ

วุฒิการศึกษา

รวมต�่ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

บริหาร สูง - - 1 - 1

 ต้น - - 2 - 2

อ�านวยการ สูง - 5 10 - 15

 ต้น - - - - 0

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ - - 0 - 0

 เชี่ยวชาญ - - 5 - 5

 ช�านาญการพิเศษ - 80 73 - 153

 ช�านาญการ - 586 124 - 710

 ปฏิบัติการ - 200 11 - 211

ทั่วไป อาวุโส 9 5 - - 14

 ช�านาญงาน 38 36 - - 74

 ปฏิบัติงาน - - - - 0

รวม 47 912 226 0 1,185

 

จ�านวนอัตราก�าลังและวุฒิการศึกษาลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ณ 30 กันยายน 2554

ต�าแหน่งประเภท

วุฒิการศึกษา

รวมต�่ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ลูกจ้างประจ�า 204 3 - - 207

พนักงานราชการ 19 1,150 1 - 1,170

รวม 223 1,153 1 - 1,377

 

 อัตราก�าลังตามกรอบ 

 ข้าราชการ 1,200 ต�าแหน่ง 

 พนักงานราชการ 1,180 อัตรา 

 ลูกจ้างประจ�า 207 อัตรา 

 รวม 2,587 ต�าแหน่ง / อัตรา 
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2553-2554

ประเภทค่าใช้จ่าย
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554  

เทียบกับ ปีงบประมาณ 2553

2553 2554 จ�านวน ร้อยละ

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ�า 410,673,000 421,291,100 10,618,100 2.59

2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 174,983,800 178,170,900 3,187,100 1.82

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 403,035,100 448,120,700 45,085,600 11.19

4. ค่าสาธารณูปโภค 21,857,500 22,550,200 692,700 3.17

5. ค่าครุภัณฑ์ 6,940,000 24,708,700 17,768,700 256.03

6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,165,700 9,297,700 132,000 1.44

7. งบรายจ่ายอื่น 19,059,200 9,228,200 - 9,831,000 - 51.58

รวมทั้งสิ้น 1,045,714,300 1,113,367,500 67,653,200 6.47

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ

ชีสหกรณ
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
งบประมาณแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2554

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1. การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร

742,768,900

1.1 พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพงาน 
สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1.2 พัฒนาเกณฑ์การถ่ายโอนและระบบ 
การก�ากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ ์
โดยภาคเอกชน

1.3 พัฒนามาตรฐานการบัญชีและการ 
สอบบัญชีสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

19,504,200

1.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้าน 
การเงินการบัญชีแก่บุคลากรของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

3. โครงการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการ
ทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

48,859,500

1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดท�าบัญชี
และงบการเงินแก่สหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร

(1)  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระให้แก่ระบบสหกรณ์

15,738,200

1.3 พัฒนามาตรฐานการบัญชีและระบบ 
การบริหารจัดการทางการเงินการบัญช ี
แก่วิสาหกิจชุมชน

(2)  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

5,272,000

(3)  โครงการพัฒนาความรู้สารสนเทศ 
ด้านบัญชีแก่สหกรณ์

3,300,000

 (4)  โครงการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์
สู่ภาคเอกชน

3,220,000

(5)  โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่

1,131,800

(6)  โครงการประสานความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาการสหกรณ์

4,835,600
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท)

4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

16,609,500

5. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 19,274,900

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป

6. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 3,279,000

3.1 บูรณาการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่ 7. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชี
ต้นทุนอาชีพ

235,023,300

3.2 พัฒนาและเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญช ี
สู่บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน
และประชาชนทั่วไป

8.  โครงการพระราชด�าริ

(1)  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพฯ

13,734,400

6,844,600

3.3 พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่นักเรียน 
กลุ่มอาชีพ และเกษตรกรตามโครงการ 
พระราชด�าริ

(2)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

(3)  โครงการศิลปาชีพ

1,498,000

1,262,000

3.4 สนับสนุนการจัดท�าบัญชีแก่เกษตรกร 
ที่ปลูกปาล์มน�้ามัน

(4)  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

2,505,700

(5)  โครงการหลวง 1,624,100

9. โครงการแนะน�าการจัดท�าบัญชีแก่เกษตรกร
ที่ปลูกปาล์มน�้ามัน

2,741,200

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการขององค์กร

10. การพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

11,572,600

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
ให้บริการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

4.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

4.3 พัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

รวมทั้งสิ้น 1,113,367,500

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ
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ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปี พ.ศ. 2554

รอบ 12 เดือน

คะแนนรวม 4 มิติ
(กระทรวงฯ + กลุ่มภารกิจ + กรมฯ)
4.6588 คะแนน

คะแนนรวมกรมฯ
4.7109 คะแนน

หมายเหตุ : ค่าคะแนนที่ได้เป็นค่าคะแนนจากการประเมินผลตนเอง
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ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี
 • เป็นการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร โดย 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส และพึ่งพาตนเองให้เกิดขึ้น 

ในกระบวนการสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร สามารถน�า 

งบการเงินที่ผ่านการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ 2554 ก�าหนดเป้าหมายการเข้าตรวจสอบบัญชี

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ�านวน 11,752 แห่ง ปฏิบัติได้ จ�านวน  

11,765 แห่ง หรือร้อยละ 100.11 ของเป้าหมาย (สูงกว่า 

เป้าหมาย เนื่องจากระหว่างปีมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่  

จดทะเบียนใหม ่ เพิ่มขึ้น )  โดยในจ�านวนนี้สามารถแสดง 

ความเห็นต ่องบการเงินของสหกรณ์และ กลุ ่มเกษตรกร  

จ�านวน 10,658 แห่ง

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับ
การพฒันาความรูด้้านการบรหิารจดัการทางการเงนิการบญัชี
 • จ�านวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาระบบมาตรฐาน 

การบัญชี เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจชุมชน โดยการ 

เข้าแนะน�าการวางรูปแบบบัญชี การจัดท�าบัญชีและงบการเงิน การน�า

ข้อมูลทางการเงินการบัญชีมาใช้ในการบริหารงาน และการวางระบบ 

การควบคุมภายใน ตลอดจนส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเป็นเครือข่าย 

ธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2554 ก�าหนดเป้าหมายไว้  

920 แห่ง ปฏิบัติได้ 930 แห่ง หรือร้อยละ 101.09 ของเป้าหมาย  

ในจ�านวนนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ จ�านวน 389 แห่ง และจากการ

ติดตามผล พบว่า วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดท�าบัญชีได้ จ�านวน 908 แห่ง  

จัดท�างบการเงินได้ จ�านวน 603 แห่ง สามารถน�าข้อมูลทางการเงิน 

การบัญชีมาใช้ในการบริหารงาน จ�านวน 855 แห่ง และมีระบบการ 

ควบคุมภายใน จ�านวน 844 แห่ง

 • จ�านวนสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรม 

ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี เป็นการให้ความรู้ด้านการเงิน 

การบัญชี การน�าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการ และ 

การให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดีแก่ผู้บริหาร  

ผู ้จัดการ/ฝ่ายจัดการ ผู ้ตรวจสอบกิจการ และบุคลากรเครือข่าย 

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2554 ก�าหนดเป้าหมายไว้  

3,484 แห่ง ปฏิบัติได้ จ�านวน 3,682 แห่ง หรือร้อยละ 105.68 ของ 

เป้าหมาย
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 • จ�านวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้สหกรณ์มีระบบการบริหาร 

จัดการที่ดี สามารถจัดท�าบัญชีและงบการเงินได้เอง รวมทั้งมีการน�า 

ข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และเสริมสร้าง 

ความพร้อมด้านการตรวจสอบบัญชี ในปีงบประมาณ 2554 ก�าหนด 

เป้าหมายไว้ 145 สหกรณ์ สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ทั้งนี ้

ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  

และพนักงานบัญชี รวมทั้งสิ้น 1,051 คน จากการติดตามผล พบว่า  

ผู้ได้รับการอบรมสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ จ�านวน 916 คน  

หรือร้อยละ 87.16 ของผู้ได้รับการอบรม นอกจากนี้ยังมีการน�าบุคลากร

ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 105 แห่ง เข้าศึกษาดูงาน 

สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์และ 

เป็นแนวทางในการปรับใช้และพัฒนางานสหกรณ์ต่อไป

 • จ�านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการก�ากับแนะน�า

การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี โดยมุ ่งเน้นการให้ความรู ้ 

ด้านการเงินการบัญชีกับพนักงานบัญชีและฝ่ายจัดการของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาในการจัดท�าบัญชี/งบการเงิน หรือมีข้อบกพร่อง 

ทางการเงินการบัญชี/มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน หรือมีการ 

ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรแต่ยังเดินงานไม่เป็นปัจจุบัน 

ในปีงบประมาณ 2554 ก�าหนดเป้าหมายไว ้ จ�านวน 760 แห่ง  

ปฏิบัติได้ 814 แห่ง (2,152 คน) หรือร้อยละ 107.11 ของเป้าหมาย  

โดยแยกเป็นหลักสูตรโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จ�านวน  

554 แห่ง 1,416 คน และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน  

จ�านวน 310 แห่ง 736 คน (มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อบรมทั้ง  

2 หลักสูตร จ�านวน 50 แห่ง) จากการติดตามผล พบว่า ผู้เข้ารับการ 

อบรมสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ จ�านวน 1,814 คน หรือ 

ร้อยละ 84.29 ของผู้เข้ารับการอบรม

รายงานประจ�าปี 2554
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
 • จ�านวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับ 

การสอนแนะการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยการสอนแนะ / อบรมให้

ความรู้การจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรเยาวชนและประชาชน

ทั่วไปในพื้นที่โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าเพื่อการเกษตร /  

โครงการพระราชด�าริ / โครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให ้เห็น 

ประโยชน์ของการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพ ได้รับทราบผลก�าไรขาดทุน 

จากการประกอบอาชีพ และรู้จักการวางแผนประกอบอาชีพได้อย่าง 

เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในปีงบประมาณ 2554 ก�าหนด 

เป้าหมายไว้ 400,000 คน ปฏิบัติได้ 402,440 คน หรือร้อยละ 100.61 

ของเป้าหมาย จากการติดตามผล พบว่า เกษตรกร เยาวชน และ 

ประชาชนทั่วไป สามารถจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพได้ จ�านวน 51,494 คน 

หรือร้อยละ 12.87 ของเป้าหมาย

  อนึ่ง จากจ�านวนเกษตรกรที่จัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพได้  

จ�านวน 51,494 คน สามารถลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มรายได้ จ�านวน 

22,211 คน คิดเป็นร้อยละ 43.13 และสามารถน�าข้อมูลทางบัญชีไป 

ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพได้ จ�านวน 36,403 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 70.69 

กร
มต

รว
จบ

ัญ
ชีส

หก
รณ

์
รา

ยง
าน

ปร
ะจ

�าป
ี 2

55
4

36



 • จ�านวนกลุ ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชด�าริได้รับ

การฝึกอบรมการจัดท�าบัญชี เป็นการสอนแนะ/อบรมการจัดท�าบัญชี

รับจ่ายในครัวเรือน, บัญชีต้นกล้า, บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร  

เจ้าหน้าที่ เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตามโครงการพระราชด�าริ 

ในปีงบประมาณ 2554 ก�าหนดเป้าหมายไว้ 10,605 คน ปฏิบัติได้  

จ�านวน 10,758 คน หรือร้อยละ 101.44 ของเป้าหมาย ในจ�านวนนี้ 

สามารถจัดท�าบัญชีได้ จ�านวน 4,335 คน หรือร้อยละ 40.85

 • จ�านวนครั้งที่ให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  

เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยด�าเนินการเปิด “คลินิกบัญชี” เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการจัดท�า 

บัญชีแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในปีงบประมาณ 2554  

ก�าหนดเป้าหมายไว้ 304 ครั้ง ปฏิบัติได้ จ�านวน 306 ครั้ง หรือ 

ร้อยละ 100.66 ของเป้าหมาย ในจ�านวนนี้มีผู้มาขอรับบริการ จ�านวน 

34,940 คน

 • จ�านวนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน�้ามันได้รับการฝึกอบรม 

การจัดท�าบัญชี เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 

ปาล์มน�้ามัน โดยสอนแนะการจัดท�าบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนให้แก  ่

เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน�า้มัน ในพื้นที่ 7 จังหวัด ในปีงบประมาณ 2554 

ก�าหนดเป้าหมายไว้ 850 คน ปฏิบัติได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย จากการ

ติดตามผล พบว่า สามารถจัดท�าบัญชีได้ จ�านวน 407 คน หรือร้อยละ 

47.88 ของเป้าหมาย

รายงานประจ�าปี 2554
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการขององค์กร
ผลผลิตที่ 4 : สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่
 • เป็นการให้บริการสารสนเทศทางการเงิน และรายงาน

ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินต่างๆ ของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร  

โดยเผยแพร่ผ่านทางหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เว็บไซต์ ซีดี และ 

อื่นๆ เพื่อให้บริการแก่สถาบันเกษตรกร สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ  

และประชาชนที่สนใจ ในปีงบประมาณ 2554 ก�าหนดเป้าหมาย  

100 เรื่อง ปฏิบัติได้ 118 เรื่อง หรือร้อยละ 118.00 ของเป้าหมาย  

จากการติดตามผล พบว่า ผู้รับบริการ ร้อยละ 86.40 มีความพึงพอใจ 

ต่อข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ตรงตามความต้องการ
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2554 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 8,831,313.57 12,534,995.34 

ลูกหนี้ระยะสั้น 6,281,793.26 1,921,001.46 

รายได้ค้างรับ 444,678.27 1,005,138.45 

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 520,345.13 900,839.96 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 23,324.66 23,896.29 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,101,454.89 16,385,871.50 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 3 506,040,349.41 499,885,590.04 

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 4 3,050,632.35 3,403,411.09 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 5 11,603,231.42 7,563,039.08 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 520,694,213.18 510,852,040.21 

รวมสินทรัพย์ 536,795,668.07 527,237,911.71 
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หมายเหตุ 2554 2553

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 2,528,161.74 3,416,724.69 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,442,835.28 1,191,407.56 

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง - - 

เงินรับฝากระยะสั้น 1,428,601.55 3,441,630.95 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,711,353.87 3,388,749.91 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,110,952.44 11,438,513.11 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 14,276,122.68 14,487,999.87 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,565,000.00 1,570,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15,841,122.68 16,057,999.87 

รวมหนี้สิน 25,952,075.12 27,496,512.98 

สินทรัพย์สุทธิ 510,843,592.95 499,741,398.73 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน 344,086,351.22 344,086,351.22 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 166,757,241.73 155,655,047.51 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 510,843,592.95 499,741,398.73 

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 536,795,668.07 527,237,911.71 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย:บาท)

รายงานประจ�าปี 2554
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2554 2553

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ 6 1,263,773,473.93 1,191,564,034.59 

รวมรายได้จากรัฐบาล 1,263,773,473.93 1,191,564,034.59 

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 495,339.50 311,493.00 

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 3,028,128.79 1,537,636.87 

รายได้อื่น 14,674,298.11 12,905,658.01 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 18,197,766.40 14,754,787.88 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 1,281,971,240.33 1,206,318,822.47 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 7 672,703,992.42 649,597,483.66 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 127,276,489.21 109,455,331.62 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 59,491,293.84 53,032,166.18 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 61,489,645.81 60,988,112.04 

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 8 251,349,538.59 273,798,582.45 

ค่าสาธารณูปโภค 9 27,116,968.17 15,863,735.26 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 10 58,497,963.87 53,950,416.33 

ค่าใช้จ่ายอื่น 15,450,690.20 11,455,474.28 

พักค่าใช้จ่าย 53,920.00 (334,056.29)

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 1,273,430,502.11 1,227,807,245.53 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 8,540,738.22 (21,488,423.06)
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หมายเหตุ 2554 2553

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (1,000,024.99) (1,327,379.13)

รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน -

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (1,000,024.99) (1,327,379.13)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 7,540,713.23 (22,815,802.19)

รายการพิเศษ - 0.00 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 7,540,713.23 (22,815,802.19)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย:บาท)
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
 

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
 1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน 

  งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลักการและนโยบาย

บัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่  

6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตาม 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551  

เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  

และปีต่อๆ ไป 

 1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน 

  งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นใน 

ส่วนกลางและหน่วยงานระดับภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 87 แห่ง ได้แก่ 

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 และส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 77 จังหวัด 

 1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน 

  รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น 

ของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหาร

จัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้  

และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานเอง  

ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 

ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

ภายใต้สังกัด 

 1.4 การรับรู้รายได้ 

  • รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 

  • รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้ 

  • รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน 

   รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว

   รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของ

   หน่วยงานในงบรายได้และค่าใช้จ่าย 
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 1.5 วัสดุคงเหลือ 

  แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

 1.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  • ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์

  • อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมี 

กรรมสิทธิและอาคารที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิแต่ได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์

ในการด�าเนินงาน

  • อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

   อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ามาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์

   อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 

    30,000 บาทขึ้นไป

   อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 

    5,000 บาทขึ้นไป

 1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 

 1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ 

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15 - 40 ปี 

   อุปกรณ์ 2 - 12 ปี 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - 15 ปี 

 (หน่วย:บาท) 

2554 2553

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ 1,555,500.00 1,575,100.00 

เงินฝากสถาบันการเงิน 2,015,701.78 6,577,228.55 

เงินฝากคลัง 5,260,111.79 4,382,666.79 

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,831,313.57 12,534,995.34 
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(หน่วย:บาท)

2554 2553

หมายเหตุที่ 3 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ที่ดินราชพัสดุในความครอบครอง 89,867.33 ตารางวา

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 476,993,669.35 472,961,942.15 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 152,472,497.11 139,028,162.45 

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 324,521,172.24 333,933,779.70 

อุปกรณ์ 475,980,719.06 429,562,523.49 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 299,096,922.15 264,265,637.15 

อุปกรณ์ (สุทธิ) 176,883,796.91 165,296,886.34 

งานระหว่างก่อสร้าง 4,635,380.26 654,924.00 

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 506,040,349.41 499,885,590.04 

หมายเหตุที่ 4 - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 5,053,935.91 5,053,935.91 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 2,003,303.56 1,650,524.82 

รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 3,050,632.35 3,403,411.09 

หมายเหตุที่ 5 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 33,371,740.46 26,383,560.46 

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 21,768,510.04 18,820,522.38 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) 11,603,230.42 7,563,038.08 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 23,754.00 23,754.00 

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 23,753.00 23,753.00 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) 1.00 1.00 

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 11,603,231.42 7,563,039.08 
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(หน่วย:บาท)

2554 2553

หมายเหตุที่ 6 - รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร 588,738,794.77 563,972,632.88 

รายได้จากงบด�าเนินงาน 427,489,891.42 411,128,990.19 

รายได้จากงบลงทุน 64,884,082.99 36,788,587.76 

รายได้จากงบอุดหนุน - - 

รายได้จากงบกลาง 181,770,655.58 166,500,602.05 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 12,252,896.25 24,027,433.87 

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 11,362,847.08 10,854,212.16 

รวม รายได้จากงบประมาณ 1,263,773,473.93 1,191,564,034.59 

หมายเหตุที่ 7 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน 371,011,163.50 358,666,296.61 

ค่าจ้างประจ�า 39,730,986.29 37,290,709.90 

เงินรางวัลประจ�าปี - - 

ค่ารักษาพยาบาล 49,065,963.41 50,182,784.38 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 212,895,879.22 203,457,692.77 

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 672,703,992.42 649,597,483.66 

หมายเหตุที่ 8 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ 61,922,226.29 47,715,476.31 

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 22,455,953.22 15,736,595.85 

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 27,719,086.85 26,054,627.86 

ค่าจ้างเหมาบริการ 99,571,067.62 101,870,524.62 

ค่าใช้จ่ายอื่น 39,681,204.61 82,421,357.81 

รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 251,349,538.59 273,798,582.45 
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(หน่วย:บาท)

2554 2553

หมายเหตุที่ 9 - ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 7,120,959.77 7,237,194.71 

ค่าน�้าประปา 1,531,292.73 1,144,096.77 

ค่าสาธารณูปโภคอื่น 18,464,715.67 7,482,443.78 

รวม ค่าสาธารณูปโภค 27,116,968.17 15,863,735.26 

หมายเหตุที่ 10 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 13,447,301.56 13,006,246.39 

อุปกรณ์ 41,749,895.91 38,328,027.97 

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 352,778.74 264,704.39 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,947,987.66 2,351,437.58 

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 58,497,963.87 53,950,416.33 
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
 

หมายเหตุที่ 11 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2554)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงบประมาณ…ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร…..

ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

งบบุคลากร 410,281,000.00 - - 403,542,857.68 6,738,142.32 

งบด�าเนินงาน 276,643,773.50 333,400.00 183,000.00 276,125,966.28 1,407.22 

งบลงทุน 73,041,003.10 - 11,761,258.14 61,272,733.40 7,011.56 

งบรายจ่ายอื่น 5,291,000.00 - - 5,291,000.00 - 

 765,256,776.60 333,400.00 11,944,258.14 746,232,557.36 6,746,561.10 

ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี

งบบุคลากร 15,361,900.00 - - 15,314,582.86 47,317.14 

งบด�าเนินงาน 67,154,528.40 23,000.00 - 67,125,729.07 5,799.33 

 82,516,428.40 23,000.00 - 82,440,311.93 53,116.47 

งบลงทุน 1,759,510.00   1,759,510.00 - 

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000.00   3,000,000.00 - 

ผลผลิตที่ 3 สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

งบบุคลากร 4,795,800.00   4,795,800.00 - 

งบด�าเนินงาน 3,132,600.00 9,700.00 - 3,122,886.25 13.75 

งบรายจ่ายอื่น 4,044,200.00 - - 4,033,900.00 10,300.00 

 7,176,800.00 9,700.00 - 7,156,786.25 10,313.75 

ผลผลิตที่ 4 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

งบบุคลากร 169,023,300.00 - - 168,976,247.22 47,052.78 

งบด�าเนินงาน 68,429,285.00 61,000.00 1,000,000.00 67,366,794.96 1,490.04 

237,452,585.00 61,000.00 1,000,000.00 236,343,042.18 48,542.82 

รวม 1,101,957,900.00 427,100.00 12,944,258.14 1,081,728,007.72 6,858,534.14 
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หมายเหตุที่ 12 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน 

รายการ
เงินกันไว้

เบิกเหลื่อมปี 
(สุทธิ)

เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ…ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร……..

ผลผลิตที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่

งบด�าเนินงาน 990,000.00 990,000.00 -

งบรายจ่ายอื่น 1,342,250.00 1,342,250.00 -

รวม 2,332,250.00 2,332,250.00 -
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2554 2553

หมายเหตุที่ 13 - รายงานรายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,531,878.99 1,084,184.00 

รายได้อื่น 1,407,353.37 909,725.41 

รวมรายได้นอกจากภาษี 3,939,232.36 1,993,909.41 

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 3,939,232.36 1,993,909.41 

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง - 0.00 

รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย - 0.00

รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย 3,939,232.36 1,993,909.41 

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 3,938,432.36 1,993,709.41 

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 800.00 200.00

ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง - 0.00 

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 800.00 200.00

รายงานประจ�าปี 2554
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม

ผลผลิตหลัก ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วย
นับ

ต้นทุน 
ต่อหน่วย 

ผลผลิตที่ 1  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

 1.1 ตรวจสอบบัญชีประจ�าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 811,850,332.04 11,765 แห่ง 69,005.55 

ผลผลิตที่ 2  วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี

 2.1 ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญช ี
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

52,984,010.75 2,552 แห่ง 20,761.76 

 2.2 วางรูปแบบและสอนแนะการจัดท�าบัญชี  
แก่วิสาหกิจชุมชน

49,281,680.12 930 แห่ง 52,991.05 

 2.3 สอนแนะการจัดท�าบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์  
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

9,358,428.57 145 แห่ง 64,540.89 

 2.4 ก�ากับแนะน�าและฝึกอบรมการบริหารการเงินและ
การบัญชี แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

48,278,922.71 1,944 แห่ง 24,834.84 

ผลผลิตที่ 3  ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่

 3.1 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชี  
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

22,683,285.09 118 เรื่อง 191,231.23 

ผลผลิตที่ 4  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

 4.1 จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 2,428,079.70 306 ครั้ง 7,934.90 

 4.2 ฝึกอบรมการจัดท�าบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพระราชด�าริ

5,104,166.23 10,758 คน 474.45 

 4.3 ฝึกอบรมการจัดท�าบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน�้ามัน 2,428,079.70 850 คน 2,856.56 

 4.4 สอนแนะการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพ 128,204,146.86 402,440 คน 318.57 
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย:พันบาท) อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 8,831.31 12,534.99 1.65 2.38

ลูกหนี้ระยะสั้น 6,281.79 1,921.00 1.17 0.36

รายได้ค้างรับ 444.68 1,005.14 0. 08 0.19

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 520.35 900.84 0.10 0.17

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 23.32 23.90 0.00 0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,101.45 16,385.87 3.00 3.11

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 3 506,040.35 499,885.60 94.27 94.81

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 4 3,050.63 3,403.41 0.57 0.65

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 5 11,603.23 7,563.04 2.16 1.43

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 520,694.21 510,852.05 97.00 96.89

รวมสินทรัพย์ 536,795.66 527,237.92 100.00 100.00

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 2,528.16 3,416.73 0.47 0.65

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,442.84 1,191.41 0.27 0.23

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินรับฝากระยะสั้น 1,428.60 3,441.63 0.27 0.65

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,711.35 3,388.75 0.88 0.64

รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,110.95 11,438.52 1.88 2.17

รายงานประจ�าปี 2554
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(หน่วย:พันบาท) อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 14,276.12 14,488.00 2.66 2.75

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,565.00 1,570.00 0.29 0.3

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15,841.12 16,058.00 2.95 3.05

รวมหนี้สิน 25,952.07 27,496.52 4.83 5.22

สินทรัพย์สุทธิ 510,843.59 499,741.40 95.17 94.78

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน 344,086.35 344,086.35 64.10 65.26

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 166,757.24 155,655.05 31.07 29.52

รวมสินทรัพย์สุทธิ 510,843.59 499,741.40 95.17 94.78

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 536,795.66 527,237.92 100.00 100.00 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย:พันบาท) อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ 6 1,263,773.47 1,191,564.03 98.58 98.78 

รวมรายได้จากรัฐบาล 1,263,773.47 1,191,564.03 98.58 98.78 

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 495.34 311.49 0.04 0.03 

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 3,028.13 1,537.64 0.24 0.13 

รายได้อื่น 14,674.30 12,905.66 1.14 1.07 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 18,197.77 14,754.79 1.42 1.22 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 1,281,971.24 1,206,318.82 100.00 100.00 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 7 672,703.99 649,597.48 52.47 53.85 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 127,276.49 109,455.33 9.93 9.07 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 59,491.29 53,032.17 4.64 4.40 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 61,489.65 60,988.11 4.80 5.06 

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 8 251,349.54 273,798.58 19.61 22.70 

ค่าสาธารณูปโภค 9 27,116.97 15,863.74 2.12 1.32 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 10 58,497.96 53,950.42 4.56 4.47 

ค่าใช้จ่ายอื่น 15,450.69 11,455.47 1.21 0.95 

พักค่าใช้จ่าย 53.92 (334.06) 0.00 (0.03)

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 1,273,430.50 1,227,807.24 99.33 101.78 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 8,540.74 (21,488.42) 0.67 (1.78)

รายงานประจ�าปี 2554
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(หน่วย:พันบาท) อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (1,000.02) (1,327.38) (0.08) (2.18)

รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน - 0.00 0.00 

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน (1,000.02) (1,327.38) (0.08) (0.11)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 7,540.71 (22,815.80) 0.59 (1.89)

รายการพิเศษ - 0.00 0.00 0.00 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 7,540.71 (22,815.80) 0.59 (1.89)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยวิธีการย่อส่วนตามแนวดิ่ง 

สินทรัพย์
 สินทรัพย์รวมทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจ�านวน 536,795,668.07 บาท โดยมี  

สินทรัพย์หมุนเวียน จ�านวน 16,101,454.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น และ  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�านวน 520,694,213.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น  

สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 506,040,349.41 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 94.27 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน จ�านวน 3,050,632.35 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น และมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

จ�านวน 11,603,231.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น 

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
 หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ปีงบประมาณ 2554 มีจ�านวน 536,795,668.07 บาท โดยมีหนี้สิน 

ทั้งสิ้น จ�านวน 25,952,075.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย  

หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 10,110,952.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ  

และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 15,841,122.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 

และสินทรัพย์สุทธิ จ�านวน 510,843,592.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.17 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 

 ส�าหรับรายการเจ้าหนี้ระยะสั้น จ�านวน 2,528,161.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของ 

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ มีสัดส่วนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.65  

ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้แล้วเสร็จ 

ภายในสิ้นปีงบประมาณ 

การวิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่ายโดยวิธีการย่อส่วนตามแนวดิ่ง 
 รายได้รวมทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจ�านวน 1,281,971,240.33 บาท แยกเป็น 

รายได้จากรัฐบาล จ�านวน 1,263,773,473.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.58 ของรายได้รวม และรายได้ 

จากแหล่งอื่น จ�านวน 18,197,766.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของรายได้รวม รายได้เพิ่มขึ้น 

จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เนื่องจากกรมฯ ได้รับรายได้จากรัฐบาลและรายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น

 ค ่าใช ้จ ่ายทั้ งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป ็นค ่าใช ้จ ่ายด�าเนินงาน จ�านวน  

1,273,430,502.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.33 ของรายได้รวม จะเห็นว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ�านวน 7,540,713.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของรายได้รวม

รายงานประจ�าปี 2554
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยวิธีการย่อส่วนตามแนวนอน 

 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 2. สินทรัพย์หมุนเวียน

 3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

 4. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 จากอัตราย่อส่วนตามแนวนอนข้างต้น จะเห็นได้ว่า 

 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

มีเงินฝากธนาคารลดลงเป็นผลมาจากในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิมารับเงินตามรายการ 

ขอเบิกเงินที่กรมบัญชีกลาง 

 2. สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายการสินค้า

และวัสดุคงเหลือ และรายได้ค้างรับลดลงจากงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กรมฯ ได้รับงบลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 4. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมฯ  

ได้รับงบลงทุนเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
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 1. รายได้จากงบประมาณ

 2. รายได้จากแหล่งอื่น

 3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 4. ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

 5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 จากการวิเคราะห์แนวโน้มข้างต้น จะเห็นได้ว่า 

 รายได้จากการด�าเนินงาน ได้แก่ รายได้จากงบประมาณประจ�า และรายได้จากแหล่งอื่น  

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายด�าเนินงานมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่อัตราค่าใช้จ่าย 

เมื่อเทียบกับรายได้จากการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.33 ลดลงจากปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 101.78 

จะเห็นได้ว่า ปีปัจจุบันมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ�านวน 7,540,713.23 บาท ซึ่งปีก่อนมีรายได้ 

ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจ�านวน 22,815,802.19 บาท 

รายการในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ
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 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 มกราคม 2554 เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือดีๆ  

ในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านบัญชี โดยส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์น�าโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 

ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) ไปใช้ให้เกิดผลตามเป้าหมายการ

พัฒนาสหกรณ์ ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้สหกรณ์และสมาชิกได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว โดยจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 โดยม ี

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม 

ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง 
โครงการดีร่วมพัฒนางานบัญชีกับสหกรณ์
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 ทั้งนี้ พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๙๙๙ แห่งทั่วประเทศ มีดังนี้

ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554  

ณ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 2  
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554  

ณ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554

ณ จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 4 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 

ณ กรุงเทพมหานคร

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ
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 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ 

ผู้บริหาร เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราช 

ด�าเนนิไปในการประชมุวชิาการ สามทศวรรษการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยในงานดังกล่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “บัญชีฝึกได้” และน�าครูสหกรณ ์

ในโรงเรียนที่ประสบผลส�าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมในการพัฒนาเด็กในโรงเรียนด้านการจัดท�าบัญชี  

เข้าเฝ้าถวายรายงานด้วย

งานประชุมวิชาการ สามทศวรรษการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์บริการเยี่ยม คว้ารางวัลนวัตกรรม 
การให้บริการดีเด่น ประจ�าปี 2553

 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัล 

“คุณภาพการให้บริการประชาชน” ประจ�าปี 2553 จ�านวน 2 รางวัล คือ รางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรม

การให้บรกิาร ส�าหรบักระบวนงานการตรวจสอบบญัชสีหกรณ์ด้วยระบบ FAS และ CAD Plan และรางวลั

ดเีด่น ประเภทนวตักรรมการให้บรกิาร ส�าหรบักระบวนงานการให้ค�าปรกึษา เพือ่สร้างความมัน่คงเข้มแขง็

แก่สหกรณ์ (SEVA 2009) จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หารือร่วม คณะผู้แทนจาก DGRV 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างระบบผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไทย

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมหารือกับ  

นายคริสเตียน อัลเบรชท์ Ms Hildegard Von Walther และ Mr. Hardy Schneider ผู้เชี่ยวชาญจาก 

DGRV ประเทศเยอรมนี โดยเน้นด้านการร่วมมือระหว่างผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้ตรวจ

สอบกจิการ ในการตรวจสอบความผดิปกต ิการทจุรติ และการปฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมาย ณ ห้องประชมุ 404 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าสร้างระบบผู้ตรวจสอบกิจการ 
รองรับการพัฒนาสหกรณ์ไทย

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ 

สมรรถนะในการสร้างระบบผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไทย ในหลักสูตร การผลิตมาตรฐานผู้ตรวจสอบ

กิจการรองรับการพัฒนาสหกรณ์ไทย (Business Inspectors : Finding Solutions for Support  

of Thai Cooperatives) ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. เพื่อส่ง

เสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับการพัฒนา 

ความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถให้ค�าแนะน�า และแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ได้อย่างทันท่วงที  

ซึ่งถือเป็นการเตือนภัยให้กับสหกรณ์ 

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ

ชีสหกรณ
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๕๙ ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ�าดีเด่น ผู ้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ดีเด่น และ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านไอทีดีเด่น รวมถึงรางวัลส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจ 

ให้ผู้ปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 โดยในวันครบรอบสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีการจัดพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็น 

สิริมงคลด้วย
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ต่อยอดภูมิปัญญาทางบัญชี…ดันครูบัญชีอาสาถ่ายทอดความรู้  
“บัญชีต้นทุนอาชีพสู่การวางแผนธุรกิจครัวเรือน”

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เชิญ นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ภายใต้หัวข้อเรื่อง  

“บัญชีต้นทุนอาชีพสู่การวางแผนธุรกิจครัวเรือน” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมนครพนม 

ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดท�าบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน

อาชีพสู่การเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดท�าบัญชี ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการประเมินผล และ

รวบรวมผลการบันทึกบัญชีรายบุคคลของเกษตรกรเครือข่าย

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ

ชีสหกรณ
์

71



มอบรางวัลครูบัญชีดีเด่น ประจ�าปี 2554  
กระตุ้นการสร้างเครือข่ายครูบัญชีในอนาคต 

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและ 

เข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูบัญชีดีเด่นจากทั่วประเทศ จ�านวน 76 คน ในงานวันสัมมนาครูบัญชีดีเด่น  

ประจ�าปี 2554 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และกระตุ้นการ 

ขยายเครือข่ายการท�าบัญชีสู่ชุมชน

 ส�าหรับครูบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ ประจ�าปี 2554 คือ  

นางอุบล ใจโอด ครูบัญชีจากจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อวันที่  

13 พฤษภาคม 2554
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ศึกษาระบบการท�างานสหกรณ์ผู้ประกอบธุรกิจรวบรวม 
และแปรรูปน�้ายางพารา น�าไปต่อยอดพัฒนาโปรแกรม

 เมื่อวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2554 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู ้เชี่ยวชาญด้าน

โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการด�าเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง 

บ้านโคกพญา จ�ากัด อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยางงาม จ�ากัด  

จังหวัดสงขลา เพื่อน�าข้อมูลมาพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีส�าหรับธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน�้ายางพารา 

ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับสหกรณ์ในการบริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และจะเป็น

ประโยชน์ต่อภาครัฐที่จะสามารถน�าข้อมูลไปช่วยพัฒนาธุรกิจยางพาราให้เติบโต ก้าวหน้าต่อไป

รายงานประจ�าปี 2554
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  
“รู้และเข้าใจการตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล”

 “รู้และเข้าใจการตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล” เป็นการประชุมซักซ้อม

การปฏิบัติงานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดขึ้นให้กับผู้สอบบัญชีภาคเอกชนกว่า 200 คน รวม 2 รุ่น ณ 

โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อจะพัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านการบัญชีและการสอบบัญชี 

รวมทั้งสร้างทักษะที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบัญชีและการสอบบัญชีด้วย

 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2554
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 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2554
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จุดประกายแนวคิดบุคลากรค้นโจทย์ปัญหา มุ่งพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย (R2R)

 เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2554 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร “จดุประกาย

พัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย (Routine to Research Project) : ค้นหาโจทย์ปัญหาเพื่อการพัฒนางาน

ประจ�าสู่งานวิจัยแก่บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้สามารถสร้างงานวิจัยจากงานประจ�า และถือเป็นการ

พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัย ซึ่งจะท�าให้องค์กรเกิดการพัฒนากระบวนการนวัตกรรม และ

สร้างมาตรฐานการก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น
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Thrift DEACE 2009 (ทริฟ-ดี-เอช 2009) นวัตกรรมประเมินประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์

 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ร่วมจดังานการน�าเสนอผลงานวจิยัแห่งชาต ิ2554 (Thailand Research 

Expo 2011) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ระหว่าง

วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 โดยน�านวัตกรรมประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 

หรือ Thrift DEACE 2009 (ทริป-ดี-เอช 2009) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และบรรยายความรู้ภายใต้หัวข้อ 

“เตรียมพร้อมเดินหน้าประเมินประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ Thrift DEACE 2009”

 ทั้งนี้ Thrift DEACE 2009 ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องมือวัดความส�าเร็จทางการเงิน ที่สามารถชี้บอก 

ระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของสหกรณ์ด้วยสัญญาณภาพอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 1 นาที  

ได้คว้ารางวัล Silver Award และโล่รางวัล Thailand Research Expo 2011 ในงานดังกล่าวด้วย
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จัดตั้ง เอ็น-ซีฟิก ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ 
“รู้ข้อมูล…รู้สถานะสหกรณ์”

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ  

(National Cooperative Economics and Financial Indicators Center : N’CEFIC) หรือ เอ็น-ซีฟิค  

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญที่สะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ โดยน�าเสนอ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ทั่วประเทศ ทั้งในมิติของภาพรวมสหกรณ์ทั้งระบบ และ 

แยกเฉพาะมิติของสหกรณ์ในแต่ละประเภท ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถน�าข้อมูลไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้  

ในขณะที่สหกรณ์ก็จะได้วิเคราะห์และประเมินตนเองได้เช่นกัน ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เปิดตัว  

เอ็น-ซีฟิก อย่างยิ่งใหญ่และเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  

มหานาค กรุงเทพฯ 

กร
มต

รว
จบ

ัญ
ชีส

หก
รณ

์
รา

ยง
าน

ปร
ะจ

�าป
ี 2

55
4

78
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนายกระดับโปรแกรมระบบสินค้า  
อ�านวยความสะดวกแก่ร้านสหกรณ์

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 และทีมบุคลากรด้านไอทีของ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าแนะน�าและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์บริการโรงพยาบาลตรัง  

จ�ากัด เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการระบบการตรวจนับสินค้า ผ่านอุปกรณ์ 

เครื่องอ่านรหัสสินค้าแบบไร้สาย (Handheld Reader) ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ท�าการพัฒนา

โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรเพิ่มเติมในส่วนของระบบสินค้าให้สามารถเชื่อมโยงกับ 

เครือ่งตรวจนบัไร้สาย เพือ่อ�านวยความสะดวกในการตรวจนบัสนิค้าจ�านวนมาก และควบคมุความถกูต้อง

แม่นย�าของการตรวจนับ และการบันทึกสินค้าคงเหลือ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2554
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ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงนามค�ารับรองฯ  
พร้อมบูรณาการงานและแผนปฏิบัติราชการ

 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ เป็นประธาน 

ในพิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อพัฒนาและยกระดับ 

ขีดความสามารถในการด�าเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็น 

การผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติราชการที่ ได ้ก�าหนดไว ้ โดยมีคณะผู ้บริหาร ร ่วมลงนามค�ารับรองการปฏิบัติงาน  

ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใส่ใจคุณภาพชีวิตข้าราชการ  
จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ และเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เห็นความส�าคัญบุคลากรในสังกัด จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง 

คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ

 โดยระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2554 ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร การเรียนรู้ 

ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ แก่ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการในสังกัด รวม 100 คน  

ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
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 การสัมมนาดังกล่าว เน้นบรรยายและสาธิตวิธีปฏิบัติ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ส�าหรับ

ข้าราชการ โภชนาการอาหารต้านโรค การหัวเราะบ�าบัดขจัดโรคภัย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

ตามหลักอายุรเวท และการปรับโครงสร้างกระดูก เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันดูแล 

สุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้สามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการ 

สร้างความสัมพันธ์อันดี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อจะได้น�าไปปรับใช้ในการ 

ท�างานของตนเองให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

 ในขณะที่การจัดกิจกรรมสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทาง 

การหารายได้เสริมแก่ตนเองและครอบครัวให้พออยู่พอกิน สามารถเลี้ยงชีพได้ตามสมควรแก่ฐานะ  

อันจะน�าไปสู่ครอบครัวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

กิจกรรมสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้

รายงานประจ�าปี 2554
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 และสิ่งส�าคัญส�าหรับการเป็นข้าราชการที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น คือ การน้อมน�าหลัก 

คุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้มี 

การจัดท�าโครงการเพิ่มพูนคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาสเรียนรู ้และ 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักความถูกต้อง  

และมีคุณธรรม พร้อมทั้งน้อมน�าหลักธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  

และด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียงด้วย

กิจกรรมเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม
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๑. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง ประธานคณะท�างาน

๒. ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท�างาน

๓. ผู้อ�านวยการส�านักแผนงานและโครงการพิเศษ คณะท�างาน

๔. ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี คณะท�างาน

๕. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการบัญชีและโครงการพระราชด�าริ คณะท�างาน

๖. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะท�างาน

๗. ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและตรวจสอบกิจการ คณะท�างาน

๘. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะท�างาน

๙. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ คณะท�างาน

๑๐. ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล คณะท�างาน

๑๑. ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานคลัง คณะท�างาน

๑๒. ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ คณะท�างาน

๑๓. หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ คณะท�างานและเลขานุการ

๑๔. นางสาวนิลิณี หนูพินิจ  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ คณะท�างานและผู้ช่วย

  เลขานุการ

คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี 2554 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายงานประจ�าปี 2554
กรมตรวจบัญ

ชีสหกรณ
์
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