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กรมตรวจบัญชีสหกรณ ตส. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส. กษ 0403/...

 -  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ (นายจักรี  สุจริตธรรม) อตส. กษ 0400/... ฝายบริหารทั่วไป ฝบส. กษ 0403.1/...

 -  รองอธิบดี  เลขที่ 2 (นายประสพสิน  แมนทิม) รตส.1 กษ 0400.1/... กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอรสหกรณภาคการเกษตร กภส. กษ 0403.2/...

 -  รองอธิบดี  เลขที่ 3 (นางสมรัก  เกิดกฤษฎานนท) รตส.2 กษ 0400.2/... กลุมวิเคราะหภาระเศรษฐกิจสหกรณ กวส. กษ 0403.3/...

 -  ผชช.ดานวางระบบและพัฒนา  (น.ส.อัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ) นวตบ.ชช(พ) กษ 0400.3/... กลุมพัฒนาระบเครือขายคอมพิวเตอร กคส. กษ 0403.4/...

 -  ผชช.ดานสอบบัญชี  (นางจิรภา  อิสโรภาส) นวตบ.ชช(ส) กษ 0400.4/... กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล กฐส. กษ 0403.5/...

  -  ผชช.ดานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ  (นางสาวจิรทรัพย  ปลอดกระโทก) นวตบ.ชช(ป) กษ 0400.7/... กลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอรสหกรณนอกภาคการเกษตร กนส. กษ 0403.6/...

 -  ผชช.ดานวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ  (นางสุมิตรา  ณ  สุวรรณ) นวตบ.ชช(ว) กษ 0400.8/... กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร กรส. กษ 0403.7/...

 -  ผชช.ดานพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ(นางศิริลักษ พรอมเพราะ) นวตบ.ชช(ต) กษ  0400.9/...

 - กลุมตรวจสอบภายใน กตน. กษ 0400.5/... สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สมช. กษ 0404/...

 - กลุมพัฒนาระบบบริหาร กพร. กษ 0400.6/... ฝายบริหารทั่วไป ฝบช. กษ 0404.1/...

 - กลุมคุมครองจริยธรรม กคจ. กษ 0400.10/.. กลุมพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี กรช. กษ 0404.2/...

สํานักบริหารกลาง สบก. กษ 0401/... กลุมกํากับสหกรณ กกช. กษ 0404.3/...

ฝายบริหารทั่วไป ฝบก. กษ 0401.1/... กลุมกํากับผูสอบบัญชี  กสช. กษ 0404.4/...

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล กบก. กษ 0401.2/... กลุมมาตรฐานการสอบบัญชี กมช. กษ 0404.5/...

กลุมบริหารงานคลัง กคก. กษ 0401.3/... กลุมมาตรฐานการบัญชี กบช. กษ 0404.6/...

กลุมประสานราชการ กปก. กษ 0401.4/...

กลุมประชาสัมพันธ กชก. กษ 0401.6/... สํานักกฎหมายและตรวจสอบกิจการ สกต. กษ 0405/...

สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สผค. กษ 0402/... ฝายบริหารทั่วไป ฝบต กษ 0405.1/...

ฝายบริหารทั่วไป ฝบค. กษ 0402.1/... กลุมสงเสริมการตรวจสอบกิจการและถายทอดความรู กสต. กษ 0405.2/...

กลุมวิเทศสัมพันธ กวค. กษ 0402.2/... กลุมพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการ กพต. กษ 0405.3/...

กลุมนโยบายและแผน กผค. กษ 0402.3/... กลุมวินิยฉัยกฎหมาย กวต. กษ 0405.4/...

กลุมติดตามและประเมินผล กปค. กษ 0402.4/... กลุมบริการทางกฎหมาย กบต. กษ 0405.5/...

กลุมวิเคราะหงบประมาณ กงค. กษ 0402.5/... กลุมคดี สืบสวนและสอบสวน กคต. กษ 0405.6/...

กลุมโครงการพิเศษ กคค. กษ 0402.6/...

กลุมวิจัยและพัฒนา กพค. กษ 0402.7/... สํานักพัฒนาและสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี สทล. กษ 0417/...

สํานักพัฒนาการบัญชีและโครงการพระราชดําริ สพร. กษ 0406/... ฝายบริหารทั่วไป ฝบล. กษ 0417.1/...

ฝายบริหารทั่วไป ฝบร. กษ 0406.1/... กลุมพัฒนาระบบการเรียนรู กรล. กษ 0417.2/...

กลุมสงเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน กบร. กษ 0406.2/... กลุมพัฒนาบุคลากรดานสอบบัญชี กสล. กษ 0417.3/...

กลุมสงเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน กชก. กษ 0406.3/... กลุมพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กทล. กษ 0417.4/...

กลุมสงเสริมพัฒนาการบัญชีตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ กคร. กษ 0406.4/... สถาบันพัฒนานักบริหารงานบัญชีสหกรณแหงชาติ สบล. กษ 0417.5/...
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1 สตท.1 กษ 0407/... สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6 สตท.6 กษ 0412/...

ฝายบริหารทั่วไป ฝบท.1 กษ 0407.1/... ฝายบริหารทั่วไป ฝบท.1 กษ 0412.1/...

กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี กมท.1 กษ 0407.2/... กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี กมท.1 กษ 0412.2/...

กลุมพัฒนาการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กพท.1 กษ 0407.3/... กลุมพัฒนาการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กพท.1 กษ 0412.3/...

กลุมแผนงานและติดตามประเมินผล กปท.1 กษ 0407.4/... กลุมแผนงานและติดตามประเมินผล กปท.1 กษ 0412.4/...

กลุมเทคโนยีสารสนสนเทศ กสท.1 กษ 0407.6/... กลุมเทคโนยีสารสนสนเทศ กสท.1 กษ 0412.6/...

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2 สตท.2 กษ 0408/... สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 สตท.7 กษ 0413/...

ฝายบริหารทั่วไป ฝบท.1 กษ 0408.1/... ฝายบริหารทั่วไป ฝบท.1 กษ 0413.1/...

กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี กมท.1 กษ 0408.2/... กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี กมท.1 กษ 0413.2/...

กลุมพัฒนาการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กพท.1 กษ 0408.3/... กลุมพัฒนาการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กพท.1 กษ 0413.3/...

กลุมแผนงานและติดตามประเมินผล กปท.1 กษ 0408.4/... กลุมแผนงานและติดตามประเมินผล กปท.1 กษ 0413.4/...

กลุมเทคโนยีสารสนสนเทศ กสท.1 กษ 0408.6/... กลุมเทคโนยีสารสนสนเทศ กสท.1 กษ 0413.6/...

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3 สตท.3 กษ 0409/... สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8 สตท.8 กษ 0414/...

ฝายบริหารทั่วไป ฝบท.1 กษ 0409.1/... ฝายบริหารทั่วไป ฝบท.1 กษ 0414.1/...

กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี กมท.1 กษ 0409.2/... กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี กมท.1 กษ 0414.2/...

กลุมพัฒนาการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กพท.1 กษ 0409.3/... กลุมพัฒนาการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กพท.1 กษ 0414.3/...

กลุมแผนงานและติดตามประเมินผล กปท.1 กษ 0409.4/... กลุมแผนงานและติดตามประเมินผล กปท.1 กษ 0414.4/...

กลุมเทคโนยีสารสนสนเทศ กสท.1 กษ 0409.6/... กลุมเทคโนยีสารสนสนเทศ กสท.1 กษ 0414.6/...

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4 สตท.4 กษ 0410/... สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9 สตท.9 กษ 0415...

ฝายบริหารทั่วไป ฝบท.1 กษ 0410.1/... ฝายบริหารทั่วไป ฝบท.1 กษ 0415.1/...

กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี กมท.1 กษ 0410.2/... กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี กมท.1 กษ 0415.2/...

กลุมพัฒนาการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กพท.1 กษ 0410.3/... กลุมพัฒนาการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กพท.1 กษ 0415.3/...

กลุมแผนงานและติดตามประเมินผล กปท.1 กษ 0410.4/... กลุมแผนงานและติดตามประเมินผล กปท.1 กษ 0415.4/...

กลุมเทคโนยีสารสนสนเทศ กสท.1 กษ 0410.6/... กลุมเทคโนยีสารสนสนเทศ กสท.1 กษ 0415.6/...

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 สตท.5 กษ 0411/... สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10 สตท.10 กษ 0416/...

ฝายบริหารทั่วไป ฝบท.1 กษ 0411.1/... ฝายบริหารทั่วไป ฝบท.1 กษ 0416.1/...

กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี กมท.1 กษ 0411.2/... กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี กมท.1 กษ 0416.2/...

กลุมพัฒนาการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กพท.1 กษ 0411.3/... กลุมพัฒนาการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ กพท.1 กษ 0416.3/...

กลุมแผนงานและติดตามประเมินผล กปท.1 กษ 0411.4/... กลุมแผนงานและติดตามประเมินผล กปท.1 กษ 0416.4/...

กลุมเทคโนยีสารสนสนเทศ กสท.1 กษ 0411.6/... กลุมเทคโนยีสารสนสนเทศ กสท.1 กษ 0416.6/...
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