หน้า 1

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรก
ให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที
นาบัญชีสเู่ กษตรกร

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 2

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พัฒนาระบบการกากับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้คาปรึกษาแนะนาและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
แก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทาบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดาริ เกษตรกรและประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย

ดาเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
กาหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
ให้คาปรึกษาแนะนาและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีแก่คณะกรรมการและ
สมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรเครือข่าย
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทาบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดาริ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
กากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
จัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นพื้นฐานในการกาหนด
นโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือตามที่
กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 3

เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เข้าใจในการจัดทาบัญชี
และนาไปใช้ประโยชน์ได้

ผลลัพธ์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีมาตรฐานการบัญชีและระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในที่ดี
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาความรู้การจัดทา
บัญชีและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุ มภายในดี และดีมาก
ร้อยละของจานวนข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไข
ร้อยละของจานวนข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนาไปใช้เพื่อการ
บริหารจัดการ
จานวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้า น
การจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 4

มีจิตมุ่งบริการ (Service Mind)
งานสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ (Quality and Result Orientation)
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage)

พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร
เสริมสร้างองค์ความรู้ และขีดความสามารถในการจัดทาบัญชีแก่ วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกร เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 5

โครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อธิบดี
รองอธิบดี

รองอธิบดี

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสอบบัญชี

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบและพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์

สานักมาตรฐานการบัญชี
และการสอบบัญชี

สานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

สานักบริหารกลาง

สานักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 1

สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 2

สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 3

สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 4

สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 5

สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 6

สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 7

สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 8

สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 9

สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 10

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 6

ประวัตคิ วามเป็นมา
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยเช่าอาคารเอกชน
เป็นที่ทาการสานักงาน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2543 ได้ย้ายมาอยู่อาคารสานักงาน ซึ่งได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างเป็นอาคารสานักงาน 2 ชั้น จานวน 1 หลัง พร้อมบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 จานวน 2 หลัง
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 จานวน 5 หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบทาวน์เฮ้าส์ ขนาด 4 ครอบครัว
โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ที่ดินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา
ที่อยู่ปัจจุบัน ถนนเทวาภิบาล ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 - 4351 - 1888,
Fax. 0 - 4351 - 5600 Hot Line.42362
ระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์แต่เดิมนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งหมดจะรวมกันอยู่ที่ สานักงานใหญ่
ของกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว และจะเดินทางออกไปเพื่อทาการตรวจบัญชีใน
จังหวัดต่างๆ เพียงปีละครั้ง หรือสองครั้งเท่านั้น แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 วัน ซึ่งก็เป็นผลให้
การปฏิบัติงานเป็นไปไม่คล่องตัวเท่าที่ควร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2524 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้เริ่มกระจาย
งานการตรวจสอบบัญชี ออกไปยังส่วนภูมิภาคโดยการจัดตั้งสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจาจังหวัดขึ้น
เพื่อให้ความช่วยเหลือแนะนาด้านการเงินการบัญชีให้สถาบันเกษตรกรได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ที่ตั้ง : สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 155/25 ถนนเทวาภิบาล ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 - 4351 - 1888, Fax 0 - 4351 - 5600 Hot Line.42362
Website : www.roiet.cad.go.th
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 7

หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสานักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่น
โปรแกรมระบบสารบรรณ โปรแกรมระบบวันลา เป็นงานระบบการบริหารการเงินการคลังรัฐ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารพัสดุ
เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานผลของรายการทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสมกับธุรกิจ

งานตรวจสอบและแนะนาการเงินการบัญชี
สร้างความตื่นตัวให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบโดยจัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจของ
แต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชุมเสนอภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
ประเมินความพร้อมเบื้องต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
กากับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

งานมาตรฐานการสอบบัญชี
ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีโดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบในผลงานของผู้สอบบัญชีให้
เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
สอบทานความถูกต้องของการกาหนดแนวทางการสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินและการจัดทารายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากกระดาษทาการ
งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งรายงานการสอบบัญชี
สอบทานวิเคราะห์ และประเมินผลการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากรายงานการ
สอบบัญชีงบการเงินและกระดาษทาการ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สรุปและแจ้งผลการวิเคราะห์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 8

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชี
ประมวลผลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทารายงาน
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด
ใช้โปรแกรม ACL และ CATS ช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์
แนะนาการใช้และติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสาหรับสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์

งานชาระบัญชี
ตรวจสอบบัญชีของผู้ชาระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิก

งานเสริมสร้าง
สัมมนา นิเทศและเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับการตรวจสอบ
บัญชีประจาปี ร่วมกับสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 – 10 สังกัด
ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรรายบุคคลตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี
สู่บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร
ให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในโครงการต่างๆ อาทิ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โครงการสายใยรัก โครงการศิลปาชีพ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน โครงการกลุ่มอาชีพ เป็นต้น

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
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อัตรากาลัง
ตาแหน่งข้าราชการ/ลูกจ้าง
ข้าราชการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ (หัวหน้าสานักงาน)

จานวน (คน)
1

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ

1

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ

8

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชานาญงาน

1

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
รวมข้าราชการ

8
19

ลูกจ้างประจา

๒

พนักงานราชการ

25

จ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน

1

เจ้าหน้าที่ธุรการ

3

เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

1

เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาภูมิปัญญาฯ

1

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

1

พนักงานขับรถยนต์

6

พนักงานทาสวน

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวมจ้างเหมาบริการ

2
16

รวมทั้งสิ้น
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

6๒
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งบประมาณ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
รายงานสรุปงบประมาณ ปี 2556
ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ที่

1
2
3

กิจกรรม

งบประมาณ
ได้รับการจัดสรร

ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์/กลุ่มฯได้รับการตรวจสอบฯ
งานสอบบัญชี
งบบุคลากร
4,807,040.00
งบดาเนินงาน
3,432,050.00
งบลงทุน
รวมผลผลิตที่1
8,239,090.00
ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์/กลุ่มฯ/วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
งบดาเนินงาน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
243,400.00
พัฒนาความรูส้ หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่
8,000.00
โครงการWin Win Relationship 3 ประสาน
30,000.00

ใช้ไป

ผูกพัน

คงเหลือ

4,807,040.00
3,432,050.00
8,239,090.00

-

243,400.00
8,000.00
30,000.00

-

281,400.00

-

188,640.00
188,640.00

-

243,800.00
711,100.00
33,000.00
36,200.00
26,000.00
1,050,100.00
1,238,740.00
9,759,230.00

-

ระหว่างสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ

1

1
2
3
4
5

เพื่อการเตือนภัย เฝ้าระวังธุรกิจของสหกรณ์
รวมผลผลิตที่ 2
281,400.00
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
งบบุคลากร
โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ
188,640.00
รวมงบบุคลากร
188,640.00
งบดาเนินงาน
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
243,800.00
โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ
711,100.00
โครงการคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่
33,000.00
โครงการศิลปาชีพ
36,200.00
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
26,000.00
รวมงบดาเนินงาน
1,050,100.00
รวมผลผลิตที่ 3
1,238,740.00
รวมแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
9,759,230.00

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
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ปริมาณสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
จานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หน่วย : แห่ง

สหกรณ์
ลาดับ

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เมืองร้อยเอ็ด
อาเภอธวัชบุรี
อาเภอเกษตรวิสัย
อาเภอจังหาร
อาเภอเมยวดี
อาเภอจตุรพักตรพิมาน
อาเภอโพนทราย
อาเภอเชียงขวัญ
อาเภอปทุมรัตต์
อาเภออาจสามารถ
อาเภอโพนทอง
อาเภอโพธิ์ชัย
อาเภอทุ่งเขาหลวง
อาเภอเสลภูมิ
อาเภอหนองพอก
อาเภอเมืองสรวง
อาเภอสุวรรณภูมิ
อาเภอศรีสมเด็จ
อาเภอหนองฮี
อาเภอพนมไพร
รวม
ร้อยละ

เกษตรกร ประมง

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

9
7
11
5
3
4
1
1
2
7
8
3
2
9
5
1
12
3
1
4
98
27.14

บริการ

ออม
ทรัพย์

เครดิต
ยูเนี่ยน

1

7

1
6

1

1

2
2
1
2
1

1
1

1

1

4
1

2
0.55

1
4
1.12

11
3.05

1
1
20
5.54

รวม
สหกรณ์

กลุม่
เกษตรกร

รวม
ทั้งสิ้น

24
7
17
7
3
4
3
1
4
8
11
6
2
11
5
1
17
5
2
6
135
37.40

11
12
17
7
8
14
7
8
7
16
22
10
8
19
13
4
13
9
5
16
226
62.60

35
19
34
14
11
18
10
9
11
24
33
16
10
30
18
5
30
14
7
22
361
100
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ผลปฏิบัติงานปี 2556
ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี
กิจกรรม
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่สามารถสอบบัญชีประจาปี ได้มีดังต่อไปนี้

ผลงาน (แห่ง)

- สหกรณ์
- กลุ่มเกษตรกร
รวม
2. วางรูปบัญชี (กรณีไม่อยู่ภายในปีบัญชี 2554)
3. ติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อการสอบบัญชี
4. สอบบัญชีที่ชาระบัญชี - ติดตามการชาระบัญชี
- สหกรณ์
- กลุ่มเกษตรกร
รวม
รวมทั้งสิ้น

122
180
302
3
2
14
62
76
383

ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี
กิจกรรม
1.ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินแก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
- ฝึกอบรมแก่คณะกรรมการสหกรณ์ หลักสูตรอบรมสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- ฝึกอบรมแก่คณะกรรมการ/พนักงานบัญชี สหกรณ์/กลุ่มตั้งใหม่
- ฝึกอบรมแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
- ฝึกอบรมแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตรมาตรฐานผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ไทย
- ฝึกอบรมแก่ผู้จัดการสหกรณ์ หลักสูตรผู้จัดการพื้นฐาน
 ผู้จัดการสหกรณ์
 ฝ่ายจัดการอื่น ๆ
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

ผลงาน

6 สหกรณ์/62 คน
1 สหกรณ์/11 คน
20 สหกรณ์/20 คน
20 สหกรณ์/20 คน
17 คน
5 คน
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ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี (ต่อ)
กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีฯ
- ฝึกอบรมแก่พนักงานบัญชี
3. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- วางรูปแบบบัญชี (วิสาหกิจ)
- สอนแนะการทาบัญชี (วิสาหกิจ) 2 เดือน/1ครั้ง/1แห่ง
- ติดตามทาบัญชีอย่างต่อเนื่อง (ปี 51-55)
4. โครงการ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (WWR)
- รายงานการเตือนภัยรายไตรมาส

ผลงาน
17 สหกรณ์/17 คน
1 กลุ่มฯ/ 1 คน
20 แห่ง
20 แห่ง/120 ครั้ง
10 แห่ง
6 สหกรณ์/18 คน

ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
- อบรม/สอนแนะการจัดทาบัญชี
2.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
- อบรม/สอนแนะการจัดทาบัญชี
3. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
4. โครงการศิลปาชีพ
- อบรม/สอนแนะการจัดทาบัญชี
5. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
- อบรม/สอนแนะการจัดทาบัญชี
6. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

ผลงาน

9,315 คน
205 คน
219 คน
100 คน
40 คน
4 ครั้ง
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม

ผลงาน

1. การใช้โปรแกรมระบบบัญชี
 ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สหกรณ์การเกษตร
 สหกรณ์ออมทรัพย์

34 สหกรณ์
2 สหกรณ์

2. การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ
- ใช้ CATSช่วยตรวจสอบ
- ใช้ ACL ช่วยตรวจสอบ

53 สหกรณ์
53 สหกรณ์

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
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สถานภาพทั่วไป ฐานะทางการเงินและ
ผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2556
มีสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 361 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร 98 แห่ง
กลุ่มเกษตรกร 226 แห่ง สหกรณ์ประมง 2 แห่ง สหกรณ์บริการ 4 แห่ง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
20 แห่ง และสหกรณ์ออมทรัพย์ 11 แห่ง
จานวนสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูล จานวนสมาชิกและการถือหุ้น
สหกรณ์
รายการ

เกษตร

ประมง

ออม
ทรัพย์

บริการ

เครดิต กลุม่ เกษตรกร รวมทัง้ สิน้
ยูเนี่ยน

จานวนตามทะเบียน(แห่ง)

98

2

4

11

20

226

361

จานวนที่รวบรวมได้(แห่ง)

87

1

4

11

19

180

302

50.00 100.00

100.00

95.00

79.65

83.66

49,833

296,172

ร้อยละที่รวบรวมได้(ร้อยละ)

88.78

จานวนสมาชิก(คน)

202,211

66

1,921

27,529 14,612

ทุนเรือนหุ้น(ล้านบาท)

810.47

0.08

10.04

8,335.56 117.80

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

9.20 9,283.15
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การจัดขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วย : แห่ง

ขนาดสหกรณ์

สหกรณ์
เกษตร ประมง บริการ

รวม

รวมทัง้ สิน้
ออม เครดิต
สหกรณ์ เกษตรกร
ทรัพย์ ยูเนีย่ น

จัดชัน้ ไม่ได้
เล็ก

5

กลาง

27

ใหญ่
ใหญ่มาก
รวม

1

กลุ่ม

0

1

5

11

2

1

4

35

112

31

1

3

9

44

56

24

1

7

6

38

4

11

19

122

87

1

1
16
147
100
38
302

180

ขนาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
หน่วย : แห่ง
3838

ใหญ่มาก

100
100

ใหญ่
กลาง

147
147

เล็ก

1616

จัดชั้นไม่ได้

1
-

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

20

40

60

80

100

120

140

160
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ชั้นคุณภาพและการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จากการจัดชั้นคุณภาพและการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2556
ชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วย ชั้นคุณภาพระดับดีมาก
จานวน 9 แห่ง , ระดับดี จานวน
36 แห่ง , ระดับพอใช้จานวน
11 แห่ง , ระดับควรปรับปรุง
จานวน 4 แห่ง และระดับไม่มีการควบคุมภายใน จานวน 242 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.98 , 11.92 , 3.64 ,
1.32 และ 80.14 ตามลาดับ
หน่วย : แห่ง

ชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายใน

สหกรณ์
เกษตร

ประมง

กลุ่ม

รวม
ออม
ทรัพย์

บริการ

เครดิต
ยูเนีย่ น

รวมทัง้ สิ้น

สหกรณ์ เกษตรกร

ดีมาก

5

3

1

9

9

ดี

29

2

5

36

36

พอใช้

6

ควรปรับปรุง

3

10

1

2

1

4

11
4

1

2

1

12

63

179

242

87

1

4

11

19

122

180

302

กลุ่มเกษตรกร
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

สหกรณ์
ดีมาก

ไม่มีระบบการควบคุมภายใน

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

ไม่มีระบบการควบคุมภายใน
9
7.38%

63
51.64%

179
99.44%

36
29.50%

1
0.56%

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

1

47

ไม่มีระบบการควบคุมภายใน
รวม

1

4
3.28%

10
8.20%
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ปริมาณธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

สหกรณ์
รายการ

รวม

กลุ่ม

ออม
เครดิต
ทรัพย์
ยูเนีย่ น สหกรณ์ เกษตรกร
4,016.77 344.19 5,387.41
0.06
0.73 15,063.08 230.51 16,636.87 52.54
12.92
5.67 1,019.61 36.67
788.71 25.21
371.85
0.66
0.21
11.24
0.03
13.86 19,079.85 580.37 24,215.69 115.17

การเกษตร ประมง บริการ

การรับฝากเงิน
การให้เงินกู้
การจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
การรวบรวมผลิตผล
การแปรรูปผลิตผลการเกษตร
การให้บริการและส่งเสริมการเกษตร
รวม

1,026.45
1,342.55
1,001.02
788.71
371.85
11.03
4,541.61

-

16,689.41

รวม
ทัง้ สิ้น
5,387.47
16,689.41
1,056.28
813.92
372.51
11.27
24,330.86

หน่วย : ล้านบาท

20,000.00
15,000.00

5,387.47

10,000.00
1,056.28

813.92 372.51

11.27

5,000.00
1
การรับฝากเงิน

การให้เงินกู้

การจัดหาสินค้ามาจาหน่าย

การรวบรวมผลิตผล

การแปรรูปผลิตผลการเกษตร

การให้บริการและส่งเสริมการเกษตร

ในรอบปี 2556 ธุรกิจภาคสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวม ขยายตัวลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 12.74 ธุรกิจการให้เงินกู้ยืมมีมูลค่าธุรกิจสูงสุด รองลงมาคือ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จาหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต/แปรรูป และธุรกิจการให้บริการและส่งเสริมการเกษตรตามลาดับ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ การให้เงินกู้ 16,689.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.59 การรับฝากเงิน 5,387.47 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.14 การจัดหาสินค้ามาจาหน่าย 1,056.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.34 การรวบรวมผลิตผล
813.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.35 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจานวน 372.51 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.53 และการให้บริการและส่งเสริมการเกษตร 11.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ตามลาดับ
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
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 ธุรกิจการให้เงินกู้ยืม จานวนเงินให้กู้รวมทั้ง ระบบ
ภาคสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีทั้งสิ้น 16,689.41 ล้านบาท
ลดลง ร้อยละ 11.64 จากปีที่แล้ว โดยสหกรณ์นอกภาค
การเกษตรมียอดการให้สินเชื่อสูงสุดเท่ากับ 15,294.32 ล้าน
บาทคิดเป็นร้อยละ 91.64 รองลงมาคือสหกรณ์ภาคการเกษตร
จานวน 1,342.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.04 และกลุ่ม
เกษตรกรจานวน 52.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.32

ธุรกิจสินเชื่อ

15,294.32

1,395.09
ภาคการเกษตร

 ธุรกิจรับฝากเงิน จานวนเงินรับฝากรวมทั้งระบบ
ของภาคสหกรณ์มีทั้งสิ้น 5,387.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 17.62 โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีเงินรับฝากมาก
ที่สุดจานวน 4,360.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.95 ในขณะ
ที่สหกรณ์ภาคการเกษตรมีเงินฝากจานวน 1,026.45 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 19.05 และกลุ่มเกษตรกรมีเงินฝากจานวน 0.06
ล้านบาท ตามลาดับ จะเห็นว่าสมาชิกของสหกรณ์นอกภาค
การเกษตรมีเงินรับฝากมากกว่าสหกรณ์ภาคการเกษตร

นอกภาค
การเกษตร
1.76

ภาคการเกษตร
98.24

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน่วยล้านบาท

นอกภาคการเกษตร

ธุรกิจรับฝากเงิน

หน่วยล้านบาท

4,360.96

1,026.51

ภาคการเกษตร

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย

หน่วยล้านบาท

นอกภาคการเกษตร

 ธุรกิจจัดหาสินค้าม าจาหน่าย ยอด
รวมของมูลค่าสินค้าที่จัดหามาจาหน่ายแก่สมาชิก
เท่ากับ 1,056.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
61.48 ส่วนใหญ่สหกรณ์ภาคการเกษตรจัดหาสินค้า
มาจาหน่ายให้สมาชิกมากที่สุดถึง 1,001.02 ล้านบาท
รองลงมาคือกลุ่มเกษตรกรจานวน 36.67 ล้านบาท
ขณะที่สหกรณ์นอกภาคการเกษตรจัดหาสินค้ามา
จาหน่ายให้กับสมาชิกเพียง 18.59 ล้านบาท โดย
สินค้าส่วนใหญ่ที่จัดหามาจาหน่ายให้กับสมาชิกได้แก่
ปุ๋ย น้ามัน ข้าวสาร พันธุ์พืช สินค้าอุปโภค-บริโภค
และอาหารสัตว์
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หน่วยล้านบาท

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล
ข้าวเปลือก

ยางพารา

มันสาปะหลัง

มันสาปะหลัง
ยางพารา

 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/แปรรูป มูลค่า
รวมของการรวบรวมผลิตผลและแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร เท่ากับ 1,186.43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 18.18 ผลผลิตที่รวบรวมส่วนใหญ่ได้แก่
ข้าวเปลือก ยางพารา มันสาปะหลัง ตามลาดับ

ข้าวเปลือก
นอกภาคการเกษตร

ภาคการเกษตร

ธุรกิจให้บริการ

หน่วยล้านบาท

11.06

0.21

ภาคการเกษตร

นอกภาคการเกษตร

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

 ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร
มูลค่าธุรกิจรวมของธุรกิจการให้บริการฯ เท่ากับ 11.27
ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อนร้อยละ 12.92 โดยสหกรณ์
ภาคการเกษตรมีมูลค่าการให้บริการฯมากที่สุดเท่ากับ
11.06 ล้านบาท ในขณะที่สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมี
มูลค่าการให้บริการรวม 0.21 ล้านบาท
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานภาคสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2556 ดังนี้
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,780.11 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
1,026.43 ล้านบาท ผลการดาเนินงานมี กาไรสุทธิจานวน 753.68 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน
224.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.82
สหกรณ์ภาคการเกษตร มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,490.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,410.82
ล้านบาท ผลการดาเนินงานมี กาไรสุทธิจานวน 79.58 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจานวน 25.26 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 24.09
กลุ่มเกษตรกรมีรายได้รวมทั้งสิ้น 65.62 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 63.13 ล้านบาท
ผลการดาเนินงานมี กาไรสุทธิจานวน 2.49 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 0.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.00
จะเห็นว่าสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสามารถทากาไรได้ดีกว่าสหกรณ์ภา
คการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร มีอัตราการค้างชาระหนี้ของสมาชิก
ค่อนข้างสูง ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ้นทุกปี
หน่วย : ล้านบาท

สหกรณ์
รายการ

การเกษตร

ประมง

บริการ

ออม
ทรัพย์

เครดิต
ยูเนีย่ น

กลุม่
เกษตรกร

รวมทัง้ สิน้

รายได้ทงั้ สิน้

2,490.40

-

14.90

1,719.94

45.27

65.62

4,336.13

ค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้

2,410.82

-

15.81

975.06

35.56

63.13

3,500.38

79.58

-

0.91

744.88

9.71

2.49

835.75

กาไรสุทธิ

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

-
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ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน มีทุนดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 32,040.73 ล้านบาท โดย แยกเป็นทุน
ดาเนินงานของภาคสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
สหกรณ์นอกภาคการเกษตรจานวน 27,263.31 ล้านบาท ทุนดาเนินงานส่วนใหญ่ได้มาจาก
การจัดหาจากแหล่งเงินทุนภายนอกคือกู้ยืมจานวน 15,778.51 ล้านบาท และทุนของสหกรณ์เองจานวน
11,484.80 ล้านบาท
สหกรณ์ ภาคการเกษตรมีทุนดาเนินงานรวมจานวน
4,689.22 ล้านบาท ทุนดาเนินงาน
ส่วนใหญ่ของ สหกรณ์ ภาคการเกษตรได้มาจากแหล่งเงินทุนภายนอกคือการกู้ยืม จานวน 3,410.65 ล้านบาท
และเป็นทุนของสหกรณ์เองจานวน 1,278.57 ล้านบาท
กลุ่มเกษตร มีทุนดาเนินงานรวม จานวน 88.20 ล้านบาท ทุนดาเนินงานส่วนใหญ่ของ กลุ่ม
เกษตรกรได้มาจากแหล่งเงินทุนภายนอกคือการกู้ยืม จานวน 66.30 ล้านบาท และเป็นทุนของกลุ่มเกษตรกรเอง
จานวน 21.90 ล้านบาท
จะเห็นว่าสหกรณ์นอกภาคการเกษตร สหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร จะ พึ่งพา
เงินกู้ยืมเป็นส่วนใหญ่
หน่วย : ล้านบาท
สหกรณ์
รายการ

การเกษตร

ประมง

บริการ

ออม
ทรัพย์

เครดิต
ยูเนีย่ น

กลุ่ม
เกษตรกร

รวมทัง้ สิ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน

3,188.60

0.01

15.61

1,928.30

297.14

74.82

5,504.48

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,500.62

-

19.31

24,756.46

246.49

13.38

26,536.26

4,689.22

0.01

34.92

26,684.76

543.63

88.20

32,040.74

3,200.93

0.03

12.10

10,502.76

394.81

40.16

14,150.79

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

209.72

0.05

16.37

4,836.28

16.12

26.14

5,104.71

ทุนของกลุม่ /สหกรณ์

1,278.57

(0.07)

6.45

11,345.72

132.70

21.90

12,785.27

4,689.22

0.01

34.92

26,684.76

543.63

88.20

32,040.77

รวมสินทรัพย์ทงั้ สิ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน

รวมหนีส้ ินและทุนกลุ่ม/สหกรณ์

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
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สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ปี 2556
ภา
วะเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด การขยายตัวของภาค
สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด จะขึ้นอยู่กับการขยายตัวของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัด ซึ่งจะส่งผล
กระทบเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการขยายตัวของภาคสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลทางตรงนั้นทาให้สหกรณ์ที่ดาเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปสินค้าทางด้านการเกษตรมีการขยายตัวตามไปด้วย
ส่วนผลทางอ้อมนั้นเกิดจากการที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นทาให้ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ เช่น การเพิ่มหุ้น
การฝากเงิน หรือการชาระหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 255 6 จากผลการรวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจานวน 302 แห่ง มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
1. ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength)
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีทุนดาเนินงานจานวน
32,040.74 ล้านบาท
เป็นเงินทุนภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 48.47 ซึ่งมาจากการรับเงินฝากจากสมาชิกและเงินทุนของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเอง ส่วนอีกร้อยละ 51.53 เป็นเงินกู้ยืมและรับฝากเงินจากบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิก
การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการบริหารงานส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่ แล้วให้สมาชิกกู้ยืมทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวโดยมีหนี้สินมากกว่าทุน 1.51 เท่า ทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสร้างผลตอบแทน
ร้อยละ 6.78 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจได้ดีพอสมควร สหกรณ์มีทุนสารองคิด
เป็น 0.07 เท่า ของสินทรัพย์ทั้งสิ้นนับว่าทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเสี่ยงอยู่บ้าง เนื่องจากมี
หนี้สินมากกว่าทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สถานการณ์ทุนดาเนินงานของภาคสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนับว่ามีความเสี่ยงเนื่องจาก
ทั้งสหกรณ์ภาคเกษตรและสหกรณ์นอกภาคเกษตรมีการกู้ยืมเงินในระยะสั้นเพื่อนามาปล่อยสินเชื่อให้สมาชิก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปล่อยสินเชื่อในระยะยาว และหากลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ในปริมาณมาก ๆ อาจส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินได้ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรไม่มีรายได้ประจา ดังนั้น
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องเฝ้าระวังกับทุนอย่างใกล้ชิดเพราะทุนของสหกรณ์ไม่สามารถ
คุ้มครองหนี้ได้ทั้งหมด
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2. คุณภาพทรัพย์สิน( Asset Quality)
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น จานวน 32,040.74 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
เงินกู้มากที่สุดถึงร้อยละ 82.04 สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดร้อยละ 86.54 สมาชิกมีการชาระหนี้อยู่ใน
เกณฑ์ดี แม้ว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการดาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพียง
0.14 รอบ แต่สามารถสร้างรายได้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 2.79
อย่างไรก็ดีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีหนี้ชาระไม่ได้ตามกาหนด จานวน
772.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.94 ของหนี้ถึงกาหนดชาระ อาจส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ( NPL)
และมีโอกาสเป็นหนี้สูญภาคสหกรณ์จะต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการลูกหนี้เป็นอย่างมาก
3. ความสามารถในการบริหารจัดการ (Management Ability)
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดาเนินธุรกิจและให้บริการแก่สมาชิก 5 ธุรกิจหลักสาคัญ ได้แก่
การให้บริการกู้ยืมเงิน รับฝากเงิน จัดหาสินค้ามาจาหน่าย รวบรวมผลผลิตและแปรรูป และธุรกิจให้บริการ
และส่งเสริมการเกษตร มีมูลค่าธุรกิจรวม 24,330.86 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 2,027.57 ล้านบาท ต่อเดือน
มีการเติบโตของธุรกิจลดลงจากปีก่อน ร้อยละ
12.74 โดยเป็นการให้กู้เงินคิดเป็นร้อยละ
68.59
การรับฝากเงินร้อยละ 22.14 จัดหาสินค้ามาจาหน่าย ร้อยละ 4.34 รวบรวมผลิตและแปรรูป ร้อยละ 4.88
และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรร้อยละ 0.05
จะเห็นว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมุ่งเน้น ให้บริการธุรกิจด้านกิจกรรมการเงินมากที่สุด
โดยเฉพาะสหกรณ์นอกภาคเกษตร ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มีรายได้ประจา พร้อมใช้บริการสินเชื่อและฝากเงิน
ส่วนสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจะใช้บริการสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางด้านเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ และหากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเน้นการส่งเสริมการรวบรวมผลิตผลและแปรรูปผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านข้าวเพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านข้าวเป็นหลัก
โดยการเพิ่มมาตรฐานการผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีช่องทาง
และรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
4. ความสามารถในการทากาไร ( Earning)
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้รวมทั้งสิ้น
4,336.13 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
3,500.38 ล้านบาท จึงมีกาไรสุทธิ
835.75 ล้านบาท กาไรเฉลี่ยต่อสมาชิก
2,785.83 บาทต่อคน
มีเงินออมเฉลี่ย 40,092.87 บาทต่อคน และมีหนี้สินเฉลี่ย 87,852.00 บาทต่อคน จะเห็นว่าสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรมีหนี้สินมากกว่าเงินออม
ผลการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะพบว่าส่วนใหญ่มีหนี้สินมากกว่าเงินออม
ความสามารถในการทากาไรสหกรณ์นอกภาคเกษตรมีขีดความสามารถในการทากาไรสูงกว่าสหกรณ์ภาคเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรสาเหตุเนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านลูกหนี้สูงมาก เช่น
ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ที่แท้จริงจะทาให้เกิดค่าใช้จ่ายประเภทหนี้สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทากาไรของสหกรณ์นอกภาคเกษตรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
ส่วนสหกรณ์ภาคเกษตรจะอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุงแก้ไข
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5. สภาพคล่องทางการเงิน ( Liquidity)
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
0.38 เท่า
สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้เงินกู้มากที่สุด ร้อยละ 49.88 รองลงมาเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ร้อยละ 41.56 และอื่นๆ ร้อยละ 8.56 ซึ่งลูกหนี้ระยะสั้นสามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด ร้อยละ 79.99
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้นอกจากนี้จะเห็นว่าอัตราส่วนการวัดสภาพคล่องโดยรวมจะต่ามาก สาเหตุเนื่องจาก
การก่อหนี้สินโดยการกู้ยืมในระยะสั้น เพื่อนามาให้สมาชิกกู้ยืมในระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ขณะที่อัตราหมุน
ของสินค้า ในรอบปี สามารถบริหารจัดการสินค้าได้ 3.42 ครั้ง และอายุเฉลี่ยสินค้าโดยเป็นการเก็บสินค้า
ไว้คงคลังระยะเวลาเฉลี่ย 106.83 วัน จึงจะจาหน่ายได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินสดได้ช้า
ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของภาคสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดจึงขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการบริหารจัดการลูกหนี้และการจาหน่ายสินค้าให้รวดเร็วเป็นสาคัญ
6. ผลกระทบของธุรกิจ (Sensitivity)
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้แก่ ปัญหาภัยจากธรรมชาติ ราคาสินค้า/พืชผลทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้น สมาชิกในฐานะ
ผู้บริโภคต้องมีการใช้จ่ายมากขึ้นหากรายได้ของสมาชิกไม่เพิ่มขึ้นตาม ย่อมส่งผลให้สมาชิกต้องกู้เงินเพิ่ม
และเป็นหนี้เพิ่ม และในปี255 6 สมาชิกที่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติ
ทาให้พืชผลทางด้านการเกษตรเสียหาย ดังนั้นภาคสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควรเฝ้าระวังสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การกากับดูแลและให้คาแนะนาให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในภาพรวม
การเตือนภัยเพื่อการเฝ้าระวังทางการเงินที่สาคัญของภาคสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็น ดังนี้
 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 36.78
 ลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนด
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 79.99
 ทุนสารองต่อสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงร้อยละ 0.07
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แนวโน้มของธุรกิจ
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศอาจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดโลกอาจสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย ภาวะเศรษฐกิจด้านค่าครองชีพสูงขึ้น
เช่น ราคาสินค้าสูงขึ้น ราคาน้ามันมีความผันผวนสูง อาจทาให้ต้นทุนด้านต่าง ๆ สูงขึ้นตาม ประกอบกับปัญหา
ภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตรและภาคแรงงาน แต่ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อสหกรณ์นอกภาคการเกษตรน้อยกว่าภาคการเกษตร เนื่องจากสหกรณ์นอกภาคเกษตรมีแนวโน้มขยายตัว
ด้านทุนดาเนินงานสูงขึ้น และจากการระดมหุ้นและเงินรับฝากเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้มีแนวโน้มอัตรากาไรสุทธิ
สูงขึ้น อีกทั้งสมาชิกยังมีความเชื่อมั่นกับระบบสหกรณ์และผลตอบแทนของสหกรณ์
ปัจจัยเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของภาคสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่สาคัญได้แก่ การให้เงิน
กู้ยืมแก่สมาชิกในอัตราที่สูง โดยขาดการส่งเสริมด้านวินัยการใช้จ่ายเงินให้กับสมาชิก และขาดการส่งเสริม
ให้สมาชิกรู้จักพึ่งพาตนเอง
ดังนั้น ด้านภาคสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีการ
ประกอบอาชีพเสริม และภาครัฐต้องผลักดันให้เกิดการสร้าง ผลิตสินค้าใหม่ในภาคธุรกิจสหกรณ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกษตรกรยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักพึ่งตนเอง ขยัน อดออม มีวินัยทางการเงินทาบัญชี
รายรับ – รายจ่ายและบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น
ยังส่งผลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเติบโต เข้มแข็ง และยั่งยืนเป็นที่พึ่งของสมาชิกตลอดไป
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ภาคผนวก
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รายนามข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา จ้าง
เหมาบริการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
ข้าราชการ
นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
นางพรทิพย์ ภูถี่ก้วน
นางสาวประภัสสร พิทักษ์รัตนพงษ์
นางสุมาลี สุรเสน
นางสาวจุรีพร มงคลมะไฟ
นางประนอม ก้านจักร
นางสาวธัญลักษณ์ อุตรมาตย์
นางลาภิสรา น้อยวงค์
นางสาวบุษบา ปุรณะ
นางสาวชนิดาภรณ์ วินทะไชย
นายอลงกรณ์ ประจันพล
นางสาวธนพรรณ ธรรมโร
นางสาวสุภาพร จันทคัด
นางสาวสุพิศ บัวพัฒน์
นางสาวสายฝน เกตโล
นางอัญชิษฐา ฤกษ์บุญศรี
นางพิมพ์นารา บุญสิงห์สอน
นางสาวมาลินี วินทะไชย
นางสาวกมลทิพย์ ขจรภพ
ลูกจ้างประจา
นายณัฐอนันต์ ชมพูบุตร
นางดาวเรือง สีหานาม
พนักงานราชการ
นางสาวนาริวัฒน์ น่าบัณฑิต
นางกฤษณา จิตตะหงส์
นางสุภาพร พิศวิมล
นางนงลักษณ์ สุระโชติ
นางสาวนภัสสัณห์ พลเวียง
นางสาววราพร น้อยตาแสง
นายกฤษฎา ยุรมาตย์

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

ตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานเก็บเอกสาร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

หมายเหตุ
หัวหน้าสานักงาน

หน้า 29

ลาดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – สกุล
นางสาววิระภา เสียงหวาน
นางสาวสมพร สุวรรณธาดา
นางสาวธารินี อุ่นสมัย
นางลาไพร หอมละออ
นางสาวชื่นจิต ไร่สงัด
นางสาวอังคณา ราโชติ
นางสาวจารุณี ไพศรีศาล
นางสาวกฤติมา คานาค
นางน้าฝน สุ่มมาตย์
นางสาววราพร ทวิไชย
นางสาวชลดา เจริญสุข
นางสาวพนิดา สิทธิโคตร
นางสาวดาราวรรณ เวียงใต้
นางสาวประทุมมา ไชยโสภา
นางสาวสิรินาถ จันทร์เพ็ง
นางสุพัตรา เผ่าภูธร
นางสาววิมลวรรณ งามแฉล้ม
นายจิรานุวัฒน์ นางาม
จ้างเหมาบริการ
นายมานิต บุสพันธ์
นางสาวจิราวัตน์ ชาวัตร
นางสาววราพร ภักดีวุธ
นางสาวชบาไพร โกมินทร์
นายศิริพงษ์ แก้วสีดา
นายปัญญา สุมมาตย์
นายอดิพงศ์ สีคาเม
นายศรีศักดิ์ ชมสา
นายสุรพล ประทุมขันธ์
นายยอดมนูญ คาสังวาลย์
นายกิตติศักดิ์ พิภักดี
นายณัฐพงษ์ เสมอวัน
นายสุชาติ สร้อยชมภู
นายณัฐวุฒิ สูงแข็ง
นายมนูญ ลาสอน
นายดุสิต คอนมะลา

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

ตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานธุรการ
ลักษณะงานธุรการ
ลักษณะงานธุรการ
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาภูมิปัญญาฯ
เจ้าหน้าที่ระบบคอมฯ
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจฯ
พนักงานขัยรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
งานทาสวน
รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ

หน้า 30

ประมวลภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 31

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 32

จุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 33

กิจกรรมโครงการ
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 34

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 35

โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 36

จัดประกวดโครงการ "ผู้จดบันทึกบัญชีดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๖”

โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมาร

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 37

โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมาร

ร่วมบูรณาการเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 38

โครงการศิลปาชีพ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 39

โครงการให้การศึกษาอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
“หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานสาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์”

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 40

กิจกรรมโครงการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร

โครงการจัดเวทีประชาคมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรปี 2556

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 41

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร
ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร
เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 42

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบาย เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
Accounting Smart Farmer และ Smart officer

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการจัดวางระบบบัญชี สาหรับสหกรณ์ที่
ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ( FAS)

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 43

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน สืบเนื่องจากในวันธรรมสวนะ ที่วัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2556

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 44

ร่วมประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปี 2556

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 45

กิจกรรมนันทนาการ
ร่วมประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2556 ที่ ผาหมอกมิวาย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด”

งานกีฬาสหกรณ์ ปีพ.ศ.2556

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 46

งานกีฬา สตท. ปีพ.ศ.2556

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “sport day”

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 47

กิจกรรมสอนการจับผ้าสวยงาม

กิจกรม 5 ส

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 48

กิจกรรมอื่นๆ
ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๖

ร่วมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ – ศักสยามินทร์

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 49

พิธีรดน้าดาหัวผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมงานเก็บเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการ “หนึ่งใจ...เกษตรกร” ประจาปี ๒๕๕๖

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 50

วันข้าวหอมมะลิโลก

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 51

แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

หน้า 52

ของดีเมืองร้อยเอ็ด
ชื่อผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ข้าวกล้องหอมมะลิ
ข้าวกล้องหอมมะลิ(OTOP)

ที่อยู่
ตาบลศรีสว่าง อาเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิ(OTOP)

ตาบลศรีสว่าง อาเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด

มังกรทาด้วยเชือกปอ

ตาบลขวัญเมือง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

มังกรทาด้วยเชือกปอ (OTOP)
(Coop)

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

เรือสาเภาโบราณ
เรือสาเภาโบราณใหญ่(OTOP)

ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

กุนเชียงหมู
กุนเชียงหมู (8747) (OTOP)
(Coop)

ตาบลขอนแก่น อาเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด

หน้า 53

ชื่อผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ของที่ระลึก(กระสวยอัก)

ที่อยู่
ตาบลมะบ้า กิ่งอาเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด

ของที่ระลึก(กระสวยอัก)(OTOP)*

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

ตาบลขามเปี้ย อาเภอโพธิ์ชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
(8747) (OTOP) (Coop)
ธงผะเหวด
ธงผะเหวด (8747) (OTOP)
(Coop)

ตาบลเมืองทอง อาเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ตาบลนาอุดม อาเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ
(OTOP)*

กระติ๊บข้าว กระเป๋า กระจาด

ตาบลยางคา อาเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด

กระติ๊บข้าว กระเป๋า กระจาด
(OTOP)*

ข้าวหอมมะลิ (5 ดาว ปี 2553) - สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจากัด
206 หมู่ที่ 2 ตาบลเกษตรวิสัย อาเภอ
ข้าวหอมมะลิ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
(0 4358 9556 ,08 9863 8067)

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด

