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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ดเปนหนวยงานราชการในสังกัด      

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีหนาที่ในการใหบริการตรวจ
บัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนในจังหวัดรอยเอ็ด พรอมทั้งสงเสริมให
ความรูดานการเงินการบัญชีแกบุคลากรของสถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกร เยาวชน
และประชาชนทั่วไป   รวมถึงวิสาหกิจชุมชนและกลุมอาชีพ   เพื่อสงเสริมใหสถาบัน
เกษตรกรและชุมชนมีความเขมแข็ง โปรงใส เปนอิสระ สามารถพึ่งพาตนเองได     
อยางยั่งยืน  อีกทั้งใหบริการดานเทคโนโลยี สารสนเทศทางการเงินแกสหกรณและ 
กลุมเกษตรกร เพื่อสงเสริมใหสหกรณและกลุมเกษตรกรเกิดการใช พัฒนาและกาวหนา
ดวยไอที นําบัญชีสูเกษตรกร   

      รายงานประจําปจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรถึงอํานาจหนาที่  
ความรับผิดชอบ การแบงสวนราชการ งบประมาณ อัตรากําลัง ผลการปฏิบัติงาน     
ในรอบปงบประมาณ 2558  ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด พรอมทั้ง
เผยแพร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ยุทธศาสตร  ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

   สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด  หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน
ประจําปฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอทุกทานตามสมควร 
 
 
 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด 
ธันวาคม  2558 
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2524 โดยเชาอาคารเอกชน    

เปนที่ทําการสํานักงาน  จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2543  ไดยายมาอยูอาคารสํานักงาน  ซึ่งไดรับงบประมาณ 

กอสรางเปนอาคารสํานักงาน 2 ชั้น  จํานวน 1 หลัง  พรอมบานพักขาราชการระดับ 7 - 8 จํานวน 2 หลัง   

บานพักขาราชการ ระดับ 5 - 6 จํานวน 5 หลัง และบานพักขาราชการ แบบทาวนเฮาส ขนาด 4 ครอบครัว   

โดยไดรับความอนุเคราะหใหใชที่ดินจากกรมสงเสริมสหกรณ มีเนื้อที่ 2 ไร 3 งาน 14 ตารางวา                    

ที่อยูปจจุบัน ถนนเทวาภิบาล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด  45000 โทร. 0 - 4351 - 1888    

Fax. 0 - 4351 - 5600 Hot Line.42362  

                ระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณแตเดิมนั้น ผูตรวจสอบบัญชีทั้งหมดจะรวมกันอยูที่ สํานักงาน

ใหญ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในกรุงเทพฯ เพียงแหงเดียว และจะเดินทางออกไปเพื่อทําการตรวจ

บัญชีในจังหวัดตางๆ เพียงปละครั้ง หรือสองครั้งเทานั้น แตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 60 ถึง 90 วัน ซึ่ง

เปนผลให  การปฏิบัติงานเปนไปไมคลองตัวเทาที่ควร จนกระทั่งในป พ.ศ. 2524 กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

จึงไดเริ่มกระจายงานการตรวจสอบบัญชี ออกไปยังสวนภูมิภาค โดยการจัดตั้งสํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณประจําจังหวัดขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือแนะนําดานการเงินการบัญชีใหสถาบันเกษตรกรไดอยาง

ใกลชิดยิ่งขึ้น  

 

ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด  155/25  ถนนเทวาภิบาล  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง   

จังหวัดรอยเอ็ด 45000 โทร. 0 - 4351 - 1888, Fax 0 - 4351 - 5600 Hot Line.42362 

Website : www.roiet.cad.go.th 

ประวัติความเปนมาประวัติความเปนมาประวัติความเปนมา   
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 มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารสํานักงาน โดยใชระบบ Back office  เชน 

โปรแกรมระบบสารบรรณ โปรแกรมระบบวันลา เปนงานระบบการบริหารการเงินการคลัง          

ภาครัฐ(GFMIS) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการ 

บริหารพัสด ุ

 เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานผลของรายการทรัพยสิน หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจายที ่                

เหมาะสมกับธุรกิจ 

 

 

 

 สรางความตื่นตัวในสหกรณและกลุมเกษตรกรที่รับผิดชอบโดยจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจ

ของ แตละสหกรณ/กลุมเกษตรกร และประชุมเสนอภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน 

 ประเมินความพรอมเบื้องตนของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

 ตรวจสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 กํากับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน 

 

 
 

 ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีโดยการสอบทานและใหความเห็นชอบในผลงานของผูสอบ

บัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

 สอบทานความถูกตองของการกําหนดแนวทางการสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบการ

แสดงความเห็นตองบการเงินและการจัดทํารายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีจาก

กระดาษทําการ งบการเงิน และการเปดเผยขอมูลรวมทั้งรายงานการสอบบัญช ี

 สอบทานวิเคราะห และประเมนิผลการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรจาก

รายงานการสอบบัญชีงบการเงินและกระดาษทําการ ของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

 สรุปและแจงผลการวิเคราะหเพื่อใหสหกรณและกลุมเกษตรกรนําไปใชประโยชนในการบรหิาร 

จัดการ 

บทบาทและภารกิจ 

งานบริหารทั่วไป 

งานตรวจสอบและแนะนําการเงินการบัญชี 

งานมาตรฐานการสอบบัญชี 
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 บันทึกขอมูลตามระบบงานและประมวลผลขอมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบ

บัญชี 

 ประมวลผลขอมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพื่อจัดทํา

รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด 

 ใชโปรแกรม ACL และ CATS ชวยตรวจสอบบัญชีสหกรณท่ีใชคอมพิวเตอร 

 แนะนําการใชและติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสําหรับสหกรณการเกษตรและสหกรณออม

ทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 ตรวจสอบบัญชีของผูชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เลิก 

 

 

 

 

 

 

 สัมมนา นิเทศและเสริมสรางความพรอมของสหกรณและกลุมเกษตรกรเพ่ือรองรับการ

ตรวจสอบบัญชีประจําป  

 ใหความรูดานการเงินการบัญชีแกเกษตรกรรายบุคคลตามโครงการเสริมสรางภูมิปญญาทาง

บัญชีสูบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรและโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

 ใหความรูแกกลุมเกษตรกรเปาหมายในโครงการตางๆ อาทิ ศูนยศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โครงการสายใยรัก โครงการศิลปาชีพ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี โครงการ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการกลุมอาชีพ เปนตน 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

งานชําระบัญช ี

 

งานเสริมสราง 
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1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร  

2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานและ

สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร   

3. พัฒนาระบบการกํากับดูแลผูสอบบัญชีและสหกรณที่สอบบัญชีโดย

ผูสอบบัญชีภาคเอกชน 

4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผูตรวจสอบ

กิจการ 

5. ใหคําปรึกษาแนะนําและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดาน

การเงินการบัญชี  แกคณะกรรมการ และฝายจัดการของสหกรณและกลุม

เกษตรกร  

6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

ของสหกรณและกลุมเกษตรกร  

7. เสริมสรางความรูและสงเสริมการจัดทําบัญชีแกสมาชิกสหกรณ กลุม

เกษตรกร กลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุมเปาหมายตามโครงการ

พระราชดําริ เกษตรกรและประชาชนกลุมเปาหมาย 

พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการเงินการบัญชีของสหกรณ

และสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง โปรงใส กาวไกลดวยไอที นํา

บัญชีสูเกษตรกร 

วิส
ัยท

ัศน
 

พัน
ธกิ

จ 
วิสัยทัศน   พันธกิจ  คานิยม 

1.  มีจิตมุงบริการ  (Service Mind) 

2.  งานสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ (Quality and Result Orientation) 

3.  ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง (Moral Courage) 

คา
นิย

ม 
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คานิยม 12 ประการ 

1.  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

2.  ซื่อสัตย  เสียสละ อดทน 

3.  กตัญูตอพอแม  ผูปกครอง 

4.  ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียน 

5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6.  มีศีลธรรม หวังดีตอผูอื่น 

7.  เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตย 

8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 

9.  ปฏิบัติตามพระราชดํารัส 

10.  ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11.  มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ 

12.  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 
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   พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร  

   สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการดานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ      
      กิจการของสหกรณและกลุมเกษตรกร  

   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการองคกร 

   เสริมสรางองคความรู และขีดความสามารถในการจัดทําบัญชีแก วิสาหกิจชุมชน       
      เกษตรกร เยาวชนและประชาชนกลุมเปาหมาย  

 

 

   สหกรณและกลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งและพึง่พาตนเองได  

    วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุมเปาหมาย มีความรูเขาใจในการ 
      จัดทําบัญชีและนําไปใชประโยชนได 

 

  

  รอยละของสหกรณและกลุมเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับดี    
      และดีมาก 

    รอยละของจํานวนขอบกพรองทางการเงินการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ไดรับการ
       แกไข 

  รอยละของจํานวนขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีที่สหกรณและกลุมเกษตรกรนําไปใช 
      เพื่อการบริหารจัดก  รอยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุมเปาหมายที่
ไดรับการเสริมสร  เขมแข็งดานการจัดทําบัญ 

ยุทธศาสตร เปาประสงค  

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 
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โครงสรางกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

อธิบด ี

รองอธิบดี 

ผูเชี่ยวชาญ 

ดานสอบบัญชี 

ผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรม 
ระบบบัญชีสหกรณ 

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบ 
การตรวจสอบกิจการ

สหกรณ 

ผูเชี่ยวชาญ 

ดานวางระบบและพัฒนา 

รองอธิบด ี

 

กลุมตรวจสอบภายใน 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ผูเชี่ยวชาญดานวเิคราะห 

ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ

สหกรณ 

สํานักมาตรฐานการบัญชี

และการสอบบัญชี 

สํานักงานตรวจบญัชี 

สหกรณที่ 1 

สํานักงานตรวจบัญช ี

สหกรณท่ี 6 

สํานักสงเสริมพัฒนาการบัญช ี
และถายทอดเทคโนโลยี 

สํานักงานตรวจบัญชี 

สหกรณที่ 2 

สํานักงานตรวจบัญช ี

สหกรณท่ี 7 

 

สํานักบริหารกลาง 

สํานักงานตรวจ

บญัช ี

สหกรณที่ 3 

สํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณที่ 8 

สํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณที่ 10 

สํานักงานตรวจ

บญัช ี

สหกรณที่ 5 

สํานักแผนงาน 

และโครงการพิเศษ 

สํานักงานตรวจ

บัญช ี

สหกรณที่ 4 

สํานักงานตรวจบัญช ี

สหกรณท่ี 9 

ศูนยเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

7 

กองประสานงานโครงการพระราชดําร ิ
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ตําแหนงขาราชการ/ลูกจาง จํานวน (คน) 

ขาราชการ   

            นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ (หัวหนาสํานักงาน) 

 

1 

            นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ 1 

            นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 9 

            เจาพนักงานตรวจสอบบัญชีชํานาญงาน 1 

            นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 8 

รวมขาราชการ 20 

ลูกจางประจํา 1 

พนักงานราชการ 26 

จางเหมาบริการ         

            เจาหนาที่โครงการวิสาหกิจชุมชน    

 

1 

            เจาหนาที่ธุรการ     3 

            เจาหนาที่บันทึกขอมูล     1 

            เจาหนาที่โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ     1 

            เจาหนาที่โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 1 

            พนักงานขับรถยนต     6 

            พนักงานทําความสะอาด      1 

            พนักงานทําสวน      1 

            พนักงานรักษาความปลอดภัย     2 

รวมจางเหมาบริการ 17 

รวมทั้งส้ิน 64 

 

อัตรากําลังอัตรากําลังอัตรากําลัง   
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 งบประมาณงบประมาณงบประมาณ   
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  จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกร  ณ  วันที ่ 30  กันยายน  2558 

 

ลําดับ อําเภอ 
สหกรณ รวม

สหกรณ 

กลุม

เกษตรกร 

รวม

ทั้งสิ้น  

เกษตรกร 

 

ประมง 

 

บริการ 

 

ออม 

 

เครดิต 

1 เมืองรอยเอ็ด 6  1 7 1 15 8 19 

2 อําเภอธวัชบุรี 6     6 9 15 

3 อําเภอเกษตรวิสัย 11    6 17 14 31 

4 อําเภอจังหาร 4   1  5 4 9 

5 อําเภอเมยวดี 3     3 6 9 

6 อําเภอจตุรพักตรพิมาน 2     2 11 13 

7 อําเภอโพนทราย 1    2 3 3 6 

8 อําเภอเชียงขวัญ 1     1 7 8 

9 อําเภอปทุมรัตต 2    2 4 4 8 

10 อําเภออาจสามารถ 6 1    7 12 20 

11 อําเภอโพนทอง 7  2  1 10 17 27 

12 อําเภอโพธิ์ชัย 4   1 1 6 8 14 

13 อําเภอทุงเขาหลวง 2     2 7 9 

14 อําเภอเสลภูมิ 9   1 1 11 12 23 

15 อําเภอหนองพอก 3     3 11 14 

16 อําเภอเมืองสรวง 1     1 6 7 

17 อําเภอสุวรรณภูมิ 11    4 15 9 24 

18 อําเภอศรีสมเด็จ 2   1  3 5 7 

19 อําเภอหนองฮี 1     1 4 6 

20 อําเภอพนมไพร 4  1  1 6 13 19 

  รวม 86 1 4 11 19 121 170 291 

  รอยละ 29.56 0.34 1.37 3.78 6.53 41.58 58.42 100 

ปริมาณสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ดปริมาณสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ดปริมาณสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด 

หนวย : แหง 
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กิจกรรม ผลงาน (แหง) 

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรที่สามารถสอบบัญชีประจําป ไดมีดังตอไปนี้  

                   -  สหกรณ      

  

                      -  กลุมเกษตรกร  

 

121 

170 

รวม 291 

2. การจัดทํากระดาษทําการดวยระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส (EWP)   6 

3. สอบบัญชีที่ชําระบัญชี    

                       -  สหกรณ                                                       

                       -  กลุมเกษตรกร 

 

17 

41 

รวม 58 

รวมทั้งสิน้ 349 

 

 

 

กิจกรรม ผลงาน 

1. ฝกอบรมดานการบริหารจัดการทางการเงินแกบุคลากรของสหกรณและกลุม

เกษตรกร 

                 -  ฝกอบรมแกคณะกรรมการ/พนักงานบัญชี สหกรณ/กลุมตั้งใหม  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการเงนิการบัญช ี 

          -  อบรมคณะกรรมการ 

           -  ฝกอบรมแกพนักงานบัญช ี  
  

3. โครงการ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ (WWR)      

 -  รายงานการเตือนภัยรายไตรมาส   

 

 

2 สหกรณ/10 คน 

 

8 สหกรณ/16 คน 

8 สหกรณ/16 คน 

 
 

7 สหกรณ/21 คน 

ผลผลิตที ่2 สหกรณ กลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาความรู 
               ดานบริหารจัดการทางการเงินการบัญช ี

ผลผลิตที ่1 สหกรณ กลุมเกษตรกรไดรับการตรวจสอบบัญชี 

ผลการปฏิบัติงานป 2558 

11



 

 

  

Annual Report Annual Report 2015  

 

 

กิจกรรม ผลงาน 

1. โครงการพัฒนาวิสาหกจิชุมชน     

      -  วางรูปแบบบัญช ี(วิสาหกิจ)   

     -  สอนแนะการทําบัญชี (วิสาหกิจ) 3 เดอืน/1ครั้ง/1แหง  

          -  ติดตามทําบัญชอียางตอเนื่อง  (ป 48-57) 3 เดือน/ 1 ครั้ง/1 

แหง 

2. โครงการพัฒนาภูมิปญญาทางบัญชีสูบัญชตีนทุนอาชีพ 

 - อบรม/สอนแนะการจัดทาํบัญช ี

 - กํากับแนะนําการจดัทําบัญช ี

 - ติดตามและเก็บขอมูลการจัดทําบัญช ี

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

 - อบรม/สอนแนะการจัดทาํบัญช ี

 - ติดตามและเก็บขอมูลตนทุนประกอบอาชีพ 

4. โครงการพัฒนาอาสาสมคัรเกษตรดานบัญช ี         

       

5. โครงการศิลปาชีพ  

 -  สอนแนะการจดัทําบัญชี  

 -  สอนแนะการวเิคราะหบัญชีตนทุนอาชีพ/ตดิตามและเก็บขอมูล

การ 

    จัดทําบัญช ี  

6. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

           -  อบรม/สอนแนะ/ติดตามและเก็บขอมูลการจัดทําบัญช ี    

7. โครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนที ่

 -  จัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

  8.  โครงการสรางความยั่งยืนในการทําบญัชีตนทุนอาชีพ 

 -  กํากับแนะนําการจดัทําบัญช ี

 -  ติดตาม/เก็บขอมลูการจัดทําบัญช ี

 

 

8 แหง 

8 แหง/ 32 ครั้ง 

6 แหง/ 24 ครั้ง 

 

6,350 คน 

  1,270 คน 

  1,270 คน 

 

 3,170 คน 

 3,170 คน 

   208 คน 

  

  100 คน 

   20 คน 

 

   

   50 คน 

 

4 ครั้ง/4 แหง 

 

762 คน 

381 คน 

ผลผลิตที ่3 วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรไดรบัการสงเสรมิและพัฒนา 

12



 

 

  

Annual Report Annual Report 2015  

 

 

 

 

 

กิจกรรม ผลงาน 

1. การใชโปรแกรมระบบบัญชี 

 ใชโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  

 สหกรณการเกษตร   

 สหกรณออมทรัพย    

2. การใชโปรแกรมชวยตรวจสอบ 

- ใช CATS ชวยตรวจสอบ     

- ใช ACL ชวยตรวจสอบ 

 

 

38   สหกรณ 

 3   สหกรณ 

 

39   สหกรณ 

39   สหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหบริการโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

13
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          สหกรณและกลุมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด  ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558        

มีสหกรณและกลุมเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 291 แหง ประกอบดวย สหกรณการเกษตร 86 

แหง สหกรณประมง 1 แหง สหกรณบริการ 4 แหง สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 19 แหง  สหกรณออม

ทรัพย 11 แหง และกลุมเกษตรกร 170 แหง 

จํานวนสหกรณที่รวบรวมขอมูล   จํานวนสมาชิกและการถือหุน 

 

สถานภาพทั่วไป ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงาน 
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร ป 2558 
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ขนาดของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

การจัดขนาดสหกรณและกลุมเกษตรกร  
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ชั้นคุณภาพและการควบคุมภายในของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
 

           

 จากการจัดชั้นคุณภาพและการควบคุมภายใน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2558               

ชั้นคุณภาพของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวย  ชั้นคุณภาพระดับดีมาก           

จํานวน  19  แหง , ระดับดี จํานวน  38  แหง , ระดับพอใช จํานวน  18  แหง , ระดับควรปรับปรุง             

จํานวน  73  แหง และระดบัไมมีการควบคุมภายใน จํานวน 144 แหง  คิดเปนรอยละ 6.51 , 13.01 ,           

6.16 , 25.00 และ 49.32  ตามลําดับ 
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ปริมาณธุรกิจ  

  

 

 ในรอบป 2558  ธุรกิจภาคสหกรณในจังหวัดรอยเอ็ดในภาพรวม หดตัวลดลงอยางมาก
จากปกอนถึงรอยละ 63.38 ธุรกิจธุรกิจรับฝากเงินมีมูลคาธุรกิจสูงสุด รองลงมาคือ การใหเงินกูยืม ธุรกิจ
รวบรวมผลผลิต/แปรรูป ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย และธุรกิจการใหบริการและสงเสริมการเกษตร
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้  การรับฝากเงิน 5,076.85 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 55.06 การใหเงินกู 
1,884.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.44 การรวบรวมผลิตผล 1,125.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.20 
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 336.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.65 การจัดหาสินคามาจําหนาย 

17
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จํานวน 791.39 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8.58  และการใหบริการและสงเสริมการเกษตร 5.60 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 0.07  ตามลําดับ 

 

       ธุรกิจการใหเงินกูยืม จํานวนเงินใหกูรวมทั้ง

ระบบภาคสหกรณและกลุมเกษตรกรมีทั้งสิ้น 1,884.95 

ลานบาทลดลงรอยละ 89.01 จากปที่แลว โดยสหกรณ

นอกภาคการเกษตรมียอดการใหสินเชื่อสูงสุดเทากับ 

225.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.96 รองลงมาคือ

สหกรณภาคการเกษตรจํานวน 1,615.39 ลานบาท      

คิดเปนรอยละ 85.70 และกลุมเกษตรกรจํานวน 44.07 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.34 

       ธุรกิจรับฝากเงิน  จํานวนเงินรับฝากรวมทั้ง

ระบบของภาคสหกรณมีทั้งสิ้น 5,076.85 ลานบาท ลดลง

จากปกอนรอยละ 8.31 โดยสหกรณนอกภาคการเกษตร 

มีเงินรับฝากมากที่สุดจํานวน 4,590.11 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 82.90 ในขณะที่สหกรณภาคการเกษตรมีเงินฝาก

จํานวน 946.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.09 และ 

กลุมเกษตรกรมีเงินฝากจํานวน 0.07 ลานบาท ตามลําดับ 

จะเห็นวาสมาชิกของสหกรณนอกภาคการเกษตรมีเงินรับ

ฝากมากกวาสหกรณภาคการเกษตร 

         

         ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย  ยอดรวมของ

มูลคาสินคาที่จัดหามาจําหนายแกสมาชิกเทากับ 791.39 

ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 30.58 สวนใหญสหกรณ

ภาคการเกษตรจัดหาสินคามาจําหนายใหสมาชิกมากที่สุด 

739.51  ลานบาท รองลงมาคือสหกรณนอกภาคการเกษตร

จัดหาสินคามาจําหนายใหกับสมาชิกจํานวน 39.22    

ลานบาท ขณะที่กลุมเกษตรกรเพียง 12.66 ลานบาท โดย

สินคาสวนใหญที่จัดหามาจําหนายใหกับสมาชิกไดแกปุย 

น้ํามัน ขาวสาร พันธุพืช สินคา  อุปโภค-บริโภค และ

อาหารสัตว 
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          ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/แปรรูป   มูลคารวม

ของการรวบรวมผลิตผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

เทากับ 1,461.53 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 9.04 

ผลผลิต    ที่รวบรวมสวนใหญไดแกขาวเปลือก ออย มัน

สําปะหลัง และยางพารา  ตามลําดับ  

 

 

            ธุรกิจใหบริการและสงเสริมการเกษตร  

มูลคาธุรกิจรวมของธุรกิจการใหบริการฯ เทากับ 5.60 

ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 57.09 โดยสหกรณภาค

การเกษตรมีมูลคาการใหบริการฯมากที่สุดเทากับ 5.42 

ลานบาท รองลงมาเปนสหกรณนอกภาคการเกษตร 0.12 

ลานบาท   ในขณะที่กลุมเกษตรกรมีมูลคาธุรกิจเพียง 

0.06 ลานบาท 
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ผลการดําเนินงาน 
 

 

                    ผลการดําเนินงานภาคสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด มีผลการดําเนินงาน

ประจําป 2558  ดังนี้ 

                    สหกรณนอกภาคการเกษตรมีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,984.30 ลานบาท คาใชจายรวมทั้งสิ้น 

1,285.57 ลานบาท ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิจํานวน 698.73 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน  

58.69 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.17 

                    สหกรณภาคการเกษตรมีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,473.04 ลานบาท คาใชจายรวมทั้งสิ้น 

2,412.48 ลานบาท ผลการดําเนินงานมกีําไรสุทธิจํานวน 60.56 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนจํานวน 33.80 

ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.82  

                    กลุมเกษตรกรมีรายไดรวมทั้งสิ้น 26.26 ลานบาท คาใชจายรวมทั้งสิ้น 23.95 ลานบาท  

ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิจํานวน 2.31 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 1.48 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 178.31  

                    จะเห็นวาสหกรณนอกภาคการเกษตรสามารถทํากําไรไดดีกวาสหกรณภาคการเกษตร   

และกลุมเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรมีอัตราการคางชําระหนี้ของ

สมาชิกคอนขางสูง ทําใหเกิดคาใชจายที่เกิดจากหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ้นทุกป 
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ฐานะทางการเงิน 
 

 

ฐานะทางการเงิน  มีทุนดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 34,257.82 ลานบาท โดยแยกเปนทุน

ดําเนินงานของภาคสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด ดังนี้ 

สหกรณนอกภาคการเกษตรจํานวน 29,687.25 ลานบาท ทุนดําเนินงานสวนใหญไดมา

จากการจัดหาจากแหลงเงินทุนภายนอกคือกูยืมจํานวน 17,818.07 ลานบาท และทุนของสหกรณเอง

จํานวน 11,869.18ลานบาท  

สหกรณภาคการเกษตรมีทุนดําเนินงานรวมจํานวน 4,494.31 ลานบาท ทุนดําเนินงาน 

สวนใหญของสหกรณภาคการเกษตรไดมาจากแหลงเงินทุนภายนอกคือการกูยืมจํานวน 3,416.73 ลานบาท  

และเปนทุนของสหกรณเองจํานวน 1,077.58 ลานบาท  

กลุมเกษตรมีทุนดําเนินงานรวมจํานวน 76.26 ลานบาท  ทุนดําเนินงานสวนใหญของ        

กลุมเกษตรกรไดมาจากแหลงเงินทุนภายนอกคือการกูยืมจํานวน 47.89 ลานบาท และเปนทุนของกลุม

เกษตรกรเองจํานวน 28.37 ลานบาท  

จะเห็นวาสหกรณนอกภาคการเกษตร สหกรณภาคการเกษตร และกลุมเกษตรกร จะ

พึ่งพาเงินกูยืมเปนสวนใหญ  
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 ภาวะเศรษฐกิจของภาคสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด การขยายตัวของ

ภาคสหกรณในจังหวัดรอยเอ็ด จะขึ้นอยูกับการขยายตัวของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัด ซึ่ง

จะสงผลกระทบเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออมตอการขยายตัวของภาคสหกรณและกลุมเกษตรกรใน

จังหวัดรอยเอ็ด    ผลทางตรงนั้นทําใหสหกรณที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปสินคาทางดานการเกษตรมีการ

ขยายตัวตามไปดวย สวนผลทางออมนั้นเกิดจากการที่เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นทําใหธุรกรรมทางการเงินกับ

สหกรณ เชน การเพ่ิมหุน การฝากเงิน หรือการชําระหนี้มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

     ภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร  ป  2558  จากผลการรวบรวม

ขอมูลการตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรจํานวน  291  แหง   มีผลการวิเคราะหดังนี้ 

1. ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง (Capital Strength)  

       สหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ดมีทุนดําเนินงานจํานวน  34,257.82  ลาน

บาท  เปนเงินทุนภายในสหกรณและกลุมเกษตรกร รอยละ 37.87 ซึ่งมาจากการรับเงินฝากจากสมาชิกและ

เงินทุนของสหกรณและกลุมเกษตรกรเอง  สวนอีกรอยละ 62.13 เปนเงินกูยืมและรับฝากเงินจากบุคคลที่

ไมใชสมาชิก  การจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการบริหารงานสวนใหญมาจากการกูยืมระยะสั้น  ซึ่งใหสมาชิกกูยืม

ในระยะสั้นเปนสวนใหญ  โดยมีหนี้สินมากกวาทุน 1.64  เทา จึงกลาวไดวาเงินทุนของสหกรณไดมาจากเงิน

กูยืมจากภายนอกเปนสวนใหญ  ทุนของสหกรณและกลุมเกษตรกรสรางผลตอบแทนรอยละ 2.28  แสดงให

เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจไดดีพอสมควร  สหกรณมีทุนสํารองคิดเปน  0.08  เทา ของ

สินทรัพยทั้งสิ้นถือไดวาทุนของสหกรณและกลุมเกษตรกรมีความเสี่ยงสูง  เนื่องจากมีหนี้สินมากกวาทุน

ดําเนินงานของสหกรณและ กลุมเกษตรกร  สหกรณจึงควรพิจารณาเพิ่มทุนดําเนินงานใหมากขึ้นกวา        

ที่เปนอยูเพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับเจาหนี้ของสหกรณ หรืออาจดําเนินการชดใชหนี้ระยะสั้นใหหมดไป      

                      สถานการณทุนดําเนินงานของภาคสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดนับวามีความเสี่ยง

เนื่องจากท้ังสหกรณภาคเกษตรและสหกรณนอกภาคเกษตรมีการกูยืมเงินในระยะสั้นเพื่อนํามาปลอยสินเชื่อ

ใหสมาชิก  ซึ่งสวนใหญเปนการปลอยสินเชื่อในระยะสั้น  และหากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ในปริมาณมาก ๆ  

อาจสงผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงินได  เนื่องจากสมาชิกสวนใหญเปนเกษตรกรไมมีรายไดประจํา  

ดังนั้น  สหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด  ตองเฝาระวังเกี่ยวกับทุนอยางใกลชิดเพราะทุนของ

สหกรณไมสามารถคุมครองหนี้ไดทั้งหมด  สหกรณสามารถนําขอมูลการวิเคราะหดังกลาวขางตนไป

ประกอบการกําหนดแผนกลยุทธของสหกรณในอนาคต  รวมถึงการนําไปใชปรับปรุงคุณภาพการดําเนิน

สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัด

รอยเอ็ด ป 2558 
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ธุรกิจของสหกรณเพื่อความอยูรอดและการเจริญเติบโตอยางมั่นคง ตลอดจนเปนแนวทางสูความสําเร็จใน

การบริหารจัดการสหกรณภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังเผชญิอยูได 

2. คุณภาพทรัพยสิน ( Asset  Quality) 
สหกรณและกลุมเกษตรกร  มีสินทรัพยทั้งสิ้น  จํานวน  34,257.82  ลานบาท  สวนใหญเปน

ลูกหนี้เงินกูมากที่สุดถึงรอยละ  93.04  สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดรอยละ  91.53  สมาชิกมีการชําระ

หนี้อยูในเกณฑดีมาก  แมวาสหกรณและกลุมเกษตรกรจะนําสินทรัพยที่มีอยูไปใชในการดําเนินงานเพื่อ

กอใหเกิดรายไดเพียง  0.13  รอบ  แตสามารถสรางรายไดผลตอบแทนตอสินทรัพยรอยละ 2.28  

อยางไรก็ดีสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด  ยังมีหนี้ชําระไมไดตามกําหนด จํานวน  

416.35  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8.47 ของหนี้ถึงกําหนดชําระ  อาจสงผลใหหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

(NPL) และมีโอกาสเปนหนี้สูญภาคสหกรณจะตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการลูกหนี้เปนอยางมาก  

3. ความสามารถในการบริหารจัดการ (Management  Ability)   
สหกรณและกลุมเกษตรกรดําเนินธุรกิจและใหบริการแกสมาชิก  5  ธุรกิจหลักสําคัญ  ไดแก   

การใหบริการกูยืมเงิน  รับฝากเงิน  จัดหาสินคามาจําหนาย  รวบรวมผลผลิตและแปรรูป  และธุรกิจ

ใหบริการและสงเสริมการเกษตร  มีมูลคาธุรกิจรวม  9,220.32  ลานบาท  หรือเฉลี่ย  768.36  ลานบาท 

ตอเดือน  มีการเติบโตของธุรกิจลดลงจากปกอน  รอยละ  63.38  โดยเปนการใหกูเงินคิดเปนรอยละ  

20.44    การรับฝากเงินรอยละ  55.06  จัดหาสินคามาจําหนาย  รอยละ 8.58  รวบรวมผลิตและแปรรูป 

รอยละ 15.85 และธุรกิจใหบริการและสงเสริมการเกษตรรอยละ  0.07 

จะเห็นวาสหกรณและกลุมเกษตรกรมุงเนน  ใหบริการธุรกิจดานกิจกรรมการเงินมากที่สุด  

โดยเฉพาะสหกรณนอกภาคเกษตร  ซึ่งสมาชิกสวนใหญมรีายไดประจํา  พรอมใชบริการสินเชื่อและฝากเงิน  

สวนสหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรจะใชบริการสินเชื่อเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางดานเกษตรกรรม   

เปนสวนใหญ  และหากสหกรณและกลุมเกษตรกรเนนการสงเสริมการรวบรวมผลิตผลและแปรรูปผลิตภัณฑ    

โดยเฉพาะผลิตภัณฑดานขาวเพื่อสอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่สงเสริมผลิตภัณฑดานขาวเปน

หลัก โดยการเพิ่มมาตรฐานการผลิตและเพิ่มชองทางการตลาดใหมากขึ้น  ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหสมาชิกมี

ชองทางและรายไดเพ่ิมขึ้นตามไปดวย 

4. ความสามารถในการทํากําไร ( Earning)   
สหกรณและกลุมเกษตรกรมีรายไดรวมทั้งสิ้น  4,483.60  ลานบาท  มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น  

3,722.00 ลานบาท  จึงมีกําไรสุทธิ  761.60  ลานบาท  กําไรเฉลี่ยตอสมาชิก  2,743.14 บาทตอคน   มีเงิน

ออมเฉลี่ย  53,985.81 บาทตอคน  และมหีนี้สินเฉลี่ย  27,523.46  บาทตอคน  จะเห็นวาสมาชิกสหกรณ

และกลุมเกษตรกร มีหนี้สินมากกวาเงินออม 

ผลการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรจะพบวาสวนใหญมีหนี้สินมากกวาเงิน

ออม  ความสามารถในการทํากําไรสหกรณนอกภาคเกษตรมีขีดความสามารถในการทํากําไรสูงกวาสหกรณ

ภาคเกษตร และกลุมเกษตรกร  สาเหตุเนื่องมาจากมีคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานลูกหนี้และ

ตนทุนทางการใหกูยืมเงินจากธุรกิจสินเชื่อสูงมาก  เชน  ในการวัดมูลคาลูกหนี้ที่แทจริงจะทําใหเกิดคาใชจาย
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ประเภทหนี้สงสัยจะสูญ  คาใชจายในการติดตามหนี้ ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม  เปนตน  อยางไรก็ตาม หาก

สหกรณและกลุมเกษตรกร มุงเนนการจัดหาเงินทุนจากภายในสหกรณ และกลุมเกษตรกร โดยการระดมทุน

เรือนหุน และเงินรับฝากจากสมาชิก  จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดมากขึ้นความสามารถใน

การทํากําไรของสหกรณนอกภาคเกษตรถือวาอยูในเกณฑดี  สวนสหกรณภาคเกษตรจะอยูในเกณฑที่ควร

ปรับปรุงแกไข 

5. สภาพคลองทางการเงิน ( Liquidity) 
สหกรณและกลุมเกษตรกรมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน  1.62 เทา  

สินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญเปนลูกหนี้เงินกูมากที่สุด รอยละ  57.04  รองลงมาเปนเงินสดและเงินฝาก

ธนาคารรอยละ  21.52  และอื่นๆ  รอยละ  21.44  ซึ่งลูกหนี้ระยะสั้นสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด   

รอยละ 91.53  ซึ่งอยูในเกณฑดีมากนอกจากนี้จะเห็นวาอัตราสวนการวัดสภาพคลองโดยรวมจะอยูในระดับ

ดี  สืบเนื่องจากการกอหนี้สินโดยการกูยืมในระยะสั้น  เพื่อนํามาใหสมาชิกกูยืมในระยะสั้นเปนสวนใหญ

ขณะที่อัตราหมุนของสินคา  ในรอบป  สามารถบริหารจัดการสินคาได  8.91  ครั้ง  และอายุเฉลี่ยสินคาโดย

เปนการเก็บสินคาไวคงคลังระยะเวลาเฉลี่ย  40.96  วัน จึงจะจําหนายไดแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนสินคา

เปนเงินสดไดชาลงมากเมื่อเทียบกับปกอน  ดังนั้นสภาพคลองทางการเงินของภาคสหกรณและกลุม

เกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ดจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการลูกหนี้และการจําหนายสินคาให

รวดเร็วเปนสําคัญ 

6. ผลกระทบของธุรกิจ (Sensitivity) 
ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอภาคสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด           

ไดแก ปญหาภัยจากธรรมชาติ นโยบายรัฐบาล  ราคาสินคา/พืชผลทางการเกษตรที่ไมแนนอน ภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซา  เหลานี้ลวนสงผลกระทบตอเศรษฐกิจสหกรณและกลุมเกษตรกรเปนอยาง

มาก  จะเห็นไดจากราคาสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้น  สมาชิกในฐานะผูบริโภคตองมีการใชจายมากขึ้นหากรายได

ของสมาชิกไมเพิ่มขึ้นตาม ยอมสงผลใหสมาชิกตองกูเงินเพิ่ม  และเปนหนี้เพิ่ม  และในป  2558  สมาชิกที่มี

อาชีพเกษตรกรรม  ไดรับผลกระทบจากปญหาภัยธรรมชาติ เชนภัยแลง ทําใหพืชผลทางดานการเกษตร

เสียหาย  ดังนั้นภาคสหกรณและกลุมเกษตรกรควรเฝาระวังสถานการณ  อยางใกลชิดและหนวยงานที่

เกี่ยวของควรใหการกํากับดูแลและใหคําแนะนําใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม  และมีความเปนไปไดในทาง

ปฏิบัติโดยไมสงผลกระทบตอสมาชิกในภาพรวม 

การเตือนภัยเพื่อการเฝาระวังทางการเงินที่สําคัญของภาคสหกรณและกลุมเกษตรกรเปน  ดังนี้ 

 

 คาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจาย

ดําเนินงานอยูในเกณฑดี รอยละ  16.47 

  ลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระไดตามกําหนด  อยูใน

เกณฑด ี รอยละ  91.53  

  ทุนสํารองตอสินทรัพยอยูในเกณฑตองปรับปรุง 0.06 เทา 
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แนวโนมของธุรกิจ 
 

 

 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ในป 2558 หดตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่

ซบเซา โดยอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกอาจสูงขึ้น สงผลใหอัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้นตามไปดวย ภาวะ

เศรษฐกิจดาน    คาครองชีพสูงขึ้น เชน ราคาสินคาสูงขึ้น ราคาน้ํามันมีความผันผวนสูง ทําใหการใชจาย

ภาคครัวเรือนสูงตาม     ไปดวย ประกอบกับปญหานอกภาคการเกษตรนอยกวาภาคการเกษตร เนื่องจาก

สหกรณนอกภาคเกษตร         มีแนวโนมขยายตัว ดานภัยธรรมชาติ สงผลกระทบตอผลิตผลทางการเกษตร

และภาคแรงงาน แตปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบตอสหกรณทุนดําเนินงานสูงขึ้น และจากการระดมหุน

และเงินรับฝากลดลง  สงผลใหมีแนวโนมอัตรากําไรสุทธิลดลง แตสมาชิกยังมีความเชื่อมั่นกับระบบสหกรณ

และผลตอบแทนของสหกรณ  

 ปจจัยเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของภาคสหกรณในจังหวัดรอยเอ็ด ที่สําคัญไดแก การใหเงิน

กูยืมแกสมาชิกในอัตราที่สูง โดยขาดการสงเสริมดานวินัยการใชจายเงินใหกับสมาชิก และขาดการสงเสริมให

สมาชิกรูจักพึ่งพาตนเอง หากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น  ก็จะมีผลกระทบตอการจัดหาเงินทุนของ

สหกรณในอนาคต  ดังนั้นสหกรณตองเตรียมการรองรับผลกระทบดังกลาวและหาแนวทางในการบริหาร

จัดการธุรกิจใหดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมดังกลาว 

ดังนั้น  ดานภาคสหกรณและกลุมเกษตรกร  ควรใหการสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกมีการ

ประกอบอาชีพเสริม  และภาครัฐตองผลักดันใหเกิดการสราง  ผลิตสินคาใหมในภาคธุรกิจสหกรณ  รวมทั้ง

สงเสริมใหเกษตรกรยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรูจักพึ่งตนเอง  ขยัน  อดออม  มีวินัยทางการเงินทํา

บัญชีรายรับ – รายจายและบัญชีตนทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพของสมาชิกใหดี

ยิ่งขึ้นยังสงผลใหสหกรณและกลุมเกษตรกรเติบโต  เขมแข็ง  และยั่งยืนเปนที่พึ่งของสมาชิกตลอดไป 
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ภาคผนวกภาคผนวก 
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รายนามขาราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา  จางเหมา 

27



 

 

  

Annual Report Annual Report 2015  
 

28



 

 

  

Annual Report Annual Report 2015  

 

 

 

รวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ  

รวมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 

 

รวมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ และรวมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพร 
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รวมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพ

พระรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 

 

รวมทําบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ และลงนามถวายพระพร 
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พิธีถวายราชสดดุีเนื่องในวันพระบิดาแหงฝนหลวง 

 

 
สัปดาหสงเสรมิพระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 
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พิธวีางพวงมาลาเนือ่งในวันปยะมหาราช ประจําป 2558 

 
กิจกรรมโครงการ 

โครงการพัฒนาวิสาหกจิชุมชน 
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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่ 

 

รวมจัดกิจกรรม วันถายทอดเทคโนโลย ี(Field Day) 

 

33



 

 

  

Annual Report Annual Report 2015  

สอนแนะวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการสรางรายไดและ

พัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง และใหความรูการทําบัญชี

และตรวจสอบการเบิกจายเงิน 

 

โครงการศิลปาชีพ 
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โครงการ"ทําบัญชีถวายความดีเพื่อพอของแผนดิน" 

 

โครงการประสานความรวมมอืเพื่อพัฒนาสหกรณ (WWR) 
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โครงการสงเสริมการทํานาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร (ในพื้นที่ขนาดใหญ) ป 2558 

 

ออกหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสรางการเรียนรูภาคเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 
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โครงการประสานความรวมมือเพื่อพัฒนาสหกรณตามนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

รวมประชุมสัมมนาทางวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ ( CLEAR TO CLEAN )

และ รับรางวัลสํานักงานดีเดนขนาดใหญพิเศษ ระดับประเทศ ประจาํป 2558  
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การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การจัดทํากระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส         

(Electronic working papers : EWP )  

โครงการ สงเสริมการทําบัญชีเพื่อสรางเงินออม ครอบครัวสุขพรอม มีเงินออมยั่งยืน 
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โครงการเตรียมความพรอมแกสหกรณและกลุมเกษตรกรทีต่ั้งใหม  

 

กิจกรรมชวยเหลือสังคม 
รวมประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดรอยเอ็ด ประจําป 2558 
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รวมกิจกรรมปลูกตนไม เนื่องในวันตนไมประจาํปแหงชาติ พ.ศ.2558 

 

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน 
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กิจกรรมนันทนาการ 

งานกีฬาสหกรณ ป พ.ศ. 2558 

 

งานกีฬาประจําจังหวัด  ประจําป 2558 
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กิจกรม 5 ส. 

 

กิจกรรมอื่นๆ 

พิธีปลอยพันธุสัตวนํ้าเนือ่งในวันพอแหงชาติ ประจําป 2558 
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วันขาวหอมมะลิโลก ประจําป 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43



 

 

  

Annual Report Annual Report 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที�จังหวัดร้อยเอ็ดแผนที�จังหวัดร้อยเอ็ด  
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ชื่อผลิตภัณฑ รายละเอียด ที่อยู 

 

 

 

ขาวกลองหอมมะลิ 
 

ขาวกลองหอมมะล(ิOTOP) 

ตําบลศรีสวาง อําเภอโพนทราย 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

ขาวหอมมะลิ  

ขาวหอมมะลิ(OTOP) 

ตําบลศรีสวาง อําเภอโพนทราย 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

มังกรทําดวยเชือกปอ 

 
มังกรทําดวยเชือกปอ (OTOP) 

(Coop) 

ตําบลขวัญเมือง อําเภอเสลภูม ิ

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

เรือสําเภาโบราณ  

เรือสําเภาโบราณใหญ(OTOP) 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

กุนเชียงหมู  

กุนเชียงหมู (8747) (OTOP) 

(Coop) 

 

ตําบลขอนแกน อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด 
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ของดีเมอืง

รอยเอ็ด 

http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=03917154931&ID=451303&SME=0262142616
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=03917155221&ID=451303&SME=0262142616
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=03911142124&ID=451017&SME=03911141026
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=03911154441&ID=450101&SME=03911144248
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=04817155629&ID=450104&SME=02627192720
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ชื่อผลติภัณฑ รายละเอียด ที่อยู 

 

 

ของที่ระลึก(กระสวยอัก) 

 
ของที่ระลึก(กระสวยอัก)

(OTOP)* 

ตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

ดอกไมประดิษฐจากยางพารา 

 
ดอกไมประดิษฐจากยางพารา 

(8747) (OTOP) (Coop)  

ตําบลขามเปย อําเภอโพธิ์ชัย 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

ธงผะเหวด  

ธงผะเหวด (8747) (OTOP) 

(Coop) 

 

ตําบลเมืองทอง อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

ผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ 

 
ผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ

(OTOP)* 

ตําบลนาอุดม อําเภอโพนทอง 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

กระติ๊บขาว กระเปา กระจาด 

 
กระติ๊บขาว กระเปา กระจาด

(OTOP)* 

ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

ขาวหอมมะลิ (5 ดาว ป 2553)   

- ขาวหอมมะลิ 

สหกรณการเกษตรเกษตรวสิัยจํากดั                             

206 หมูที ่2 ตําบลเกษตรวิสยั 

อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 

45150 

(0 4358 9556 ,08 9863 8067) 
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http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=031217141422&ID=452004&SME=03121713535
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=04817154738&ID=450801&SME=031211196
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=048171790&ID=450125&SME=01102916352
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=04524112923&ID=450703&SME=01821172017
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=0467135328&ID=451304&SME=0261394315
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