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 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจตามสมควร 
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ประวัติความเป็นมาส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 5 
 

ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เดิมคือ เขตตรวจบัญชีที่ ๖ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยเช่ำ
อำคำรเลขที่ ๒๒๓ ถนนประชำรักษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี เป็นที่ท ำกำรส ำนักงำนต่อมำได้ย้ำย
ส ำนักงำนใหม่ โดยเช่ำอำคำรเลขที่ ๒๖/๑ ซอยวิจำรณรงค์ ๑ ถนนอุดรดุษฎีต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธำนี ในปีงบประมำณ ๒๕๔๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 12 
ภำยในบริเวณเดียวกันกับส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธำนี ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็นส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๔๕ ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ ๒๘/๑๐ถนนโพศรี ต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธำนี 
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 1. ขอนแก่น  2. นครพนม 
 3. สกลนคร  4. หนองบัวล ำภู 
 5. เลย   6. หนองคำย 
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จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 5  
 

          ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5 มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม      
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 1. ขอนแก่น  2. นครพนม 
 3. สกลนคร  4. หนองบัวล าภู 
 5. เลย   6. หนองคาย 
 7. อุดรธานี  8. บึงกาฬ 
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4. ถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีให้แก่สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มอำชีพ  วิสำหกิจชุมชน  

กลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริ  เกษตรกรและประชำชนทั่วไป 
5. ก ำกับดูแลกำรสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภำคเอกชน 
6. จัดท ำรำยงำภำวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรก ำหนดนโยบำย  และ

แผนพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
7. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือตำมท่ีกระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

 

 

 

 

1. พัฒนำประสิทธิภำพกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2. ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและกำรตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร 
3. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
4. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้  และขีดควำมสำมำรถในกำรจัดท ำบัญชีแก่  วิสำหกิจชุมชน  เกษตรกร  เยำวชนและ

ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย 
 

 

 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำย 

ยุทธศำสตร ์
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  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

 

 

 

1. มีจิตมุ่งบริกำร (service  Mind) 
2. งำนสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภำพ (Quality and Result Orientation) 
3. ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำนิยม 
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  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

 

 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี 

  -งำนสอบบัญชีภำครัฐ      ทั้งสิ้น  1,092  แห่ง 

  -งำนสอนแนะ/อบรม      ทั้งสิ้น  63 แห่ง 

  -งำนวำงรูปบัญชี       ทั้งสิ้น 31แห่ง 

  -งำนติดตำมควำมเคลื่อนไหว  ทั้งสิ้น 76แห่ง 

  

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี 

 กิจกรรม : ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางบัญชีแก่สหกรณ์ 

 -โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ 

  อบรมคณะกรรมกำร   ทั้งสิ้น  11 แห่ง  61 คน 

  สอนแนะกำรจัดท ำบัญชีแก่พนักงำนบัญชี ทั้งสิ้น  11 แห่ง  72 คน 

 -โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์(ผู้ตรวจสอบกิจกำร) 

  อบรมผู้ตรวจสอบกิจกำร (หลักสูตรขั้นกลำง) ทั้งสิ้น  70 แห่ง71คน 

  อบรมผู้ตรวจสอบกิจกำร (หลักสูตรขั้นสูง)   ทั้งสิ้น  30 แห่ง30คน 

 -โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีแก่สหกรณ์ (ผู้จัดกำร/ฝ่ำยจัดกำรอ่ืน) 

  อบรมผู้จัดกำร    ทั้งสิ้น  110 แห่ง 

-โครงกำร 3  ประสำนควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำสหกรณ์ (WWR) 

 เสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจกำร ทั้งสิ้น  30 แห่ง 

 สัมมนำและกำรศึกษำดูงำน    ทั้งสิ้น  30 แห่ง  90 ครั้ง 

 ประชุมเตือนภัยรำยไตรมำส    ทั้งสิ้น  30 แห่ง120 ครั้ง 

    ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

-โครงกำรพัฒนำควำมรู้สำรสนเทศด้ำนบัญชี 

  กำรอบรมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณค์รบวงจร ทั้งสิ้น  25 แห่ง  25 คน 

  อบรมพนักงำนบัญชี           ทั้งสิ้น  19 แห่ง  19 คน 

  ฝ่ำยจัดกำรอ่ืน     ทั้งสิ้น  6  แห่ง  6  คน 

กิจกรรม : ก ากับแนะน าและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 -โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

  อบรมพนักงำนบัญชีหรือผู้รับผิดชอบจัดท ำบัญชี ทั้งสิ้น  45 แห่ง51คน 

  ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชีและงบกำรเงิน (สตส.) ทั้งสิ้น  45  แห่ง  52 ครั้ง  

การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 

 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 
(Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

1. แบบแสดงควำมจ ำนงขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
2. กำรประเมินควำมพร้อมกำรใช้โปรแกรม 
3. กำรติดตั้งโปรแกรม 
4. กำรถ่ำยโอนข้อมูล 
5. กำรปรับเปลี่ยนระบบ รวมถึงกำรให้บริกำรแก้ไขปัญหำแก่สหกรณ์ท่ีใช้โปรแกรมแล้ว 

ในปี  2557 มีสหกรณ์ได้รับกำรส่งเสริม จ ำนวน  13   แห่ง 

เด็กและเยำวชน สร้ำงโรงเรียนต้นแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตน
สุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรสอนวิชำบัญชีของครูให้สูงขึ้นทั้งบัญชีกิจกรรมสหกรณ์  
และบัญชีกิจกรรมผลิตผลทำงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน  สร้ำงและพัฒนำครูบัญชีเยำวชนรวมถึงให้นักเรียน  
เยำวชน และชุมชนได้เรียนรู้บัญชีกิจกรรมสหกรณ์  บัญชีต้นกล้ำ  บัญชีรับ-จ่ำยในครัวเรือน  บัญชีต้นทุนประกอบ
อำชีพ รวมทั้งกำรท ำข้อมูลทำงบัญชีไปใช้ และส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 กำรด ำเนินโครงกำรฯ วำงแผนงำนต่อเนื่อง  3  ปี เริ่มตั้งแต่ปี  2556-2558  ดังนี้ 

 1) ปีงบประมำณ 2557 คัดเลือกโรงเรียน  60  โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรฯ สร้ำงและพัฒนำครู  ครูบัญชี
เยำวชน ให้ท ำหน้ำที่สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี และติดตำมผล จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรบัญชีในโรงเรียน 
พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือบูรณำกำรงำนร่วมกัน ในกำรนี้ ส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์ท่ี 5 ได้คัดเลือก โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน  10  โรงเรียน ได้แก่  

  1.โรงเรียนบ้ำนสงเปลือยดงสำมสิบ  จังหวัดอุดรธำนี 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

  2.โรงเรียนบ้ำนนำมั่ง  จังหวัดอุดรธำนี 

  3.โรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเค็ม จังหวัดสกลนคร 

  4.โรงเรียนบ้ำนกุงศรี  จังหวัดสกลนคร 

  5.โรงเรียน ตชด.คอนรำดเฮ็งเคล  จังหวัดนครพนม 

  6.โรงเรียน ตชด.บ้ำนหนองตะไก้  จังหวัดบึงกำฬ 

  7.โรงเรียนบ้ำนศุภชัย  จังหวดัขอนแก่น 

  8.โรงเรียน ตชด.บ้ำนวังชมพู  จังหวัดเลย 

  9.โรงเรียนบ้ำนโคกป่ำกุง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 

  10.โรงเรียนอำโอยำม่ำ 2  จังหวัดหนองคำย 

วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

-กำรพัฒนำอำสำสมัครเกษตรด้ำนบัญชี 

 อบรม/ซักซ้อมกำรปฏิบัติงำน  ทั้งสิ้น  757 คน 

-โครงกำรพัฒนำภูมิปัญญำทำงบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอำชีพ  

 โครงกำรพัฒนำภูมิปัญญำทำงบัญชีฯ  ทั้งสิ้น  22,715 คน 

 ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี   ทั้งสิ้น  2,743  คน 

 ติดตำม/เก็บข้อมูลกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ ทั้งสิ้น  2,726 คน 

-โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 จัดนิทรรศกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่    ทั้งสิ้น  32 แห่ง 

-โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรฯ (ในโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ) 

 อบรมครูบัญชีเยำวชน     ทั้งสิ้น  20  คน  

 อบรมกำรจัดท ำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/  ทั้งสิ้น  57  คน 

กิจกรรมผลผลิตทำงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน (ครู, นักเรียน)  

 สอนแนะกำรจัดท ำบัญชีรำยบุคคลโดยครูบัญชีเยำวชน ทั้งสิ้น  10  รร. 514คน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

 (นักเรียน – ต้นกล้ำ/ผู้ปกครอง (รับจ่ำยในครัวเรือนและต้นทุนอำชีพ) 

กำรก ำกับแนะน ำจัดท ำบัญชีรำยบุคคลโดยครูบัญชีเยำวชน ทั้งสิ้น  10รร. 514คน 

 (นักเรียน – ต้นกล้ำ/ผู้ปกครอง (รับจ่ำยในครัวเรือนและต้นทุนอำชีพ) 

-โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรฯ (นอกโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ) 

 อบรมกำรจัดท ำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/  ทั้งสิ้น  56 รร. 235  คน 

กิจกรรมผลผลิตทำงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน (ครู, นักเรียน)  

-โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 

 สอนแนะกำรจัดท ำบัญชีต้นกล้ำ/บัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ทั้งสิ้น  10 หมู่บ้ำน 600  คน 

 (กลุ่มเป้ำหมำยใหม่) 

 สอนแนะกำรวิเครำะห์บัญชีต้นทุนอำชีพ (กลุ่มเป้ำหมำยเก่ำ)  ทั้งสิ้น  120  คน 

-โครงกำรศิลปำชีพ 

 สอนแนะกำรจัดท ำบัญชีต้นกล้ำ/บัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ทั้งสิ้น  9 ศูนย์ 980 คน 

 (กลุ่มเป้ำหมำยใหม่) 

สอนแนะกำรวิเครำะห์บัญชีต้นทุนอำชีพ (กลุ่มเป้ำหมำยเก่ำ)  ทั้งสิ้น  196 คน 

-โครงกำรสำยใยรักแห่งครอบครัว 

 อบรม/สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ ทั้งสิ้น  570  คน 

 

-โครงกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพประชำชน 

 ซักซ้อมกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่โครงกำร  ทั้งสิ้น  24  แห่ง  29  คน 

 สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มอำชีพ    ทั้งสิ้น  24 แห่ง  50 คน 

-โครงกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน (ใหม่) 

  กำรวำงรูปแบบบัญชี/ระบบกำรควบคุมภำยใน (กลุ่มเป้ำหมำยใหม่) ทั้งสิ้น  47 แห่ง 
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  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

  สอนแนะกำรจัดท ำบัญชีและงบกำรเงิน  ทั้งสิ้น  47  แห่ง  188 ครั้ง 

 -โครงกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน (ติดตำมต่อเนื่องปี 48-57) 

  ติดตำมและสอนแนะกำรใช้ข้อมูลทำงกำรเงินและบัญชี  ทั้งสิ้น  34  แห่ง  136 ครั้ง 

           (กลุ่มเป้ำหมำยเก่ำ)   

-โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 

           อบรมซักซ้อมครูบัญชี         ทั้งสิ้น  387  คน 

 อบรมกำรจัดท ำบัญชีและกำรใช้ข้อมูลทำงบัญชีในกำรประกอบอำชีพ ทั้งสิ้น 11,396  คน 

 เกษตรกรได้รับกำรก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี  ทั้งสิ้น  11,300  คน 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินการบัญชี 

-งำนให้บริกำรโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 

 ติดตั้งโปรแกรม FAS ทั้งสิ้น  30 แห่ง 

 ปรับเปลี่ยนระบบ ทั้งสิ้น  13 แห่ง 

-กำรใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบบัญชี 

 ใช้ CATs ช่วยตรวจสอบบัญชี ทั้งสิ้น  164  แห่ง 

 ใช้ ACL ช่วยตรวจสอบบัญชี ทั้งสิ้น  2  แห่ง 

งานประชาสัมพันธ์สื่อท้องถิ่น ทั้งสิ้น  80 ครั้ง 
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  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

โครงการเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  60  พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียน
ต้นแบบ 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้ำร่วมสนองงำนตำมพระรำชด ำริ ตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ.2540  ในมิติ
ด้ำนอำหำร โภชนำกำร และสุขภำพอนำมัย ด้วยโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน และโครงกำร
ส่งเสริมสหกรณ์ ในมิติด้ำนกำรงำนอำชีพ  ตำมพระรำชด ำริท่ีทรงให้ร่วมกันพัฒนำโรงเรียนให้สำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรท ำบัญชีสหกรณ์ บัญชีฟำร์ม บัญชีรับ-จ่ำยส่วนตัวของนักเรียน  พร้อมท้ังกำร
ส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนได้เรียนรู้กำรท ำบัญชี  ในปี พ.ศ. 2546 กรมฯ ได้จัดท ำโครงกำรเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมำยุ  60 พรรษำ : 
พัฒนำกำรบัญชีเด็กและเยำวชน สร้ำงโรงเรียนต้นแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรสอนวิชำบัญชีของ
ครูให้สูงขึ้นท้ังบัญชีกิจกรรมสหกรณ์  และบัญชีกิจกรรมผลิตผลทำงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน  สร้ำง
และพัฒนำครูบัญชีเยำวชนรวมถึงให้นักเรียน  เยำวชน และชุมชนได้เรียนรู้บัญชีกิจกรรมสหกรณ์  บัญชี
ต้นกล้ำ  บัญชีรับ-จ่ำยในครัวเรือน  บัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ รวมท้ังกำรท ำข้อมูลทำงบัญชีไปใช้ และ
ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ตำม หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
วำงแผนงำนต่อเนื่อง  3  ปี เริ่มตั้งแต่ปี  2556-2558  ดังนี้ 

 1) ปีงบประมาณ 2557 คัดเลือกโรงเรียน  60  โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรฯ สร้ำงและพัฒนำครู  
ครูบัญชีเยำวชน ให้ท ำหน้ำท่ีสอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี และติดตำมผล จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำร
บัญชีในโรงเรียน พร้อมท้ังประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทรำบเพื่อบูรณำกำรงำนร่วมกัน ในกำร
นี้ ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 5 ได้คัดเลือก โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำนจ ำนวน  10  โรงเรียนได้แก่  

   1.โรงเรียนบ้ำนสงเปลือยดงสำมสิบ  จังหวัดอุดรธำนี  

2.โรงเรียนบ้ำนนำมั่ง  จังหวัดอุดรธำนี 

  3.โรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเค็ม จังหวัดสกลนคร  

4.โรงเรียนบ้ำนกุงศรี  จังหวัดสกลนคร 

  5.โรงเรียน ตชด.คอนรำดเฮ็งเคล จังหวัดนครพนม  

6.โรงเรียน ตชด.บ้ำนหนองตะไก้ จังหวัดบึงกำฬ 
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  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

            ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

              ของจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ที่ 5 

ปีงบประมาณ 2557 

ในปัจจุบันสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 5 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดต่ำงๆ ใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ ำนวน 8จังหวัด คือ ขอนแก่น อุดรธำนีเลย นครพนม สกลนคร หนองคำย 
หนองบัวล ำภู และบึงกำฬในปีงบประมำณ 2557 ได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่สอบบัญชีได้จ ำนวน 1,259 แห่งแยกเป็นภำคเกษตร 1,034แหง่และนอกภำคเกษตร 225แห่ง 
ภำยใต้กำรรวมตัวของสมำชิก1,242,517 รำย แยกเป็นภำคกำรเกษตร 995,062 รำยและนอกภำคกำรเกษตร 
247,455รำย 

 

 

ประเภทสหกรณ์  จ ำนวนสถำบนั /แหง่ จ ำนวนสมำชิก  /คน  ร้อยละ

สหกรณ์การเกษตร 523                            904,173                        72.77               

สหกรณ์ประมง 4                                 2,053                            0.17                 

สหกรณ์นิคม 2                                 5,415                            0.44                 

กลุ่มเกษตรกร 505                            83,421                          6.71                 

รวมภำคกำรเกษตร 1,034                        995,062                       80.08              

สหกรณ์ออมทรัพย์ 85                               145,209                        11.69               

สหกรณ์ร้านค้า 12                               9,298                            0.75                 

สหกรณ์บริการ 75                               23,751                          1.91                 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 53                               69,197                          5.57                 

นอกภำคกำรเกษตร 225                           247,455                       19.92              

รวมทั้งสิ้น                         1,259                     1,242,517             100.00

ตำรำงแสดงจ ำนวนสมำชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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จังหวัด  จ ำนวนสถำบนั  /แหง่ จ ำนวนสมำชิก   /คน  ร้อยละ

อุดรธานี 225                            225,921                        18.18               

ขอนแก่น 290                            349,105                        28.10               

เลย 128                            123,078                        9.91                 

นครพนม 170                            109,841                        8.84                 

สกลนคร 171                            179,625                        14.46               

หนองคาย 101                            83,037                          6.68                 

หนองบวัล าภู 96                               85,171                          6.85                 

บงึกาฬ 78                               86,739                          6.98                 

รวมทั้งสิ้น                         1,259                     1,242,517             100.00

ตำรำงแสดงจ ำนวนสมำชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รำยจังหวัด)
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มุมมอง 6 มิติ ของสภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน (Camels Analysis) 

มิติที่ 1  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง(Capital Strength)  

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ ำนวน 1,259แห่งมีทุนด ำเนินงำน จ ำนวน 138,797.37 ล้ำนบำทแยก
เป็นภำคกำรเกษตรจ ำนวน 18,912.40 ล้ำนบำท และนอกภำคกำรเกษตร จ ำนวน 119,884.97 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วยทุนภำยในซ่ึงเป็นทุนของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร  57,571.90 ล้ำนบำท และเงินรับฝำกของสมำชิก
17,203.38 ล้ำนบำท รวมทุนภำยใน 74,775.28 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 53.87 ของทุนด ำเนินงำนทั้งสิ้น และ
ได้มำจำกแหล่งเงินทุนภำยนอก ประกอบด้วย เงินกู้ยืม56,500.21 ล้ำนบำท เครดิตทำงกำรค้ำ356.11 ล้ำนบำทและ
อ่ืนๆ  7,165.77 ล้ำนบำท รวมทุนภำยนอก 64,022.09 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 46.13 ของทุนด ำเนินงำนทั้งสิ้น  
เมื่อพิจำรณำอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน พบว่ำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีหนี้สินมำกกว่ำทุน 0.41เท่ำ ปีก่อน 0.37 เท่ำ 
ประกอบกับอัตรำส่วนทุนส ำรองต่อสินทรัพย์ 0.04 เท่ำ ปีก่อน 0.05 เท่ำ และมีผลตอบแทนต่อส่วนทุน ร้อยละ 7.45ปี
ก่อนร้อยละ 7.69 แสดงให้เห็นถึงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเริ่มมีสัญญำณท่ีเงินทุนของสหกรณ์จะไม่เพียงพอต่อควำม
เสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องพิจำรณำปัจจัยอ่ืนเสริมด้วย 
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เงินรับฝำกสมำชกิ ทุนของสหกรณ์ รวมทุนภำยใน เงินรับฝำกอ่ืน เครดติทำงกำรค้ำ เงินกู้ยืม อ่ืน ๆ รวมทุนภำยนอก

สหกรณ์การเกษตร 3,090.33         5,480.48      8,570.81        1,332.74     346.71         7,239.78         1,067.93      9,987.17       18,557.98        
สหกรณ์ประมง 0.12                1.88             2.00               -              0.10             1.20                0.03             1.33              3.33                 
สหกรณ์นิคม 18.01              42.42           60.43             13.85          0.01             99.60              9.30             122.76          183.19             
กลุ่มเกษตรกร 2.58                70.63           73.21             0.12            4.84             39.76              49.99          94.70            167.91             

รวมภำคกำรเกษตร 3,111.03         5,595.41     8,706.44       1,346.71     351.66        7,380.34        1,127.25     10,205.96    18,912.40        
สหกรณ์ออมทรัพย์ 13,537.58       50,803.36    64,340.94      1,854.82     -               48,241.76       1,558.56      51,655.14     115,996.08      
สหกรณ์ร้านค้า 0.07                44.68           44.74             0.24            0.83             1.52                5.59             8.19              52.93               
สหกรณ์บริการ 50.79              87.12           137.91           970.83        1.88             240.49            97.17          1,310.37       1,448.28          
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 503.91            1,041.33      1,545.24        183.90        1.74             636.09            20.71          842.44          2,387.68          
รวมนอกภำคกำรเกษตร 14,092.34       51,976.49   66,068.83     3,009.79     4.45             49,119.87      1,682.03     53,816.13    119,884.97      

รวมทัง้สิ้น 17,203.38       57,571.90   74,775.28     4,356.49     356.11         56,500.21      2,809.28     64,022.09    138,797.37      

ตำรำงแสดงทุนด ำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  ประเภทสหกรณ์  
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ทุนภำยใน ทุนภำยนอก

รวมทุน
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จังหวัด

(หน่วย : ล้ำนบำท)
เงินรับฝำกสมำชกิ ทุนของสหกรณ์ รวมทุนภำยใน เงินรับฝำกอ่ืน เครดติทำงกำรค้ำ เงินกู้ยืม อ่ืน ๆ รวมทุนภำยนอก

อุดรธานี 4,785.42         13,921.07    18,706.48      229.90        47.21           5,978.93         977.39        7,233.43       25,939.91        
ขอนแก่น 4,461.36         16,706.95    21,168.31      859.07        98.47           18,010.89       544.69        19,513.11     40,681.42        
เลย 2,457.33         5,400.88      7,858.20        1,898.28     73.04           8,748.00         414.44        11,133.76     18,991.96        
นครพนม 1,093.40         4,356.03      5,449.42        608.88        6.60             3,624.97         126.20        4,366.64       9,816.07          
สกลนคร 2,316.64         9,444.06      11,760.70      378.28        61.18           10,863.38       256.33        11,559.17     23,319.87        
หนองคาย 1,435.56         4,364.41      5,799.97        180.84        21.69           3,104.60         82.84          3,389.96       9,189.94          
หนองบัวล าภู 504.97            2,968.97      3,473.94        47.93          43.70           5,642.00         375.63        6,109.27       9,583.21          
บึงกาฬ 148.70            409.54         558.25           153.32        4.21             527.46            31.77          716.75          1,274.99          

รวมทัง้สิ้น 17,203.38       57,571.90   74,775.28     4,356.49     356.11         56,500.21      2,809.28     64,022.09    138,797.37      

ตำรำงแสดงทุนด ำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รำยจังหวัด)
ทุนภำยใน ทุนภำยนอก

รวมทุน
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มิติที่ 2  คุณภาพสินทรัพย์(Asset Quality)  

  สินทรัพย์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยเงินสดและเงินฝำกธนำคำร6,808.40 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 4.91   ลงทุนในลูกหนี้128,127.42 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 92.31   ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ 
1,695.06ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.22  ลงทุนในสินค้ำคงคลัง636.66  ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.46ลงทุนใน
หลักทรัพย์และตรำสำร 412.75 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.30  และสินทรัพย์อ่ืน 1,117.09 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
0.80 สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้สูงสุด หรือร้อยละ 92.31 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น และลูกหนี้ผิดนัดช ำระหนี้ร้อยละ 
37.33 ของหนี้ถึงก ำหนดช ำระส ำหรับภำคกำรเกษตร ปีก่อนร้อยละ 45.44   และร้อยละ 2.22 ของหนี้ถึงก ำหนด
ช ำระส ำหรับนอกภำคกำรเกษตรปีก่อนร้อยละ 0.68โดยในระหว่ำงปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรำยได้จำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจหลักจ ำนวน 20,540.28  ล้ำนบำทมีอัตรำหมุนของสินทรัพย์ 0.15 รอบ ปีก่อน 0.17 รอบ อัตรำหมุนของ
สินทรัพย์ลดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลงจำกเดิมร้อยละ 3.17 เป็นร้อยละ 3.12 

 

 

 

 

  ประเภทสหกรณ์  
(หน่วย:ล้ำนบำท)

เงินสดเงินฝำก
ธนำคำรและฝำก

สหกรณ์อ่ืน

เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์

เงินให้กู้ยืม ลูกหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำง สินค้ำ
ทีด่นิอุปกรณ์
และสินทรัพย์
ไมม่ตีวัตน

อ่ืน ๆ รวมสินทรัพย์

สหกรณ์การเกษตร 2,458.42       81.80       12,332.16        1,204.23     502.98     582.36     1,046.37    349.66     18,557.98          
สหกรณ์ประมง 1.61              0.04         1.62                 -             0.01         -          0.03           0.01         3.33                   
สหกรณ์นิคม 26.46            0.24         120.34             11.75          4.65         8.02         8.78           2.96         183.19               
กลุ่มเกษตรกร 70.00            0.06         62.78               19.06          2.64         2.39         7.40           3.58         167.91               

รวมภำคกำรเกษตร 2,556.49       82.14      12,516.89       1,235.04    510.29    592.77    1,062.58    356.20    18,912.40         
สหกรณ์ออมทรัพย์ 4,000.66       220.38     109,496.10      1,708.56     25.15       0.04         405.68       139.51     115,996.08        
สหกรณ์ร้านค้า 10.85            0.15         16.17               11.75          0.05         8.31         5.21           0.44         52.93                 
สหกรณ์บริการ 100.82          8.40         280.54             1,018.92     3.13         7.65         19.65         9.17         1,448.28            
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 139.58          101.68     1,780.51          62.93          37.21       27.88       201.94       35.93       2,387.68            

นอกภำคกำรเกษตร 4,251.91       330.61    111,573.32     2,802.16    65.54      43.89      632.48      185.06    119,884.97       
รวมทัง้สิ่น 6,808.40       412.75    124,090.21     4,037.21    575.83    636.66    1,695.06    541.26    138,797.37       

ตำรำงแสดงกำรใชส้ินทรัพยข์องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตารางการแสดงการลงทนุในสินทรัพย์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท

สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
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         จงัหวัด        
 (หน่วย:ลำ้นบำท)

เงินสดเงินฝำก
ธนำคำรและ

ฝำกสหกรณอ่ื์น

เงินลงทนุ
ในหลกัทรัพย์

เงินใหกู้้ยมื ลกูหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำง สนิค้ำ
ทีด่นิอุปกรณ์
และสนิทรัพย์
ไม่มีตวัตน

อ่ืน ๆ รวมสนิทรัพย์

อดุรธานี 624.51         95.31      24,425.39       338.70      148.07    77.59      163.75      66.60      25,939.91         
ขอนแกน่ 2,279.66      81.87      36,578.35       530.32      224.88    149.03    646.08      191.21    40,681.42         
เลย 1,674.22      87.64      14,341.86       2,555.28    28.48      108.52    120.95      75.01      18,991.96         
นครพนม 860.04         33.37      8,517.99         65.13        34.05      62.83      206.42      36.23      9,816.07          
สกลนคร 764.16         91.28      21,498.91       333.91      53.72      127.23    339.97      110.68    23,319.87         
หนองคาย 287.63         10.93      8,680.00         58.85        27.33      25.11      72.51        27.58      9,189.94          
หนองบัวล าภู 172.74         8.35       9,163.23         69.63        40.93      29.15      85.27        13.91      9,583.21          
บึงกาฬ 145.44         3.99       884.49           85.37        18.36      57.19      60.11        20.04      1,274.99          

รวมทัง้สิน่ 6,808.40     412.75   124,090.21    4,037.21   575.83   636.66   1,695.06  541.26   138,797.37     

ตำรำงแสดงกำรใชส้ินทรัพยข์องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รำยจังหวดั)



๒๓ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

 

 

 

มิติที่ 3  ความสามารถในการบริหารจัดการ(Management Ability) 

  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบกำรเงินแล้ว จ ำนวน  1,155  แห่งสหกรณแ์ละกลุ่ม
เกษตรกรมีชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยใน ชั้นดีมำกร้อยละ 2.51 ชั้นดี ร้อยละ 19.13 ชั้นพอใช้ ร้อยละ 6.06  ชั้น
ควรปรับปรุง ร้อยละ 0.14  และชั้นไม่มีกำรควบคุมภำยใน ร้อยละ 71.08 

  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด ำเนินธุรกิจ 6 ด้ำนมีมูลค่ำรวม 121,051.70 ล้ำนบำทต่อปี หรือ 
10,087.64 ล้ำนบำทต่อเดือน ประกอบด้วยธุรกิจด้ำนกำรให้เงินกู้ มีมูลค่ำธุรกิจมำกท่ีสุด 88,077.57 ล้ำนบำท 
เฉลี่ยเดือนละ  7,339.80 ลำ้นบำท รองลงมำธุรกิจกำรรับฝำกเงิน  21,268.80  ล้ำนบำทเฉลี่ยเดือนละ 
1,772.40  ล้ำนบำทธุรกิจจดัหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย6,289.91 ล้ำนบำท เฉลี่ยเดือนละ 524.16 ล้ำนบำทธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล 4,319.25ลำ้นบำท เฉลี่ยเดือนละ 371.11 ล้ำนบำท ธุรกิจแปรรูปผลิตผลกำรเกษตร  1,011.13  
ล้ำนบำท เฉลี่ยเดือนละ 84.25 ล้ำนบำท  และธุรกิจให้บริกำร85.04 ล้ำนบำท เฉลี่ยเดือนละ 7.08 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ 

อดุรธานี, 
25,939.91 , 19%

ขอนแก่น, 
40,681.42 , 29%

เลย, 18,991.96 , 
14%

นครพนม, 9,816.07 
, 7%

สกลนคร, 
23,319.87 , 17%

หนองคาย, 
9,189.94 , 6%

หนองบัวล าภู, 
9,583.21 , 7%

บึงกาฬ, 1,274.99 , 
1%

แผนภูมิแสดงปริมาณสินทรัพย์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายจังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท
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   ประเภทสหกรณ์  
(หน่วย:ล้ำนบำท)

กำรรับฝำกเงิน กำรให้เงินกู้
กำรจัดหำ
สินค้ำมำ
จ ำหน่ำย

กำรรวบรวม
ผลิตผล

กำรแปรรูป
ผลิตผล

กำรเกษตร
กำรให้บริกำร ปริมำณธุรกิจรวม ร้อยละ

สหกรณ์การเกษตร 5,023.21     8,710.61      6,012.59    4,104.61    1,007.05    42.86       24,900.93      20.57     
สหกรณ์นิคม 35.12          113.60         20.65         52.29         -             0.57         222.24           0.18       
สหกรณ์ประมง 0.06            1.89             -             -             -             -           1.95               0.00       
กลุ่มเกษตรกร 0.58            98.32           47.69         154.36       1.58           0.06         302.60           0.25       

รวมภำคเกษตร 5,058.97     8,924.41     6,080.93   4,311.27    1,008.63    43.50       25,427.71      21.01    
สหกรณ์ร้านค้า 0.01            13.32           85.46         -             2.13           -           100.92           0.08       
สหกรณ์บริการ 549.93        145.23         104.45       6.76           -             39.26       845.64           0.70       
สหกรณ์ออมทรัพย์ 14,535.81   77,941.59    -             -             -             -           92,477.40      76.39     
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1,124.08     1,053.02      19.06         1.22           0.38           2.28         2,200.04        1.82       

รวมนอกภำคเกษตร 16,209.83   79,153.16   208.98      7.98           2.50           41.54       95,624.00      78.99    
รวมทัง้สิ้น    21,268.80    88,077.57    6,289.91     4,319.25     1,011.13        85.04     121,051.70   100.00

ตำรำงแสดงปริมำณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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        จังหวัด    
(หน่วย:ล้ำนบำท)

กำรรับฝำกเงิน กำรให้เงินกู้
กำรจัดหำ
สินค้ำมำ
จ ำหน่ำย

กำรรวบรวม
ผลิตผล

กำรแปรรูป
ผลิตผล

กำรเกษตร
กำรให้บริกำร ปริมำณธุรกิจรวม ร้อยละ

อุดรธานี 4,680.84     19,546.94    1,180.71    134.63       45.66         11.17       25,599.96      21.15
ขอนแก่น 6,764.69     28,098.59    2,009.06    774.14       133.86       58.05       37,838.38      31.26
เลย 3,148.92     4,119.83      822.05       169.93       19.94         1.67         8,282.34        6.84
นครพนม 1,769.15     5,912.19      355.01       671.38       10.92         0.62         8,719.28        7.20
สกลนคร 2,539.12     17,187.61    1,232.12    373.77       784.03       11.17       22,127.83      18.28
หนองคาย 1,396.44     8,145.50      211.74       481.36       2.13           0.16         10,237.33      8.46
หนองบัวล าภู 535.34        4,499.93      311.01       110.25       1.75           1.51         5,459.79        4.51
บึงกาฬ 434.29        566.98         168.21       1,603.78    12.85         0.68         2,786.80        2.30

รวม 21,268.80   88,077.57   6,289.91   4,319.25    1,011.13    85.04       121,051.70    100.00

ตำรำงแสดงปริมำณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รำยจังหวัด)
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มิติที่ 4  ความสามารถในการท าก าไร (Earning Sufficiency) 

  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรำยได้ท้ังสิ้น21,154.14 ลำ้นบำทมีค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น17,007.97ล้ำน
บำทมีก ำไรสุทธิ 4,146.17 ล้ำนบำท แยกเป็นภำคกำรเกษตร 337.78 ล้ำนบำทและนอกภำคกำรเกษตร 
3,772.39 ล้ำนบำท เฉลี่ยก ำไรต่อสมำชิกคนละ3,336.91บำท มีเงินออมเฉลี่ยคนละ 51,543.67 บำท และมี
หนี้สินเฉลี่ยคนละ101,006.19 บำท   

  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีก ำไรสุทธิ948แห่ง เป็นเงิน 4,338.98 ล้ำนบำท ขำดทุนสุทธิ 280 แห่ง 
เป็นเงิน 192.81 ล้ำนบำท ไม่ด ำเนินธุรกิจ จ ำนวน  43 แห่ง 

 

 

ประเภทสหกรณ์

(หน่วย :  ล้ำนบำท)
ก ำไร 

(สหกรณ)์
ก ำไร (บำท)

ขำดทุน 
(สหกรณ)์

ขำดทุน (บำท)

สหกรณ์การเกษตร 509        12,598.74   12,228.18   353           505.97       156         135.42          
สหกรณ์ประมง 4            0.34            0.35            2               0.06           2             0.07              
สหกรณ์นิคม 2            86.23          86.81          1               0.35           1             0.93              
กลุ่มเกษตรกร 497        216.48        212.67        401           7.48           96           3.67              

รวมภำคกำรเกษตร 1,012     12,901.80   12,528.02   757           513.86       255        140.08         
สหกรณ์ออมทรัพย์ 84          7,619.81     3,941.23     81             3,727.36    3             48.79            
สหกรณ์ร้านค้า 12          90.38          85.25          9               5.76           3             0.63              
สหกรณ์บริการ 67          304.12        294.02        52             12.73         15           2.63              
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 53          238.03        159.45        49             79.27         4             0.68              
รวมนอกภำคกำรเกษตร 216        8,252.34     4,479.95     191           3,825.12    25          52.73           

รวมทัง้สิ้น 1,228     21,154.14   17,007.97   948           4,338.98    280        192.81         

จ ำนวน
สหกรณ์

รำยได้ ค่ำใชจ้่ำย

ก ำไร ขำดทุน
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำน ปี 2557
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จังหวัด

(หน่วย :  ล้ำนบำท)
ก ำไร 

(สหกรณ)์
ก ำไร (บำท)

ขำดทุน 
(สหกรณ)์

ขำดทุน (บำท)

อุดรธานี 213        3,212.55     2,129.73     145           1,091.40    68           8.59              
ขอนแก่น 286        5,794.58     4,391.73     196           1,444.71    90           41.86            
เลย 127        2,354.08     2,166.29     102           281.58       25           93.79            
นครพนม 169        1,665.51     1,311.40     147           359.80       22           5.68              
สกลนคร 171        3,834.89     3,292.51     150           556.13       21           13.75            
หนองคาย 93          1,326.57     987.41        75             346.68       18           7.52              
หนองบัวล าภู 94          1,080.14     858.67        74             229.58       20           8.12              
บึงกาฬ 75          1,885.82     1,870.22     59             29.11         16           13.51            

รวมทัง้สิ้น 1,228     21,154.14   17,007.97   948           4,338.98    280        192.81         

จ ำนวน
สหกรณ์

รำยได้ ค่ำใชจ้่ำย

ก ำไร
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำน ปี 2557  (รำยจังหวัด)

ขำดทุน
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มิติที่ 5  สภาพคล่องทางการเงิน(Liquidity) 

  ควำมเพียงพอของสภำพคล่องต่อควำมต้องกำรเงินสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในภำพรวมถือว่ำด ำเนิน
ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จมีก ำไร แต่มีสภำพคล่องทำงกำรเงินค่อนข้ำงต่ ำ คือมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่ำ
หนี้สินหมุนเวียน0.49 เท่ำและสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ดังนั้นสภำพคล่องทำงกำรเงินจึงขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรลูกหนี้เป็นส ำคัญ   

 

มิติที่ 6  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้น (Sensitivity) 

  ปี 2557 มีปัจจัยเสี่ยงเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งรำคำน้ ำมัน อัตรำดอกเบี้ย รำคำสินค้ำ/พืชผลไม่แน่นอน 
รวมถึงนโยบำยของภำครัฐ และสถำนกำรณ์กำรเมือง ปัจจัยเสี่ยงเหล่ำนี้ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ทั้งด้ำนของกำรลงทุน กำรออม กำรบริโภค และภำระกำรผ่อนช ำระหนี้ของสมำชิก จึงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้ำ
ระวังทำงกำรเงิน โดยพัฒนำระบบเตือนภัยทำงกำรเงิน (Warning System)และพัฒนำระบบกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม (Value 
Driver) ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรทำงกำรเงิน เพ่ือน ำไปสู่ควำมยั่งยืนของสหกรณ์ 



๒๙ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

การประเมินคุณภาพ ปี 2557 

  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน  1,155  แห่งมีชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยใน ชั้นดี - ดีมำก  ร้อย
ละ 21.65  และอยู่ในระดับต่ ำกว่ำมำตรฐำน ร้อยละ78.35 เนื่องจำกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนำดกลำง ถึงเล็กมำก 
มีข้อจ ำกัดเกี่ยวระบบควบคุมภำยในเป็นเหตุให้ขำดควำมต่อเนื่อง และขำดข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเหตุกำรณ ์ควรต้องปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในระดับที่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน ก่อนที่จะเกิดปัญหำ
มำกขึ้นจนไม่อำจแก้ไขได้ อันจะส่งผลต่อธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอนำคต 

  ผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรถือว่ำประสบผลส ำเร็จมีผลก ำไรมำกกว่ำขำดทุน โดยมี
ผลก ำไรจ ำนวน 948 แห่ง เป็นเงิน 4,338.98 ล้ำนบำท ขำดทุน จ ำนวน 280 แห่ง เป็นเงิน 192.81 ล้ำนบำท และ
ไม่ด ำเนินธุรกิจ 43 แห่งโดยมีผลก ำไรต่อสมำชิกเฉลี่ยคนละ 3,336.91 บำท 

  แม้โดยรวมองค์กรจะมีควำมสำมำรถท ำก ำไรได้ แต่หำกพิจำรณำเปรียบเทียบสัดส่วนของเงินออมเฉลี่ย 
51,543.67 บำทต่อคนกับหนี้สินเฉลี่ย 101,006.19บำทต่อคน มีควำมไม่สมดุลกันเงินออมน้อยกว่ำหนี้สินซึ่งเป็นกำร
สะท้อนถึงก ำลังควำมสำมำรถช ำระหนี้ของสมำชิกในอนำคตที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ รวมถึงต้อง
ระมัดระวังในเรื่องของค่ำใช้จ่ำยให้เหมำะสม 

  เพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และสำมำรถอ ำนวยประโยชน์แก่
สมำชิกอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ควรที่สหกรณ์จะได้พิจำรณำปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ดังนี้ 

 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ควรเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรก่อหนี้ให้สอดคล้อง เหมำะสมกับ
ฐำนะ และก ำลังควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ รวมถึงกำรควบคุม ดูแลกำรใช้จ่ำยเงินให้เหมำะสมด้วย 

 2. สหกรณ์ต้องขยำยธุรกิจกำรรวบรวมผลิตผลทำงกำรเกษตร ท ำหน้ำที่ตลำดให้ครอบคลุมพ้ืนที่
มำกที่สุด เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรวบรวมผลิตผลทำงกำรเกษตร และพิจำรณำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้เพื่อ
จ ำหน่ำย  เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำและเพ่ิมอ ำนำจต่อรองรำคำ  

 3. ให้กำรศึกษำอบรมแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  และพนักงำนของสหกรณใ์ห้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  และควำมช ำนำญในกำรบริหำรธุรกิจของสหกรณ์อย่ำงมืออำชีพยิ่งขึ้น 

 4. ส่งเสริมแนะน ำให้สมำชิกสหกรณ์ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนวพระรำชด ำริขององค์
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้สมำชิกจัดท ำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำยใน
ครัวเรือน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยให้สมดุลกับรำยได้และวำงแผนประกอบอำชีพควบคู่กันไปอันจะส่งผล
ให้สมำชิกมีควำมกินดีอยู่ดีขึ้น 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

ประกวดผลงานทางวชิาการสอบบัญชี 

ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 5 เข้ำร่วมประกวดผลงำนทำงวิชำกำรสอบบัญชี ประจ ำปี 2557 
ได้น ำเสนอผลงำนวิชำกำรหรือนวัตกรรมทำงวิชำกำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ผู้รับบริกำร  
องค์กรภำครัฐ  ภำคเอกชน หรือประชำชนท่ัวไป และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ทำง
วิชำกำร  น ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และต่อยอดแนวคิดในกำรพัฒนำงำนสอบบัญชีและองค์กร  อีกท้ังเป็น
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก โดยมีผลงำนด้ำนกำรสอบบัญชี ดังนี้ 

- เพ่ิมคุณภำพลดควำมเสี่ยง ด้วย CATs และ ACL 
-  
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๓๑ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

1.เพ่ิมคุณภาพ ลดความเสี่ยง Increase Quality Reduce Risk 

    

     

 



๓๒ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

 ส ำนักงำนตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ท่ี 5 จัดโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลำกรในสังกัด
เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิต พัฒนำจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยำ พร้อมน้อมน ำ
หลักธรรมค ำสอนของพระพุทธศำสนำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร และในกำรด ำเนินชีวิต 
เพ่ือให้คุณภำพชีวิตดีขึ้น  ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้ำงทีมงำนคุณภำพตำมนโยบำยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
วัดถ้ ำแสงธรรม อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

สร้างขวญัและก าลงัใจ 

บุคลากรดีเด่น 

 เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงำน ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 5 ได้ร่วมกัน
ประชุมพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรท่ีสำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ควำมคุ้มค่ำต่อภำรกิจ อำทิเช่น 

- รำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น/ พนักงำนรำชกำรดีเด่น และลูกจ้ำงประจ ำดีเด่นประจ ำปี 2557 
- ผู้สอบบัญชีดีเด่น 
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น 
- ผู้ให้บริกำร IT ดีเด่น 
- ผู้ให้บริกำร IT ดีเด่นยอดเยี่ยม 

 

ก้าวไกลด้วยไอที 

 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 5 ร่วมแสดงผลงำนวิชำกำร"เพิ่มคุณภาพลดความสเสี่ยง ด้วย 
CATs และ ACL ” ในการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจ าปี 2557"Audit 
Quality Focus”ซึ่งจัดขึน้ระหว่ำงวันท่ี 25 – 27 กันยำยน 2557 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พำเลซกรุงเทพ ซึ่ง
กำรประชุมสัมมนำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวิชำกำรด้ำน
กำรบัญชีและกำรสอบบัญชีรวมท้ังตระหนักถึงวิกฤตกำรสอบบัญชีสหกรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน
ของผู้สอบบัญชี รวมถึงให้มีกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรหรือนวัตกรรมทำงวิชำกำรท่ีเป็นประโยชน์ และ
ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือเป็นกำรต่อยอดแนวคิดในกำรพัฒนำงำนและองค์กรซึ่งในกำรน ำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำรดังกล่ำว ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 5 ได้แสดงตัวอย่ำงกรณีศึกษำมำตรกำรป้องกัน เรื่อง
กำรปรับลดรำคำขำยสินค้ำและใช้เคร่ืองมือช่วยตรวจสอบบัญชี CATS และ ACL ในกำรตรวจสอบบัญชี
พร้อมน ำเสนอข้อมูลวิเครำะห์สภำพปัญหำ ลดควำมเสี่ยงเพ่ิมคุณภำพ ด้วย CATs และ ACL อีกด้วย 

 

 

 



๓๔ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

พฒันาบุคลากรสถาบันเกษตรกรและชุมชน 

ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 5 ได้ด ำเนินกำรอบรม  สัมมนำ และสอนแนะ ตลอดจนให้
ค ำปรึกษำแก่บุคลำกรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำร
จัดท ำบัญชี กำรจัดท ำงบกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี กำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชีมำใช้ใน
กำรวิเครำะห์และบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

 1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีผู้จัดกำรสหกรณ์ขั้นกลำง 
จ ำนวน  110  แห่ง จ ำนวน 110  คน 

 2.โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและกำรบัญชี ส ำหรับสหกรณ์ท่ี
จัดท ำบัญชีและงบกำรเงินไม่ได้ / มีข้อบกพร่องทำงกำรเงินกำรบัญชี หรือไม่มีระบบกำรควบคุมภำยใน
ท่ีดี จ ำนวน 45 แห่ง  โดยเข้ำก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชีแก่พนักงำนบัญชี เดือนละ 1 คร้ัง  ณ ท่ีท ำ
กำรสหกรณ์ 

 3.โครงกำรพัฒนำควำมรู้สำรสนเทศด้ำนบัญชี ส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนบัญชีสหกรณ์ท่ีใช้
โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนำโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  จ ำนวน  25  แห่ง  25  คน 

 4.โครงกำร  3  ประสำนเพื่อพัฒนำกำรสหกรณ์ เสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่สหกรณ์  และผู้ตรวจ
สอบกิจกำร จ ำนวน  30  แห่ง  90  คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                  ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ท่ี ๕ 

  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นอิสระ ให้กับระบบสหกรณ์โดยฝึกอบรม อำทิเช่น 

1.กำรพัฒนำผู้ตรวจสอบกิจกำรขั้นกลำง ส ำหรับผู้ตรวจสอบกิจกำร หรือผู้สนใจท่ีจะปฏิบัติงำน
ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน  70  แห่ง  71  คน 

2.โครงกำรพัฒนำผู้ตรวจสอบกิจกำร  หลักสูตรขั้นสูง จ ำนวน  30 แห่ง 101 คน 

3.โครงกำร 3 ประสำนเพ่ือพัฒนำกำรสหกรณ์ เสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่สหกรณ์  และผู้ตรวจ
สอบกิจกำร จ ำนวน  90  คน โดยมีควำมมุ่งหวังท่ีจะสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหกรณ์ เพ่ือให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชีไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
จัดกำรภำยใต้ระบบ Warning System เป็นรำยไตรมำส 
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