คํานํา
รายงานประจําปี
๒๕๕๘ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่
ผลการปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ห นองคาย ในรอบ ๑ ปี
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแสดงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้งบประมาณ
ประจํ า ปี ตามอั ต รากํ า ลั ง ที่ มี ใ นสํ า นั ก งานและมี ข้ อ มู ล สถิ ติ ท างการเงิ น ของสถาบั น เกษตรกรต่ า งๆ
ในจังหวัดหนองคาย ตลอดจนการแบ่งส่วนราชการ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนโยบายของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจําปีเล่มนี้
จะอํานวยประโยชน์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจตามสมควร
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธันวาคม ๒๕๕๘
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คําขวัญจังหวัดหนองคาย
“อนุสาวรียป์ ราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานมิตรภาพไทย – ลาว”

อนุสาวรียป์ ราบฮ่อ

หลวงพ่อพระใส

~๑~

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ค่านิยม : มีจติ มุ่งบริการ (Service Mind) งานสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ (Quality and Result
Orientation) ยึดมั่นในสิ่งทีถ่ ูกต้อง (Moral Courage)

๑. วิสัยทัศน์
“พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญ ชีของสหกรณ์และสถาบั นเกษตรกรให้ เข้ม แข็ง
โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นําบัญชีสู่เกษตรกร”
๒. พันธกิจ
1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. พัฒนาระบบการกํากับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ
5. ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี
แก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิ จ ทางการเงิ น ของสหกรณ์ แ ละ
กลุ่มเกษตรกร
7. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทําบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริ เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ และขีดความสามารถในการจัดทําบัญชีแก่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร
เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
~๒~

๓. ภารกิจตามกฎหมาย
1. ดํ า เนิ น การตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสหกรณ์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กํ า หนดระบบบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกร
3. ให้คําปรึกษาแนะนําและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีแก่คณะกรรมการ
และสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรเครือข่าย
4. ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม การจั ด ทํ า บั ญ ชี ใ ห้ แ ก่ ส หกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร กลุ่ ม อาชี พ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
5. กํากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
6. จัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นพื้นฐานในการกําหนด
นโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7. ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
กลยุทธ์ :
๑. พัฒนามาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. พัฒนามาตรฐานการสอบบัญชีและระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓. พัฒนาระบบการกํากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
๔. พัฒนาระบบการกํากับสหกรณ์
๕. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์
๖. กํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าข่ายเลิกตามกฎหมายและที่ชําระบัญชี
๗. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกในการทํา
ธุรกรรมและธุรกิจกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๘. ประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๙. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืน
~๓~

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์ :
๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทําบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓. พัฒนาสถาบันเกษตรกรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔. ส่ ง เสริ ม ให้ ส หกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี
ที่เป็นมาตรฐาน
๕. ส่ งเสริ ม และผลั กดั น ให้ส หกรณ์แ ละกลุ่ม เกษตรกรใช้ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศด้านการเงิ น
การบัญชีในการบริหารจัดการ
๖. บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ :
๑. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร
๓. ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
๕. พัฒนาและเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :
เสริมสร้างองค์ความรู้ และขีดความสามารถในการจัดทําบัญชีแก่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชน
และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ :
๑. พัฒนาและเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสบู่ ัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
๒. บูรณาการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด
๓. พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มอาชีพ เยาวชน และเกษตรกรตามโครงการ
พระราชดําริ
๔. พัฒนามาตรฐานการบัญชีและเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน
๕. สนับสนุนการจัดทําบัญชีแก่เกษตรกรตามยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร

~๔~

โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ดําเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓. ให้คําปรึกษา แนะนําให้ความรู้ด้านบริหารการเงินการบัญชี แก่คณะกรรมการและสมาชิกของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรเครือข่าย
๔. ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทําบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดําริ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
๕. กํากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
๖. จัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๗. ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือตามที่
กระทรวง

พันธกิจของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
มีหน้าที่ คือ
๑. ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วางรูปแบบ และพัฒนาระบบบัญชีให้เหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กํากับแนะนําบริหารการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม รัดกุมและมีการบริหารจัดการตามหลักการ และวิธีการสหกรณ์
๓. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ สหกรณ์ และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนงาน
ตรวจสอบบัญชีให้ทันต่อความต้องการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
๔. พั ฒ นาศั ก ยภาพของสถาบั น เกษตรกรในด้ า นโครงสร้ า งบุ ค ลากร เทคโนโลยี และการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เป็นศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พั ฒ นากิ จ การของสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรให้ เ ข้ ม แข็ ง และเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารเผยแพร่ แ ละ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนที่สนใจ

~๕~

ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

~๖~

ผังโครงสร้างสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

งานสอบบัญชี

งานบริหารทัว่ ไป
สายสอบบัญชีที่ 1

สายสอบบัญชีที่ 2

สายสอบบัญชีที่ 3

นายสุเมธ พุทธิพรไพศาล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

นางสาวสุกานดา ทองสุทธิ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

นางกัญจนพร พระยาลอ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

นางสาวจารียา พูนพิพัฒนพงษ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

นางสาวปัทมา บ่อทรัพย์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

นางสาวดารณี วุฒิสาร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวภานุรักษ์ พรมมา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวนัฐรดา สุวรรณะ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

นางสาวศศิตา นามบุรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

นางยุพณ
ิ ราชรองเมือง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางวลัยพร ทินาทิน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางฉันทนา ปัตตานี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวรัชฎาภรณ์ นีระพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวนงลักษณ พนาลิกุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวเพ็ญนภา บรรณารักษ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายทรงพล พันธเดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวนันท์นภัส กัญจน์พิลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีรยุทธ์ แสงกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายศุภชัย เสียงเสนาะ
พนักงานขับรถ

นายสุรศักดิ์ แสงกล้า
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสนธยา มูลครุตร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายปกรณ์ พลเพ็ง
พนักงานขับรถ

นายสมพงษ์ บัวระพา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวนันทิชา เฉียบแหลม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

-๗-

สายสอบบัญชีที่ 4

สายสอบบัญชีที่ 5

สายสอบบัญชีที่ 6

นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

นางกรรณิการ์ ศรีสวัสดิ์
พนักงานทําความสะอาด

ความเป็นมาของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ตามที่ทางรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรในรูปของสถาบันเกษตรกร
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการผลิต การจําหน่าย การเพิ่มรายได้ การจัดการดําเนินธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแกนนําในการพัฒนาการเกษตรในชนบทให้ดียิ่งขึ้น และโดยเหตุที่งานสอบบัญชี
เป็นสิ่งจําเป็นและอํานวยประโยชน์ต่อการบริหาร ธุรกิจอย่างมาก ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเห็นว่า
การกระจายการบริการด้านการตรวจสอบจากส่วนกลางออกสู่ภูมิภาคจะทําให้สามารถสอบบัญชีได้รวดเร็ว
และช่วยเหลือแนะนําการจัดทําบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในปี ๒๕๒๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสํานักงานตรวจสอบกิจการ
สถาบันเกษตรกรขึ้นในภูมิภาค ตามข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกร ในระยะแรกตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๒๔ -๒๕๒๖ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ๕๐ จังหวัด ซึ่งรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย และ
เรียกชื่อว่า “สํานักงานตรวจสอบกิจการสถาบันเกษตรกรจังหวัด” และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเพิ่มขึ้นจน
ครบทุกจังหวัดแล้ว ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์” เป็นจุดปฏิบัติงานในส่วน
ภูมิภาคสังกัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ตรวจบัญชีสหกรณ์ขึ้นในส่วน
ภูมิภาคอีก ๑๒ ศูนย์ คือ "ศูนย์ตรวจบัญชีสหกรณ์ท.ี่ ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ภูมิภาค
ที่..." และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท.ี่ .." แต่ละ สํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ท.ี่ .. มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานของ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แต่ละ
จังหวัด
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๒๕ ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย ๔๓๐๐๐
เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็ น แนวยาว ทํ า ให้ ก ารติ ด ต่ อ ระหว่ า งอํ า เภอที่ ห่ า งไกลและจั ง หวั ด เป็ น ไปด้ ว ยความยากลํ า บาก
และใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษา
ความมั่ น คง และการอํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนในท้ อ งที่ จึ ง ได้ มี ก ารแยกอํ า เภอบึ ง กาฬ
อํ า เภอเซกา อํ า เภอโซ่ พิ สั ย อํ า เภอบุ่ ง คล้ า อํ า เภอบึ ง โขงหลง อํ า เภอปากคาด อํ า เภอพรเจริ ญ และ
อําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ
ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔" ในราชกิจจานุเบกษา เป็น จังหวัดที่ ๗๗ เมื่อวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๔ และใช้บังคับในวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์บึงกาฬ จึงได้แยกจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

~๘~

ผังที่ตั้งสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ศาลากลางจังหวัด
หนองคาย

สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณหนองคาย

สปก.
หนอง
คาย

อุต
สาหกรรม
จังหวัด
หนอง
คาย

แฟลตตํารวจ

สาธณสุข
จังหวัด
หนอง
คาย

โยธาธิ
การ
จังหวัด
หนอง
คาย

อบจ.
หนอง
คาย

พาณิชย
จังหวัด
หนอง
คาย
สนง.
การคา ฯ

สรรพากร
จังหวัด
หนองคาย

~๙~

ศาล
หลัก
เมือง

ศูนย
OTOP
หนองคาย

วิทยาลัย
เทคนิค
หนองคาย
เรือนจํา
กลาง
จังหวัด
หนองคาย

โรงเรียน
ปทุมเทพ
วิทยาคาร

สหกรณ
จังหวัด
หนองคาย

ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
จังหวัดหนองคายแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อําเภอ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย รับผิดชอบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ดังนี้
ประเภทของสหกรณ์
ลําดับที่

อําเภอ

๑
๒

อําเภอเมือง
อําเภอท่าบ่อ

๑๔
๙

1

๒
๑

-

๕
-

เครดิต
ยูเนี่ยน
-

๓

๘

-

-

-

-

-

๘

๑๒

๔

อําเภอศรี
เชียงใหม่
อําเภอโพธิ์ตาก

๒

-

-

-

-

-

๒

๓

๕

อําเภอสังคม

๘

-

-

-

-

-

๘

๑

๖

อําเภอโพนพิสัย

๑๔

-

-

๒

-

-

๑๖

๑๓

๗

อําเภอรัตนวาปี

๓

-

-

-

-

๒

๕

๖

๘

อําเภอเฝ้าไร่

๕

-

-

-

-

-

๕

๔

๙

อําเภอสระใคร

๑

-

-

-

-

-

๑

๒

๖๔

๑

๓

๒

๕

๒

๗๗

๕๑

รวม

เกษตร

ประมง

ร้านค้า

บริการ

ออมทรัพย์

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณงานที่รบั ผิดชอบตามพืน้ ที่อําเภอในจังหวัดหนองคาย

~ ๑๐ ~

รวม
๒๑
๑๑

กลุ่ม
เกษตรกร
๗
๓

ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย มีจาํ นวนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบแยกตามสถานะได้ดังนี้
จํานวน
ตาม
ทะเบียน

จํานวนที่ไม่ต้องตรวจ
จํานวนที่
ต้องตรวจ

สหกรณ์ภาคเกษตร
- สหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์ประมง
- สหกรณ์นคิ ม
รวมภาคเกษตร

64
1
65

สหกรณ์นอกภาคเกษตร
- ร้านค้า
- บริการ
- ออมทรัพย์
- เครดิตยูเนี่ยน

อาจถูก
สั่งเลิก

ชําระ
บัญชี

พิทักษ์
ทรัพย์

53
53

4
1
๕

7
7

-

-

-

๑1
1
๑2

3
2
5
2

๒
1
๒
2

1
-

1
-

-

-

๓
-

1
1
๓
-

รวมนอกภาค

12

7

1

1

-

-

๓

๕

รวมสหกรณ์

77

๖๐

๖

8

-

๓

1๗

51

๒๖

1๓

12

-

-

2๕

๑๒๘

๘๕

๑๙

20

-

๔

4๓

ประเภท

กลุ่มเกษตรกร
รวมทั้งสิน้

ล้ม จ้างผู้สอบบัญชี รวมจํานวน
ละลาย ภาคเอกชน
ที่ไม่ต้อง
ตรวจ

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณงานที่รบั ผิดชอบตามสถานะของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

~ ๑๑ ~

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
โครงการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและอื่น ๆ
1. โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีต่ งั้ ใหม่
z อบรมคณะกรรมการ
3 แห่ง/6 คน
z อบรมการจัดทําบัญชีแก่พนักงานบัญชี
3 แห่ง/3 คน
2. โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (WWR)
z เสริมสร้างความพร้อมแก่สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ
๓ สหกรณ์
z เข้าร่วมประชุมเตือนภัยรายไตรมาส
3 สหกรณ์
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
z อบรมคณะกรรมการ
8 แห่ง/8 คน
z อบรมพนักงานบัญชีหรือผุ้รับผิดชอบจัดทําบัญชี
8 แห่ง/9 คน
z กํากับแนะนําการจัดทําบัญชีและงบการเงิน
8 แห่ง/9 คน
4. โครงการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาทางบัญชีสบู่ ญ
ั ชีตน้ ทุนอาชีพ
z ซักซ้อม/อบรมครูบญ
ั ชีอาสา
72 คน
z อบรม/สอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ
๒,๑๗๐ คน
z กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี
๔4๔ คน
z ติดตาม/เก็บข้อมูลการจัดทําบัญชี
๔4๔ คน
5. โครงการสร้างความยั่งยืนในการทําบัญชีสตู่ น้ ทุนอาชีพ
z กํากับสอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ
250 คน
z ติดตาม/เก็บข้อมูลการจัดทําบัญชี
250 คน
6. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
z จัดนิทรรศการ
๔ ครั้ง
z ให้คําปรึกษาแนะนําด้านการบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
198 ราย
z เผยแพร่เอกสาร
198 เล่ม
7. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
z อบรมครูบัญชีเยาวชน
2 คน
z กิจกรรมสอนแนะการจัดทําบัญชี – นักเรียน
40 คน
– ผู้ปกครอง
10 คน
z ติดตามเก็บข้อมูลรายบุคคล
– นักเรียน
40 คน
– ผู้ปกครอง
10 คน
z การติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน
1 โรงเรียน/2 ครั้ง
z อบรมการจัดทําบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/กิจกรรม
ผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
5 คน

~ ๑๒ ~

8. โครงการวิสาหกิจชุมชน
z วางระบบบัญชี
8 กลุ่ม
z แนะนําการจัดทําบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการ 8 กลุ่ม
z ติดตามการจัดทําบัญชีต่อเนื่อง
3 กลุม่
z สอนแนะและติดตามประเมินผล
3 กลุม่
9. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
z กิจกรรมซักซ้อมครูบัญชี
39 คน
z สอนแนะการจัดทําบัญชี
๑,๑๓๐ คน
z กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี
๑,๑๓๐ คน
z ติดตาม/จัดเก็บข้อมูลการจัดทําบัญชี
๑,๑๓๐ คน
10. โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรกรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
• ตรวจสอบบัญชีโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร 20 ศบกต.
ประจําตําบล
• ตรวจสอบกลุ่มองค์กรเกษตรกร
49 กลุม่ /54 โครงการ
11. โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูป รวบรวมยางพารา
ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ วงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท
9 สหกรณ์

~ ๑๓ ~

งบประมาณประจําปี ๒๕๕๘
หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
ที่ได้รบั จัดสรร

แผนงบประมาณ ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า
ภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
อย่างเป็นระบบ
ผลผลิตที่ ๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รบั การตรวจสอบ
บัญชี
งบบุคลากร
๑. พนักงานราชการ
งบดําเนินงาน
๑. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
๒. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน ผลผลิตที่ ๑
แผนงาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รบั การพัฒนา
ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี
ผลผลิตที่ ๒
๒.๑ ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี
งบดําเนินงาน
๑. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- สหกรณ์/กลุ่มฯ ตั้งใหม่
- ผู้ตรวจสอบกิจการ (WWR)
รวม
๒.๒ กํากับแนะนําและฝึกอบรมฯ
งบดําเนินงาน
๑. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
พัฒนาประสิทธิภาพ
รวมงบดําเนินงาน ผลผลิตที่ ๒
ผลผลิตที่ ๓ วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
๓.๑ โครงการพระราชดําริ
1. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
งบดําเนินงาน
๑. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
๒. โครงการสายใยรัก

~ ๑๔ ~

งบประมาณ
ที่ใช้ไป
ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘

1,763,940.00

1,763,940.00

1,971,784.80
120,515.20
2,092,300.00

1,971,784.80
120,515.20
2,092,300.00

11,700.00
8,078.00
19,778.00

11,700.00
8,078.00
19,778.00

170,422.00

170,422.00

190,200.00

190,200.00

33,756.00
๔,๖๔๐.๐๐

33,756.00
๔,๖๔๐.๐๐

คงเหลือ

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
ที่ได้รบั จัดสรร

งบประมาณ
ที่ใช้ไป
ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘

๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวในโอกาสครบรอบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
งบดําเนินงาน
๑. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
๓.๒ สอนแนะการจัดทําบัญชีตน้ ทุนประกอบอาชีพ
งบบุคลากร
๑. พนักงานราชการ
งบดําเนินงาน
1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
๓.๓ วิสาหกิจชุมชน
งบดําเนินงาน
๑. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
๓.๔ จัดนิทรรศการคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่
งบดําเนินงาน
1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน ผลผลิตที่ ๓
แผนงบประมาณ ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าภาคการเกษตร
โครงการ พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Famer)
งบดําเนินงาน
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบดําเนินงาน
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบกลาง
โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพือ่ แปรรูปฯ
งบกลาง
งบกลาง (เบิกแทนกัน)
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
งบรายจ่ายอืน่
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอย

๒๕,๐๔๐.๐๐

๒๕,๐๔๐.๐๐

๔๙๔,๑๘๐.๐๐

๔๙๔,๑๘๐.๐๐

๒๙๙,๗๑๑.๐๐

๒๙๙,๗๑๑.๐๐

๙๐.๑๙๔.๐๐

๙๐.๑๙๔.๐๐

๒๖,๔๘๙.๐๐

๒๖,๔๘๙.๐๐

๔๗๙,๘๓๐.๐๐

๔๗๙,๘๓๐.๐๐

279,850.00

279,850.00

๔๗,๐๐๐.๐๐

๔๗,๐๐๐.๐๐

๒๒,๑๔๐.๐๐

๒๒,๑๔๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ประจําปี 2558
~ ๑๕ ~

คงเหลือ

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
ในงบประมาณ ๒๕๕8 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย มีสหกรณ์ตามทะเบียน
ทั้งสิ้น ๗๗ แห่ง แยกเป็น สหกรณ์ภาคการเกษตร ๖๕ แห่ง และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
๑๒ แห่ง จําแนกตามสถานะของสหกรณ์ ดังนี้
10.39%
14. 29%
2.60%
72.73%

ดํ า เนิ น ธุร กิ จ
ไม่ไ ด้ ดํา เนิ น ธุร กิ จ
หยุ ด ดํ า เนิ น ธุร กิ จ
ชํา ระบั ญชี

แผนภาพที่ 1 แสดงการจําแนกสหกรณ์ในภาพรวมของจังหวัดหนองคาย
จากแผนภาพที่ 1 แสดงการจําแนกสหกรณ์ในภาพรวมของจังหวัดหนองคาย ตามสถานะ
ของสหกรณ์ โดยสถานะดําเนินธุรกิจ จํานวน 56 แห่ง สถานะไม่ได้ดําเนินธุรกิจ จํานวน 2 แห่ง สถานะ
หยุดดําเนินธุรกิจ จํานวน 11 แห่ง และสถานะชําระบัญชี จํานวน 8 แห่ง

10.77%
16.92%
1.54%

70.77%

ดํ า เนิ น ธุร กิ จ
ไม่ไ ด้ ดํา เนิ น ธุร กิ จ
หยุ ด ดํ า เนิ น ธุร กิ จ
ชํา ระบั ญชี

แผนภาพที่ 2 แสดงการจําแนกสหกรณ์ภาคเกษตร
จากแผนภาพที่ 2 แสดงการจําแนกสหกรณ์ภาคเกษตร ของจังหวัดหนองคาย จํานวน
ทั้งสิ้น 65 แห่ง โดยมีสถานะดําเนินธุรกิจ จํานวน 46 แห่ง สถานะไม่ได้ดําเนินธุรกิจ จํานวน 1 แห่ง
สถานะหยุดดําเนินธุรกิจ จํานวน 11 แห่ง และสถานะชําระบัญชี จํานวน 7 แห่ง
8.33%
8.33%

83.33%

แผนภาพที่ 3 แสดงการจําแนกสหกรณ์นอกภาคเกษตร
~ ๑๖ ~

ดํ า เนิ น ธุร กิ จ
ไม่ไ ด้ ดํา เนิ น ธุร กิ จ
ชํา ระบั ญชี

จากแผนภาพที่ 3 แสดงการจําแนกสหกรณ์นอกภาคเกษตร ของจังหวัดหนองคาย
จํานวนทั้งสิ้น 12 แห่ง โดยมีสถานะดําเนินธุรกิจ จํานวน 10 แห่ง สถานะไม่ได้ดําเนินธุรกิจ จํานวน
1 แห่ง และสถานะชําระบัญชี จํานวน 1 แห่ง
ข้อมูลผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินและปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัด
หนองคาย จํานวน ๕๙ สหกรณ์
รายการ

สหกรณ์การเกษตร
255๘

จํานวน (สหกรณ์)
จํานวนสมาชิก (คน)
ทุนดําเนินงาน (บาท)
หนี้สนิ
ทุนของสหกรณ์
ธุรกิจหลัก (บาท)
- การรับฝากเงิน
- การให้กู้เงิน
- การจัดหาสินค้ามาจําหน่าย
- การรวบรวมผลิตผล
- การให้บริการ
ผลการดําเนินงาน
รวมรายได้ (ล้านบาท)
รวมค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
กําไรสุทธิ (5๐ แห่ง)
ขาดทุนสุทธิ ( 9 แห่ง)

สหกรณ์นอกภาค
255๘

๔๙
59,๐๐๔
๙๗๐,๔๒๒,๙๒๑.๑๐

10
16,๓๓๒
๑๑,๐๘๙,๘๒๒.๖๗๓.๗๙

๖๑๐,๙๒๕,๘๑๔.๘๕
๓๕๙,๔๙๗,๑๐๖.๒๕
1,280,973,661.46
๓๐๙,๐๖๐,๑๘๕.๙๗
526,095,585.65
๑๘6,460,๐๑๓.๓๔
260,326,926.50
107,950.00

๖,๑๙๖,๙๙๕,๙๙๑.๒๘
๔,๘๙๒,๘๒๖,๖๘๒.๕๑
6,856,272,242.63
1,636,566,040.71
5,909,308,127.56
13,860,359.58
0.00
0.00

๕๒๒,๓๔๓,๕๐๖.๕๓
๕๒๙,๖๒๐,๓๓๒.๙๙
๑๙,๐๖๖,๑๘๑.๗๕
(26,343,008.21)

๘๑๕,๘๕๖,๐๗๙.๒2
๔๐๖,๐๑๗,๐๘๘.๔๑
๔๐๙,๘๓๘,๙๙๐.81
0.00

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนสมาชิก ทุนดําเนินงาน ปริมาณธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ของ
สหกรณ์ภาคเกษตร และสหกรณ์นอกภาคเกษตรในจังหวัดหนองคาย

~ ๑๗ ~

43.55%
หนี้ สิ น
ทุ น ของสหกรณ์
56.45%

แผนภาพที่ 4 แสดงทุนดําเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
จากแผนภาพที่ 4 แสดงทุนดําเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย มีทนุ ดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 12,060.24 ล้านบาท ทุนดําเนินงานดังกล่าวมาจาก หนี้สิน จํานวน 6,807.92 ล้านบาท
และเป็นทุนของสหกรณ์ จํานวน 5,252.32 ล้านบาท

2.94%

0.00%
22.01%

2.25%

72.79%

เงิ น รั บ ฝาก
เงิ น ให้ กู้
จั ด หาสิ น ค้ า มาจํ า หน่ า ย
รวบรวมผลิ ตผล
บริ ก าร

แผนภาพที่ 5 แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
จากแผนภาพที่ 5 แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย โดยมีปริมาณธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น จํานวน 8,840.71 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจเงินรับฝาก จํานวน 1,945.63 ล้านบาท
ธุรกิจเงินให้กู้ จํานวน 6,435.40 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย จํานวน 199.24 ล้านบาท
ธุรกิจรวบรวมผลิตผล จํานวน 260.33 ล้านบาท และธุรกิจให้บริการ จํานวน 0.11 ล้านบาท

~ ๑๘ ~
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แผนภาพที่ 6 แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
จากแผนภาพที่ 6 แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย สหกรณ์มี
รายได้รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,338.20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จํานวน 935.64 ล้านบาท ส่งผลให้
มีสหกรณ์ที่มีผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ จํานวน 50 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้น จํานวน 428.91 ล้านบาท
และสหกรณ์ทมี่ ีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ จํานวน 9 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้น จํานวน 26.34 ล้านบาท
ข้อมูลผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินและปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัด
หนองคาย จําแนกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตรดังนี้
สหกรณ์ภาคการเกษตร

37.05%
หนี้ สิ น
ทุ น ของสหกรณ์

62.95%

แผนภาพที่ 7 แสดงทุนดําเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร
จากแผนภาพที่ 7 แสดงทุนดําเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร มีทุนดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 970.42 ล้านบาท ทุนดําเนินงานดังกล่าวมาจาก หนี้สิน จํานวน 610.92 ล้านบาท และ
เป็นทุนของสหกรณ์ จํานวน 359.50 ล้านบาท

~ ๑๙ ~

2 0.32%

0.01%

24.13%

14.47%

เงิ น รั บ ฝาก
เงิ น ให้ กู้
จั ด หาสิ น ค้ า มาจํ า หน่ า ย
รวบรวมผลิ ต ผล
บริ ก าร

41.07%

แผนภาพที
่ 8 แสดงปริ
รกิจของสหกรณ์
แผนภาพที
่ 5 แสดงปริ
มาณธุรมกิาณธุ
จของสหกรณ์
ในจังหวัภาคการเกษตร
ดหนองคาย
จากแผนภาพที่ 8 แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยมีปริมาณธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,280.97 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจเงินรับฝาก จํานวน 309.06 ล้านบาท
ธุรกิจเงินให้กู้ จํานวน 526.09 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย จํานวน 185.38 ล้านบาท
ธุรกิจรวบรวมผลิตผล จํานวน 260.33 ล้านบาท และธุรกิจให้บริการ จํานวน 0.11 ล้านบาท
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แผนภาพที่ 9 แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร
จากแผนภาพที่ 9 แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์มีรายได้
รวมทั้งสิ้น จํานวน 522.34 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จํานวน 529.62 ล้านบาท ส่งผลให้มีสหกรณ์
ที่มีผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ จํานวน 40 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้น จํานวน 19.07 ล้านบาท และสหกรณ์
ที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ จํานวน 9 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้น จํานวน 26.34 ล้านบาท

~ ๒๐ ~

ผลการวิเคราะห์สถานภาพ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร
z สถานภาพทัว
่ ไป สหกรณ์ภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ไม่มี

ความพร้อมด้านบุคคลากร และขาดเงินทุนดําเนินงาน โดยเป็นสหกรณ์ที่มีทุนดําเนินงานไม่เกิน ๑ ล้านบาท
จํานวน 27 สหกรณ์ สหกรณ์ที่มีทุนดําเนินงานเกิน ๑ ล้านบาทแต่ไม่เกิน ๓ ล้านบาท จํานวน ๑๕ สหกรณ์
ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ไม่มีการจัดจ้างพนักงานของสหกรณ์เอง การบริหารงานด้านต่างๆ และด้านการเงินการบัญชี
มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการดําเนินงานเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนสหกรณ์ที่เหลือจํานวน ๗ สหกรณ์ เป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและทุนดําเนินงาน โดยมีทุนดําเนินงานเกินกว่า ๓๐ ล้านบาท
z ทุ น ดํ า เนิ น งานและธุ ร กิ จ สหกรณ์ ทุ น ดํ า เนิ น งานของสหกรณ์ ประกอบด้ ว ย
หนี้สินของสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๕ ของทุนดําเนินงาน เป็นทุนของสหกรณ์เองร้อยละ ๓๗.๐๕
เทียบเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.70 เท่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งสหกรณ์มีทุนของสหกรณ์เองเพียง 1.๐๐
บาท ที่ จะชําระหนี้สินทุกๆ ๑.๗๐ บาท ซึ่ งเจ้าหนี้ข องสหกรณ์ ยังมีความเสี่ยงจากการได้รับชําระหนี้
พอสมควร โดยทุนดําเนินงานของสหกรณ์สหกรณ์นําไปดําเนินธุรกิจให้สมาชิกกู้ยืมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
๔๑.๐๓ ของปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น รองลงมาได้แก่ธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๑ ธุรกิจ
รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกร้อยละ ๒๐.๓๑ แต่ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลิตผลดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเพียง
การบันทึกมูลค่าธุรกิจผ่านบัญชีของสหกรณ์ โดยสหกรณ์เป็นเพียงตัวแทนในการรวบรวมยางก้อนถ้วยของ
สมาชิกเพื่อให้พ่อค้าภายนอกประมูล โดยสหกรณ์ไม่ได้ซื้อขายผลิตผลจากสมาชิกจริง ส่วนที่เหลืออีกร้อย
ละ ๑๔.๕๕ เป็นธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายและธุรกิจให้บริการแก่สมาชิก
z ผลการดําเนินงาน สหกรณ์มีกําไรสุทธิ จํานวน ๔๐ สหกรณ์ เป็นเงิน ๑๙.๐๗
ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน ๙ สหกรณ์ เป็นเงิน ๒๖.๓๔ ล้านบาท สหกรณ์ที่ขาดทุนส่วนใหญ่
เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่และมีผลขาดทุนจํานวนมาก เนื่องจากสหกรณ์ต้องรับภาระค่าเสียหายจากประมาณ
การทางบัญชีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ อันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ซึ่งไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
สรุปภาพรวมสหกรณ์ สหกรณ์ภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก
ขาดความมั่นคงด้านทุนของสหกรณ์เอง ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ซึ่งเป็นทุนของทางราชการ ทําให้ไม่สามารถบริการสมาชิกได้เท่าที่ควร และไม่สามารถจัดจ้าง
พนักงานได้ เนื่องจากรายได้ของสหกรณ์ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพนักงาน การดําเนินงาน
ด้านต่างๆ ต้องอาศัยคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งการดําเนินธุรกิจ การเงินการบัญชี การดําเนินธุรกิจมุ่งเน้น
การให้สินเชื่อแก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและเป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากสหกรณ์ขาดความพร้อมในทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่การจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
สมาชิกส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่เข้าใจหลักการสหกรณ์ที่แท้จริง คณะกรรมการดําเนินการขาดความรู้ความสามารถ
ในการบริหารงาน ขณะที่สหกรณ์บางแห่งจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมิได้
เกิดจากความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแล้ว ก็ไม่มีการดําเนิน
ธุรกิจหรือดําเนินการใดๆ ต่อ ส่วนสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและบุคคลากร แต่หลาย
สหกรณ์มีผลการดําเนินงานผลขาดทุนเป็นจํานวนมาก อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบของสหกรณ์ และการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่โปร่งใส และการแสวงหาผลประโยชน์

~ ๒๑ ~

สหกรณ์นอกภาคเกษตร

44.12%
55.88%

หนี้ สิ น
ทุ น ของสหกรณ์

แผนภาพที่ 10 แสดงทุนดําเนินงานของสหกรณ์นอกภาคเกษตร
จากแผนภาพที่ 10 แสดงทุนดําเนินงานของสหกรณ์นอกภาคเกษตร มีทนุ ดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 11,089.82 ล้านบาท ทุนดําเนินงานดังกล่าวมาจาก หนี้สิน จํานวน 6,197.00 ล้านบาท
และเป็นทุนของสหกรณ์ จํานวน 4,892.82 ล้านบาท

0.18%

21.65%

เงิ น รั บ ฝาก
เงิ น ให้ กู้
จั ด หาสิ น ค้ า มาจํ า หน่ า ย
78.17%

แผนภาพที่ 11 แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคเกษตร
จากแผนภาพที่ 11 แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคเกษตร โดยมีปริมาณธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น จํานวน 7,559.73 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจเงินรับฝาก จํานวน 1,636.56 ล้านบาท
ธุรกิจเงินให้กู้ จํานวน 5,909.31 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย จํานวน 13.86 ล้านบาท

~ ๒๒ ~
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แผนภาพที่ 12 แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์นอกภาคเกษตร
จากแผนภาพที่ 12 แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์นอกภาคเกษตร สหกรณ์มีรายได้
รวมทั้งสิ้น จํานวน 815.86 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จํานวน 406.02 ล้านบาท ส่งผลให้มีสหกรณ์
มีผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ มูลค่ารวมทั้งสิ้น จํานวน 409.86 ล้านบาท
ผลการวิเคราะห์สถานภาพ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของสหกรณ์นอกภาคเกษตร
สถานภาพทั่วไป สหกรณ์นอกภาคการเกษตรเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน ทุนดําเนินงาน ปริมาณธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่ง
เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในส่วนราชการต่างๆ จํานวน ๕ แห่ง
z

ทุนดําเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินซึ่งเป็นการกู้ยืมจากแหล่งทุนภายนอก
และเงินรับฝากจากสมาชิก ทุนดําเนินงานประกอบด้วยหนี้สิน ร้อยละ ๕5.88 และเป็นทุนของสหกรณ์เอง
ร้อยละ ๔4.12 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ๑.27 เท่า กล่าวคือหนี้สินทุกๆ ๑.27 บาท สหกรณ์มีทุนของ
สหกรณ์ที่จะชําระเพียง ๑.๐๐ บาท เจ้าหนี้ของสหกรณ์มีความเสี่ยงในการที่จะได้รับชําระหนี้คืน เนื่องจาก
ทุนของสหกรณ์ไม่สามารถคุ้มครองหนี้สินได้ทั้งจํานวน ทุนดําเนินงานเกือบทั้งหมดสหกรณ์นําไปลงทุนให้
สมาชิกกู้ยืม โดยระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ยืมให้สมาชิก ร้อยละ ๘๐.๘6 ของปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น
z

z ผลการดําเนินงาน สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ

ทุกสหกรณ์ โดยปริมาณกําไรส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน ๔๐๙.๘๔ ล้านบาท

~ ๒๓ ~

สรุปภาพรวม สหกรณ์นอกภาคการเกษตรส่วนใหญ่มีทุนของสหกรณ์เอง
จํานวนมาก ทําให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายนอกได้ สามารถจัดจ้างพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
ด้านต่าง ๆ ได้ครบทุกด้าน แต่การดําเนินธุรกิจไม่หลากหลายเท่าสหกรณ์ภาคการเกษตร จากการที่สหกรณ์
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายนอกได้ ส่งผลให้สหกรณ์ก่อหนี้จากแหล่งภายนอกจํานวนมากโดยเป็นการ
ก่อหนี้ที่ต้องชําระคืนในระยะสั้นและระยะปานกลาง และสหกรณ์นําเงินกู้ยืมดังกล่าวมาลงทุนให้สมาชิก
กู้ยืมซึ่งการให้สมาชิกกู้ยืมดังกล่าว เป็นการให้สมาชิกส่งคืนในระยะยาวและมีการกําหนดระเบียบเงินให้
สมาชิกกู้ใหม่เพื่อให้สมาชิกที่ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้อีก สามารถกู้ยืมได้โดยไม่คํานึงถึงความสามารถในการชําระ
หนี้ของสมาชิกผู้กู้ ส่งผลให้สมาชิกผิดนัดชําระหนี้เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากในแต่ละปี และส่งผลให้สหกรณ์
ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากปริมาณเม็ดเงินที่ไหลเข้าสหกรณ์ไม่พอเพียงต่อการชําระ
หนี้และใช้จ่ายในสหกรณ์ สหกรณ์จึงต้องดําเนินการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี แม้ว่า
การกู้ยืมเงินจากแหล่งภายนอกเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ทุนดําเนินงานของสหกรณ์เพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าว
เป็นการเพิ่มในสัดส่วนของหนี้สินมากกว่าในส่วนของทุนของสหกรณ์เอง ซึ่งไม่ได้สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น
กับสหกรณ์อย่างแท้จริง และหากสหกรณ์ไม่สามารถกําหนดและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามระบบการควบคุมภายในที่ดี จะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ภายนอกหรือสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
ที่นําเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์ ซึ่งหากมีการทวงถามให้สหกรณ์ชําระหนี้หรือถอนเงินฝากออกจากสหกรณ์
จํานวนมาก สหกรณ์จะไม่สามารถจ่ายชําระหนี้หรือจ่ายคืนเงินรับฝากได้ และหากมีการฟ้องร้องตามกฎหมาย
สหกรณ์ต้องฟ้องร้องดําเนินการตามกฎหมายเรียกเงินคืนกับสมาชิกที่กู้ยืมเงิน จึงจะสามารถชําระหนี้ได้
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกและต่อสังคม อย่างรุนแรงและจํานวนมาก
z

~ ๒๔ ~

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดหนองคาย
ในงบประมาณ 2558 กลุม่ เกษตรกรตามทะเบียนทั้งสิน้ 51 แห่ง แยกตามสถานะ
ของกลุ่มเกษตรกร ดังนี้

23.53%
45.10%
9.80%
19.61%

1.96%

ดํ า เนิ น ธุร กิ จ
ไม่ไ ด้ ดํ า เนิ น ธุร กิ จ
หยุ ด ดํ า เนิ น ธุร กิ จ
เลิ ก ดํ า เนิ น ธุร กิ จ
ชํา ระบั ญชี

แผนภาพที่ 13 แสดงการจําแนกกลุ่มเกษตรกรตามสถานะของกลุ่มเกษตรกร
จากแผนภาพที่ 13 แสดงการจําแนกกลุ่มเกษตรกรตามสถานะ จํานวนทั้งสิ้น 51 แห่ง
โดยมีสถานะดําเนินธุรกิจ จํานวน 23 แห่ง สถานะไม่ได้ดําเนินธุรกิจ จํานวน 1 แห่ง สถานะหยุดดําเนิน
ธุรกิจ จํานวน 10 แห่ง สถานะเลิกดําเนินธุรกิจ จํานวน 5 แห่ง และสถานะชําระบัญชี จํานวน 12 แห่ง
รายการ

กลุ่มเกษตรกร
2558

จํานวน
จํานวนสมาชิก (คน)
ทุนดําเนินงาน (บาท)

23
4,๔๑๘
12,353,195.47

หนี้สนิ
ทุนของกลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลัก (บาท)
- การให้กู้เงิน
- การจัดหาสินค้ามาจําหน่าย
ผลการดําเนินงาน
รวมรายได้ (บาท)
รวมค่าใช้จ่าย (บาท)
กําไรสุทธิ (๑๙ แห่ง)
(ขาดทุน) สุทธิ (๔ แห่ง)

4,685,774.08
7,667,421.39
1๐,๘๖๘,099.00
8,๑๑๗,944.00
2,750,155.00
3,140,550.08
3,095,244.93
๓๖๕,๓๑๘.๐๕
(๓๒๐,๐๑๒.๙๐)

ตารางที่ 5 แสดงทุนดําเนินงาน ปริมาณธุรกิจ และผลการดําเนินงาน ของกลุ่มเกษตรกร

~ ๒๕ ~

37.89%
หนี้ สิ น
ทุ น ของสหกรณ์
62.11%

แผนภาพที่ 14 แสดงทุนดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
จากแผนภาพที่ 14 แสดงทุนดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร มีทนุ ดําเนินงานรวมทั้งสิ้น
12.35 ล้านบาท ทุนดําเนินงานดังกล่าวมาจาก หนี้สิน จํานวน 4.6๘ ล้านบาท และเป็นทุนของกลุ่ม
เกษตรกร จํานวน 7.67 ล้านบาท

25.30%

เงิ น ให้ กู้

จั ด หาสิ น ค้ า มาจํ า หน่ า ย
74.70%

แผนภาพที่ 15 แสดงปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร
จากแผนภาพที่ 15 แสดงปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร โดยมีปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น
จํานวน 10.87 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจเงินให้กู้ จํานวน 8.12 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย
จํานวน 2.75 ล้านบาท

~ ๒๖ ~

3.50
3.00
2.50

รายได

2.00
ลานบาท

คาใชจาย

1.50

กําไร

ขาดทุน

1.00
0.50
0.00

แผนภาพที่ 16 แสดงผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
จากแผนภาพที่ 16 แสดงผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรมีรายได้รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 3.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จํานวน 3.10 ล้านบาท ส่งผลให้มีกลุ่มเกษตรกร มีผล
การดําเนินงานมีกําไรสุทธิ จํานวน 19 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิน้ จํานวน 0.77 ล้านบาท และผลการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ จํานวน 4 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิน้ จํานวน 0.32 ล้านบาท
ผลการวิเคราะห์สถานภาพ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
กลุ่ ม เกษตรกรในจั ง หวั ด หนองคายส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม เกษตรกรขนาดเล็ ก และทุ น
ดําเนินงานน้อย ทุนดําเนินงานร้อยละ ๖๒.๐๗ เป็นทุนของสหกรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ภายนอกได้ จึงทําให้ปริมาณธุรกิจมีจํานวนน้อยเช่นกัน กลุ่มเกษตรกรไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม
เกษตรกร อันเนื่องมาจากข้อจํากัดด้านเงินทุนดังที่กล่าว การบริหารงานด้านต่าง ๆ อาศัยคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมด กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดทําบัญชี และงบการเงินเพื่อให้ตรวจสอบได้
ต้องอาศัยผู้สอบบัญชีในการเข้ากํากับสอนแนะให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบสามารถจัดทําบัญชีได้ และ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการที่ได้รับมอบหมายให้จัดทําบัญชีหมดวาระเป็นกรรมการ ก็ไม่ได้ทําบัญชีให้แก่
กลุ่มเกษตรกรอีก ซึ่งก็ต้องสอนแนะแก่กรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีคนใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะเช่นนี้
มาตลอด
คณะกรรมการดําเนินการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ไม่มรี ะบบ
การควบคุมภายในที่ดี มีข้อบกพร่องด้านการเงินการบัญชี แต่ปริมาณความเสียหายไม่มากพอที่จะส่งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพโดยปกติของสมาชิกแต่อย่างใด

~ ๒๗ ~

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ปัญหาสภาพแวดล้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. การจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยขาดความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
๒. สหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่ได้ โดยเฉพาะพนักงานบัญชี
๓. สหกรณ์ภาคเกษตรขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดทําจัดทําบัญชี งบการเงิน และ
รายละเอียดประกอบงบการเงินได้
๔. สถานที่ตั้งของกลุ่มเกษตรกรไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามที่อยู่ของการเลือกตั้งประธานกลุ่ม ซึ่งติดต่อ
ไม่ได้
๕. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดตั้งตามความต้องการของเกษตรกร แต่ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ
ซึ่งเมื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว ก็ไม่ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายกําหนด หรือหยุดดําเนินการ
เนื่องจากยังขาดความพร้อมด้านเงินทุนและบุคลากร

ปัญหาด้านการบริหาร
๑. การกําหนดระเบียบที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นตามหลักการสหกรณ์ที่ดี
๒. สหกรณ์ไม่ดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและไม่มุ่งหวัง
กําไรเป็นหลัก แต่ปัจจุบันมุ่งเน้นหาผลประโยชน์ โดยไม่คํานึงถึงความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหาย
ให้กับสหกรณ์
๓. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่มีความรู้ความชํานาญในการบริหารจัดการ
ด้านธุรกิจ
๔. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดในการดําเนินธุรกิจต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
๕. คณะกรรมการดําเนินการ ไม่สามารถควบคุมการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ และหรือตกอยู่ภายใต้
การควบคุมของฝ่ายจัดการ และไม่ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตตามที่นายทะเบียน
สั่งการตามกฎหมาย
๖. ขาดหลักธรรมมาภิบาลในองค์กร การดําเนินงานไม่คํานึงถึงผลประโยชน์สมาชิกเป็นหลัก
๗. ไม่เห็นความสําคัญหรือนําข้อมูลทางการเงิน การบัญชี มาประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน
๘. แผนงาน และงบประมาณที่ กํ า หนด ไม่ ส ามารถใช้ เ ป็ น เป้ า หมายในการดํ า เนิ น งานให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ และควบคุมค่าใช้จ่ายได้

~ ๒๘ ~

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ประสานความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่ความต้องการและความพร้อมของสมาชิก เพื่อที่จะสามารถพัฒนาให้เป็น
สหกรณ์ที่มีความพร้อมและความเข้มแข็งต่อไป
2. ส่งเสริมกํากับแนะนําการจัดทําบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
3. ให้การอบรมแก่คณะกรรมการให้มีความรู้ เข้าใจ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ตลอดจนการนําข้อมูลทางการเงินการบัญชีไปใช้ในการวางแผน ติดตาม และปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
4. กําหนดให้มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กร
5. ให้การอบรมผู้ตรวจสอบกิจการให้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบกิจการ สามารถ
กํากับแจ้งเตือนให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หรือให้ข้อมูลกับหน่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ ได้อย่างทันท่วงที
๖. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์

~ ๒๙ ~

~ ๓๐ ~

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดหนองคาย
คําขวัญประจําจังหวัด
“วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย – ลาว”
สภาพทั่วไป (Geography)
จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจาก
กรุงเทพฯ ๖๑๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๗,๒๒๒.๖๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๔.๕๐ ล้านไร่
ลักษณะพื้นที่เป็นรูปเรียวยาวทอดตามลําน้ําโขง มีความกว้างจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ ๒๕-๕๐
กิโลเมตร ความยาวจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกประมาณ ๓๓๐.๖๐ กิโลเมตร
เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
แนวยาว ทําให้การติดต่อระหว่างอําเภอที่ห่างไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลําบาก และใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางมากเกินควร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมั่นคง และ
การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ จึงได้มีการแยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอเซกา อําเภอโซ่
พิสัย อําเภอบุ่งคล้า อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึง
กาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔" ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และใช้บังคับในวันรุ่งขึ้น[3]ตั้งแต่วันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

~ ๓๑ ~

ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากัด

การประชุม ๓ ฝ่าย เรื่อง กําหนดแนวทางการให้บริการที่เหมาะสม
กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปี ๒๕๕๘

~ ๓๒ ~

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมฯ

~ ๓๓ ~

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์ตั้งใหม่
สําหรับคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชีขั้นพื้นฐาน

~ ๓๔ ~

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทําบัญชีสําหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในกลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบบัญชี

ติดตามกิจกรรมในโรงเรียนตาม พระราชดําริ ฯ

~ ๓๕ ~

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ

อบรมครูบญ
ั ชีอาสาภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บญ
ั ชี

~ ๓๖ ~

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และหน่วยงานบําบัดทุกข์บาํ รุงสุขจังหวัดหนองคาย

การประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบญ
ั ชีอาสา) จังหวัดหนองคาย

~ ๓๗ ~

การอบรมชุมชนคนรักการทําบัญชีถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน

การบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

~ ๓๘ ~

“ต้นกล้านักบัญชี ทําความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” เฉลิมพระชนมพรรษา ๕๗

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2558

~ ๓๙ ~

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังธรรม และถวายเทียนพรรษา

จัดรายการวิทยุ "เพื่อชีวติ เกษตรกร"

~ ๔๐ ~

สอนแนะการจัดทําบัญชีในโครงการออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันสหกรณ์นกั เรียน ประจําปี 2558 จังหวัดหนองคาย

~ ๔๑ ~

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

Bike for MOM 2015

~ ๔๒ ~

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๔๑๒๓๖๐ โทรสาร : ๐๔๒-๔๑๒๘๙๗ ฮอทไลน์ : ๔๖๑๘๙
เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th อีเมล : cadnk@cad.go.th
~ ๔๓ ~

