คํานํา
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณที่ 6 กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจหลักในการใหบริการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหคําปรึกษา แนะนํา และใหความรูดานการบริหาร
การเงิน และบัญชี แกคณะกรรมการดําเนินการและสมาชิ กของสหกรณ และกลุม เกษตรกรและ
บุคลากรเครือขาย ถายทอดความรูและสงเสริมการจัดทําบัญชีใหแกสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน กลุมเปาหมายตามโครงการพระราชดําริ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
เพื่อสงเสริมใหสถาบันเกษตรกรและชุมชน มีความเขมแข็ง โปรงใส สามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน
ความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ในรอบ
ปงบประมาณ 2563 ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากผูรับบริการ หนวยงาน และบุคคล
ในทุกสาขาที่เกี่ยวของ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปน
ประโยชนแก ทุกทานตามสมควร

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
Phitsanulok Provincial Cooperative Auditing Office
มกราคม 2564
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ประวัติสํานักงาน
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
สังกัด : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6 กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานัก งานตรวจบั ญ ชีส หกรณ พิ ษณุ โลก ไดจั ดตั้ งเมื่อ เดือ นกุ มภาพัน ธ 2526 โดยครั้ง แรกไดเช า
ตึกแถวในอํ าเภอเมืองเปน สํานั กงาน ตอมาได รับ จัดสรรงบประมาณเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานครั้ง แรก
จํ า นวนเงิ น 375,000.00 บาท จากนั้ น ได รั บ งบประมาณเพื่ อ ต อ เติ ม 2 ครั้ ง สํ า นั ก งานตั้ ง อยู บ ริ เ วณ
ทุง เขาสมอแคลงสาธารณประโยชนบนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร 2 งาน หลักกิโลเมตรที่ 13 เลขที่ 498/5 หมู 8
ถนนพิษณุโลก-วังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย 65130 ภายในพื้นที่บริเวณสํานักงานมี
บานพักราชการ จํานวน 4 หลัง มูลคารวม 2,617,400.00 บาท แบงเปนบานเดี่ยว 2 หลัง ,บานแฝด 1 หลัง
และบานพักทาวเฮาส แบบ 4 ครอบครัว จํานวน 1 หลัง

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

2

ที่ตั้งสํานักงาน

ที่ตั้ง สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
เลขที่ 498/5 หมูที่ 8 ถนนพิษณุโลก-วังทอง
ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอรโทรศัพท 0-5531-3121 โทรสาร 0-5531-3122
Facebook : สตส.พิษณุโลก กรมตรวจบัญชีสหกรณ
Email: Cadpl@cad.go.th

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
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ผังโครงสรางกรมตรวจบัญชีสหกรณ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
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วิสัยทัศน คานิยมหลัก พันธกิจ และยุทธศาสตร

วิสัยทัศน

“By the Year 2022, the Strength of Finances
and Accounts of Cooperatives and Farmers
will be of Good Quality and Reliable.”

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
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โมเดลการดําเนินงาน 5 ส :

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
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พันธกิจ
1. ตรวจสอบบัญชีและควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
2. พัฒนาการบริหารจัดการดานการเงินการบัญชีแกสหกรณ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
3. กํากับการสอบบัญชีสหกรณที่ดําเนินการโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตและบุคคลอื่น
4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินแกสหกรณ
5. ถายทอดความรูดานการตรวจสอบกิจการและการจัดทําบัญชีแกเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมาย
1. ตรวจสอบบัญชีและกํากับการสอบบัญชี
2. กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
3. ถายทอดความรูและสงเสริมการจัดทําบัญชี
4. จัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
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กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาความเขมแข็งดานการเงินการบัญชีแกสหกรณและสถาบันเกษตรกร
1. สรางจิตสํานึกในการเปนผูบริหารสหกรณที่ดีแกคณะกรรมการสหกรณ
2. พัฒนาสมรรถนะฝายบริหารสหกรณใหสามารถใชขอมูลการเงินการบัญชี เพื่อบริหารสหกรณ
อยางมืออาชีพ
3. พัฒนาผูบริหารสหกรณใหมีความสามารถในการกํากับและติดตามการปฏิบัติงานของฝาย
จัดการ
4. ผลักดันใหสหกรณใชประโยชนจากรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการตรวจสอบ
กิจการ
กลยุทธที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทําบัญชีเกษตรกร
1. สรางความตระหนักรูประโยชนการจัดทําบัญชีแกเกษตรกร
2. เสริมสรางวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน
3. ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพโดยใชขอมูลทางบัญชี
4. สงเสริมการจัดทําบัญชีแกกลุมเปาหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5. สงเสริมการพัฒนาเครือขายดานบัญชี
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสูองคกรดิจิทัล
1. ปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารจัดการองคกรใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สหกรณและสถาบันเกษตรกร
2. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสรางแรงจูงใจเพื่อรองรับวิกฤติกําลังคน
3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเสริมสรางสมรรถนะผูสอบบัญชีเพื่อการสอบบัญชีแบบมืออาชีพ
4. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
5. สรางภาคีเครือขายและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
6. สนับสนุนการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมตอสภาวะวิกฤต

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
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หนาที่และความรับผิดชอบ (Responsibility)
สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก มีบทบาทหนาที่การปฏิบัติงานสอดคลองกับภารกิจ
ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6 และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ดังนี้
1. งานบริห ารทั่ วไป มีหน าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริห ารสํานักงาน โดยใชระบบ
Back office เชน โปรแกรมระบบสารบรรณ โปรแกรมระบบวันทําการ โปรแกรมระบบการบริหารการเงิน
การคลังสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และ
การบริหารพัสดุ ติดตอประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบเครือขาย
2. ฝายตรวจสอบและแนะนําดานการบัญชีที่ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 กลุมงานสอบบัญชี ไดแก
1) ตรวจสอบบั ญ ชี ของสหกรณ และกลุ มเกษตรกรให เป นไปตามกฎหมาย ข อบั งคั บ
ระเบียบ มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2) กํากับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน
3) สรางความพรอมใหสหกรณ และกลุมเกษตรกรที่รับผิดชอบโดยจัดทํารายงานภาวะ
เศรษฐกิจของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกร และประชุมเสนอภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
4) แนะนําการใชและติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ
5) บันทึกขอมูลตามระบบงานและประมวลผลขอมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ตรวจสอบบัญชี
6) ประมวลผลขอมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพื่อ
จัดทําเปนรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด
2.2 กลุมงานมาตรฐานการสอบบัญชี ไดแก
1) ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยการสอบทานและใหความเห็นชอบในผลงานของ
ผูสอบบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
2) สอบทานความถูกตองของการกําหนดแนวการสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การแสดงความเห็นตองบการเงินและการจัดทํารายงานการสอบบัญ ชีของผูสอบบัญ ชี จากกระดาษทําการ
งบการเงินและการเปดเผยขอมูล รวมทั้งรายงานการสอบบัญชี
3) สอบทาน วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร
จากรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษทําการของสหกรณและกลุมเกษตรกร
4) สรุ ปและแจ ง ผลการวิ เคราะห เพื่ อ สหกรณ และกลุม เกษตรกรนํ าไปใช ประโยชน
ในการบริหารจัดการ
2.3 กลุมงานชําระบัญชี ตรวจสอบบัญชีของผูชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เลิก
2.4 กลุมงานเสริมสรางความเขมแข็ง ไดแก
1) สัมมนา นิเทศและเสริมสรางความพรอมของสหกรณและกลุมเกษตรกรเพื่อรองรับ
การตรวจสอบบัญชีประจําป
2) ให ค วามรู ด านการเงิน การบั ญ ชีแ ก เกษตรกร ประชาชนทั่ วไป รวมทั้ ง บุ ค ลากร
เครือขาย ตามโครงการเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีแกเกษตรกร
3) ใหความรูดานการจัดทําบัญชีแกกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุมเปาหมายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตางๆ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
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รายนามหัวหนาสํานักงานตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

1.

นายสนั่น

สมบูรณจันทร

กุมภาพันธ 2526

2.

นางสาวกัลยา

ลิ้มโยธิน

พฤศจิกายน 2527 - ตุลาคม 2529

3.

นายทรงพล

พนาวงค

พฤศจิกายน 2529 - กรกฎาคม 2530

4.

นายโสภณ

บุณยะกลัมพ

สิงหาคม 2530

- กันยายน 2535

5.

นายชาญชัย

ศรีคงศรี

ตุลาคม 2535

- กันยายน 2539

6.

นางสาวสิริกาญจน วิทยาฤทธิพากร

ตุลาคม 2539

- พฤศจิกายน 2543

7.

นางสาวสดศรี

พันธุวิไล

พฤศจิกายน 2543 - กันยายน 2550

8.

นางอัมพวัน

ทศานนท

ตุลาคม 2550

- กันยายน 2552

9.

นายพิทยา

ปานอุทัย

ตุลาคม 2552

- กันยายน 2553

10. นายสมพงษ

ทองสถิตย

ตุลาคม 2553

- เมษายน 2555

11. นางสาวเทวสินี

เอกรัตนากุล

เมษายน 2555

-

ตุลาคม 2555

12. นางสาวเนื่องบุญ

วรรณโก

ตุลาคม 2555

-

พฤษภาคม 2559

13. นายสุบรรณ

จําปา

มิถุนายน 2559

-

ธันวาคม 2560

14

จิตตดํารง

ธันวาคม 2560

-

มกราคม 2562

หิรัญสุทธิ์

กุมภาพันธ 2562 -

นางสาวปทุมพร

15.. นางสาวชณิญญา

- ตุลาคม 2527

ปจจุบัน

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
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อัตรากําลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลกมีบุคลากรในสังกัดทั้งหมด
จํานวน 43 คน ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและพนักงานจางเหมา สรุปไดดังนี้

รายชื่ออัตรากําลังสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
ระหวาง ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
ขาราชการ
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ -นามสกุล
นางสาวชณิญญา
หิรัญสุทธิ์
นางสาวภิญญารัตน
เจียตระกูล
นางสาวภัคจิรา
มันทากาศ
นางสาวนพพร
ฤทธิ์แชม
นายทนุกร
เผือกจีน
นางสาวสุคนธทิพย
มาชู
นางชัญญานุช
รุงเจริญ
นางวาสนา
เผือกพงษ
นางสาวธิดารัตน
ศิลปสมบูรณ
นางสาววิภารัตน
แตงออน
นางสาวจันทรจิรา
พลซา
นางสาวพัชรี
เชื้อชัยนาท

ตําแหนง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ลูกจางประจํา
ลําดับที่
1.
2.

ชื่อ -นามสกุล
นายสมพร
นายสุนทร

เลิศแตง
คําดวงศรี

ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
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พนักงานราชการ
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชื่อ -นามสกุล

ตําแหนง

นางสาววาสนา
เถาวรวงค
นางวันทกานต
ปานกลีบ
นางรพีพรรณ
อยูชุม
นางสาวสุพัฒนา
นัยเนตร
นางสาวปณิธิ
นาคมอญ
นางพิมตะวัน
พิรุณศาสตร
นางสาวพัชรินทร เกตุหิรัญ
นางสาวจิตรลัดดา มีคะนุช
นางสาวธฤษวรรณ ตวนยี่
นางสาวโชติกา
รอดกําเหนิด
นางสาววดี
บุญภาค
นางสาววิจันตา
ตุนทรัพย
นางสาวปทมนันท เสนานุช
นางสาวสมหญิง
สรอยเสม
นางสาวภัณฑิรา
แสงจันทร
นางสาววาสนา
ใจรักษ
นางสาวปาริชาติ
ปรีชา
นางสาวกฤษณา
มาโยธา

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

จางเหมาบริการ
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ -นามสกุล
นางพัฒนา
สินเอี่ยม
นางสาวอภิญญา จันทรหอม
นางสาววัชราภรณ จันทรปาน
นางสาวอาริสา
เกี้ยวเกิด
นางสาววิภา
เขมนการไถ
นายจําลอง
จันทรโต
นายสุขสันต
เกงเขตวิทย
นายเอกชัย
ใจดี
นางสาคร
สามิตร
นายเชิญ
เทศกุล
นายพิษณุ
เทศกุล

ตําแหนง

เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
เจาหนาที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
เจาหนาที่พัฒนาวิสาหกิจสูความเปนมืออาชีพ
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
แมบาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ไดรับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น
9,897,467.61 บาท ซึ่งแบงออกเปน 6 แผนงาน 1 ผลผลิต 11 โครงการ จําแนกตามรายละเอียด ดังนี้
รายการ

1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ สงเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- งบบุคลากร
- งบบุคลากร (คาเชาบาน,ประกันสังคม)
รวมทั้งสิ้น
2.แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
2.1 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
2.2 โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม
รวมทั้งสิ้น
3. แผนงาน : บูรณาการพัฒนาผูประกอบการ
3.1 โครงการวิสาหกิจชุมชน
รวม
4. แผนงานยุทธศาสตร : เสริมสรางพลังทางสังคม
4.1 โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- พัฒนาเด็กและเยาวชน
- รักษพงษไพร
- กลุมอาชีพ
- ศูนยเรียนรูฯ / บูรณาการ
- ทําบัญชีสงเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติฯ
- คลินิกเกษตร
4.2 โครงการการจัดทําบัญชีครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น
5. แผนงาน : ยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
5.1 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
5.2 โครงการ Agri-map
รวม
6. แผนงานพื้นฐาน : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
6.1 ผลผลิต สหกรณและสถาบันเกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
- ตรวจสอบบัญชีประจําปสหกรณและกลุมเกษตรกร
- ตรวจสอบความถูกตองในการทําธุรกรรมทางการเงินระหวางสหกรณและสมาชิก
- ฝกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแกสมาชิกสหกรณ
- พัฒนาศักยภาพสหกรณตั้งใหม
- พัฒนามาตรฐานการบัญชีแกสหกรณและกลุมเกษตรกร
- พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการเงินการบัญชี (ทําบัญชีไดใชบัญชีเปน)
- พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการเงินการบัญชี (ยั่งยืน)
6.2 งบลงทุน
- ตรวจสอบบัญชีประจําปสหกรณและกลุมเกษตรกร
รวม
รวมทั้งสิ้นงบดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้นงบบุคลากร
รวมงบประมาณป 2563 ทั้งสิ้น

ไดรับจัดสรร

เบิกจายสะสม

รอยละ

5,142,742.61
153,825.00
5,296,567.61

5,142,742.61
153,825.00
5,296,567.61

100.00
100.00
100.00

167,700.00
177,790.00
345,490.00

167,700.00
177,790.00
345,490.00

100.00
100.00
100.00

98,650.00
98,650.00

98,650.00
98,650.00

100.00
100.00

19,200.00
15,500.00
10,000.00
16,800.00
32,130.00
25,800.00
353,310.00
440,610.00

19,200.00
15,500.00
10,000.00
16,800.00
32,130.00
21,600.00
353,310.00
446,610.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

195,010.00
35,280.00
230,290.00

195,010.00
35,280.00
230,290.00

100.00
100.00
100.00

2,564,300.00
24,000.00
40,000.00
600.00
5,400.00
42,160.00
20,400.00

2,564,300.00
24,000.00
40,000.00
600.00
5,400.00
42,160.00
20,400.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

789,000.00
3,485,860.00

789,000.00
3,485,860.00

100.00

4,754,725.00
5,142,742.61
9,897,467.61

4,754,725.00
5,142,742.61
9,897,467.61

100.00
100.00
100.00
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14

ผลการปฏิบตั ิราชการ ตามวิสยั ทัศน ภารกิจ งบประมาณ

สหกรณและสถาบันเกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร

สํานักงานตรวจบั ญ ชีสหกรณพิ ษณุ โลก มีภารกิจหลักในการใหบริการตรวจสอบบัญ ชีสหกรณ และ
กลุมเกษตรกร ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยมุงเนนการ
เสริม สร า งความเข ม แข็ ง ความเชื่ อ มั่ น และความโปรง ใสให กั บ กระบวนการสหกรณ โดยที่ ส หกรณ แ ละ
กลุมเกษตรกรสามารถนํางบการเงินผานการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีพรอมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ไปปรับปรุงการบริหารงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
งาน/โครงการ/กิจกรรม

งานสอบบัญชี
1 กลุมพรอมรับการตรวจสอบบัญชี
- สอบบัญชีระหวางป
- สอบบัญชีประจําป
2 กลุมไมพรอมรับการตรวจสอบบัญชี
- การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในแลวเสร็จ
- การเขาตรวจแนะนําการบัญชี
- การติดตามการเสนอเลิก

หนวย

แผนงาน ผลงาน

รอยละ

แหง
แหง

58
136

58
133

100
97.80

แหง
แหง
แหง

0
9
2

0
9
2

0
100
100

2. ฝกอบรมดานบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี

2.1 การอบรมใหแกสหกรณและสถาบันเกษตรกร
เปนการฝกอบรมใหผูดําเนินงานของสหกรณไดรับความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่และภารกิจที่ตอง
รับผิ ดชอบ รวมทั้ งได รั บการแนะนํ าการวางรู ปแบบบั ญ ชี และการควบคุ มภายใน เพื่ อให เจ าหน าที่ บั ญ ชี หรื อ
ผูรับผิดชอบจัดทําบัญชีของสหกรณและสถาบันเกษตรกรมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินได
โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ไดดําเนินการภายใตโครงการ ดังนี้
งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแกสหกรณและกลุมเกษตรกร
2 โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณตั้งใหม

หนวย
แหง
แหง

แผนงาน ผลงาน
6
6
2
2

รอยละ
100
100
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2.2 การอบรมใหแกสมาชิกสหกรณ
การสรางใหสมาชิกของสหกรณไดตระหนักรูและทําหนาที่ของสมาชิก ดวยการมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การดําเนิ น การของสหกรณ โดยการอบรมให ความรู เกี่ ยวกั บขั้นตอนการทํ าธุ รกรรมทางการเงินและการใช
เทคโนโลยี Application Smart Me และ Smart Member เพื่ อ ใช ในการตรวจสอบธุ รกรรมทางการเงิ น กั บ
สหกรณ และยังเป นการพิสูจนความมีอยูจริงของขอมูลทางการเงินของสมาชิกสหกรณ รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลในการทําธุรกรรมทางการเงินระหวางสหกรณและสมาชิกสหกรณดานสินเชื่อ การรับฝาก
เงินและการถือหุน และยังเปนการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
ที่น ายทะเบี ยนสหกรณ กํ าหนด โดยมุ งหวังสรางความโปรงใสให กับสหกรณ โดยการเตื อนภัยและป องปราม
การทุจริตจากขอบกพรองทางการเงินและสรางความเชื่อถือแกมวลสมาชิก ภายใตโครงการ ดังนี้
งาน/โครงการ/กิจกรรม
หนวย แผนงาน
1 โครงการฝกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแกสมาชิกสหกรณ คน
100
2 โครงการตรวจสอบความถูกตองในการทําธุรกรรมทางการเงิน
คน
400
ระหวางสหกรณและสมาชิก

ผลงาน
100

รอยละ
100

400

100

2.3 การอบรมใหความรูทางบัญชีรายบุคคลแกสมาชิกสหกรณและประชาชนกลุมเปาหมาย
เปนการอบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจและสามารถ
ใชขอมูลทางบัญชีในการวางแผนการประกอบอาชีพ สามารถใชขอมูลจากการบันทึกบัญชีมาวิเคราะหตนทุนเพื่อรู
รายรับ–ทราบคาใชจาย นําไปสูการวางแผนการผลิตและการวางแผนทางการเงินเพื่อลดรายจายและเพิ่มรายได
ตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง มี การประมาณการต นทุ น กํ าไรเพื่ อการผลิ ตในครั้งถั ดไป รวมถึ งการเพิ่ ม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืนใหแกเกษตรกรที่สามารถทําบัญชีไดและใชขอมูลทางบัญชีเปนประจํา
สม่ํ าเสมอในการวางแผนการประกอบอาชีพ ภายใต โครงการดั งกล าว สํานั กงานตรวจบั ญ ชี สหกรณ พิ ษณุ โลก
ไดบูรณาการรวมกับหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการสอนแนะนําทั้งการบันทึกบัญชีรับ-จาย
ในครัวเรือนและต นทุ นประกอบอาชี พ และมีอาสาสมั ครเกษตรดานบั ญ ชี“ครูบั ญชี อาสา” เปน ตัวแทนของ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ทําหนาที่ในการถายทอดความรูใหแกกลุมเปาหมายตามโครงการตาง ๆ
ที่ไดรบั มอบหมายในปงบประมาณ 2563 ดังนี้
งาน/โครงการ/กิจกรรม

หนวย แผนงาน ผลงาน รอยละ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานบัญชีแกสมาชิกสหกรณและประชาชนกลุมเปาหมาย (ทําบัญชีไดใชบัญชีเปน)
อบรมการใชขอมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ
คน
310
310
2 โครงการพัฒนาศักยภาพดานบัญชีแกสมาชิกสหกรณและประชาชนกลุมเปาหมาย (ทําบัญชีอยางยั่งยืน)
อบรมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน
คน
150
150

100
100

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

16

1. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปนการสอนแนะการจัดทําบัญ ชีใหแกกลุมเปาหมายตามโครงการพระราชดําริ ไดแก ครู นักเรียน
เกษตรกรและผูจัด ทําบัญ ชีของกลุม ใหมีค วามรู ความเขาใจสามารถจัด ทําบัญ ชีไ ดเพื่อ ใหก ลุมเปา หมาย
สามารถนําขอมูล ทางบัญชีไปใชประโยชนในการวางแผนทางการเงินในกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการสรางวินัย
ทางการเงินรูจักการออมเงินใหเกิด แกตนเองและครอบครัว พรอมกับการจัดนิท รรศการเคลื่อนที่ในพื้น ที่
เพื่อ ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไ ขปญ หาดานบัญ ชีแกประชาชนทั่วไป รวมถึงการสรางการรับรูและกระตุนให
ประชาชนมีความสนใจในการจัดทําบัญชีรับ-จายในครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ โดยมีอาสาสมัคร
เกษตรดานบัญชี“ครูบัญชีอาสา” ในแตละพื้นที่เปน ผูรวมถายทอดความรูใหแกประชาชนทั่วไป ภายใต
กิจกรรมสอนแนะและฝกอบรม ดังนี้
งาน/โครงการ/กิจกรรม
หนวย
1 ฝกอบรมการจัดทําบัญชีแกกลุมเปาหมายตามโครงการพระราชดําริ

2
3

4
5

แผนงาน ผลงาน รอยละ

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา
แหง/คน
4/12
4/12
100
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการพัฒนากลุมอาชีพประชาชน ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา
คน
2
2
100
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการสงเสริมการเรียนรูในพื้นที่ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง (โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน)
- กลุมจัดทําบัญชีไมได
คน
50
50
100
- กลุมจัดทําบัญชีได
คน
10
10
100
คน
โครงการทําบัญชีสงเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ
1,300 1,311 100.85
ครั้ง/ราย
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
12
12/866 100

2. โครงการการจัดทําบัญชีครัวเรือน

เปนการอบรมการจัดทําบัญชีรับ – จายในครัวเรือนใหแกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ใหมีความรู ความ
เขาใจและสามารถใชขอมูลทางบัญชีมาใชประโยชนในการวางแผนดานการเงิน ควบคุมรายจายในครัวเรือน ทําให
เกิดการพัฒนาศักยภาพการจัดทําบัญชีเพื่อจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือนได การดําเนินโครงการสงเสริมการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในปงบประมาณ 2563 มีดังนี้
งาน/โครงการ/กิจกรรม
หนวย แผนงาน ผลงาน รอยละ
โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
- อบรมครูบัญชี
- อบรมการจัดทําบัญชีรับ-จายครัวเรือน
- กํากับ แนะนํา การจัดทําบัญชีรับ-จายครัวเรือน

คน
คน
คน

64
1,913
1,339

64
1,913
1,339

100
100
100
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เปนการสงเสริมความรูทางบั ญ ชีใหแก เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏี ใหม ให มีความรู ความเขาใจ
สามารถจัดทําบัญชีตนทุนรายอาชีพไดอยางถูกตอง เพื่อจะไดรูและวางแผนทางการเงินไดอยางเหมาะสม สงผลให
เกษตรกรมีความเขมแข็งโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรดานบัญ ชี
“ครูบัญชีอาสา” เปนการพัฒนาครูบัญชีประจําศูนยเรียนรู ใหสามารถใหบริการในการถายทอดความรูดานการ
จัดทําบัญชีแกเกษตรกรที่ขอรับบริการได การดําเนินโครงการตาง ๆ มีดังนี้
งาน/โครงการ/กิจกรรม
หนวย แผนงาน ผลงาน รอยละ
1 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
- พัฒนาฐานเรียนรูดานบัญชีที่เหมาะกับสภาพแวดลอมของศูนย
- พัฒนาครูบัญชีประจําศูนยฯ

ศูนย
คน

9
9

9
9

100
100

- อบรมครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม
- อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ
- กํากับ แนะนํา การใชขอมูลทางบัญชี

คน
คน
คน

15
449
314

15
449
314

100
100
100

2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม

เป นการสงเสริมความรูทางบัญ ชีใหแกเกษตรกรในพื้นที่ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ และ
ประชาชนทั่วไปที่เขารับบริการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ซึ่งเปนการบูรณาการ
รวมกับหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการสอนแนะนําการบันทึกบัญชีรับ - จายในครัวเรือน
และต น ทุ น ประกอบอาชี พ เพื่ อ ให เกษตรกรมี ค วามรู ความเข าใจ สามารถจั ด ทํ าบั ญ ชี ต น ทุ น รายอาชี พ
ไดอยางถูกตอง เพื่อจะไดรูถึงรายรับ – รายจายและควบคุมรายจายที่ไมจําเปน สามารถนําขอมูลทางบัญชีไปใช
ประโยชนในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมในพื้นที่ทํากินของตนเองและยังเปนการสรางนิสัยใหแกเกษตรกร
จัดทําบัญชีตนทุนอาชีพเปนประจําสม่ําเสมอ สงผลใหเกษตรกรมีความเขมแข็งและพัฒนาใหเปน Smart Farmer
ดานการจัดทํ าบั ญชี ต นทุ นรายอาชี พ ตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง โดยมี อาสาสมั ค รเกษตรด านบั ญ ชี
“ครูบัญชีอาสา” เปนตัวแทนของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ทําหนาที่ในการถายทอดความรูใหแก
กลุมเปาหมายตามโครงการตาง ๆ ดังนี้
งาน/โครงการ/กิจกรรม
หนวย แผนงาน ผลงาน รอยละ
1 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
- อบรมครูบัญชีประจําแปลง
- อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนรายอาชีพ
- กํากับ แนะนํา การใชขอมูลทางบัญชี

คน
คน
คน

12
358
251

12
358
251

100
100
100

- อบรมครูบัญชี
- อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ
- กํากับ แนะนํา การใชขอมูลทางบัญชี

คน
คน
คน

1
30
21

1
30
21

100
100
100

2 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
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โครงการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
เปน การสอนแนะการจัดทําบัญ ชีแกวิสาหกิจชุมชนใหสามารถจัดทําบัญ ชีและใชขอมูลทางการเงิน
การบัญ ชีในการบริหารจัดการภายในกลุมได เพื่อพัฒ นาวิสาหกิจชุมชนใหมีระบบบัญชีและระบบการควบคุม
ภายในที่ดี การดําเนิน โครงการพัฒ นาวิสาหกิจสูความเปนมืออาชีพมีเปาหมาย 8 แหง ปฏิบัติงานได 8 แหง
คิดเปนรอยละ 100
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จํานวนสหกรณและกลุม เกษตรกรที่รบั ผิดชอบ
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีสหกรณและกลุมเกษตรกรตามทะเบียน
รวม 178 แหง รายละเอียดดังนี้
1) จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรจําแนกตามประเภทและที่ตั้ง
สหกรณภาค
การเกษตร
อําเภอ
เกษตร นิคม
เมืองพิษณุโลก 14
0
นครไทย
4
0
ชาติตระการ
2
0
บางระกํา
6
0
บางกระทุม
6
0
พรหมพิราม
17
0
วัดโบสถ
11
0
วังทอง
6
1
เนินมะปราง
3
2
รวมทั้งสิ้น
69
3

รวม
14
4
2
6
6
17
11
7
5
72

สหกรณนอกภาคการเกษตร
ออม เครดิต
รานคา บริการ ทรัพย ยูเนี่ยน รวม
1
7
17
0
25
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
8
20
1
31

รวม
39
5
3
7
7
18
11
8
5
103

กลุม
เกษตรกร
12
6
3
6
5
15
10
15
3
75
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รวม
ทั้งสิ้น
51
11
6
13
12
33
21
23
8
178

20

2) จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกร จําแนกตามสถานะ

ประเภท

ตาม
ทะเบียน

จํานวนที่ไมตอง
ตรวจสอบ
เลิก

ชําระ
บัญชี

จํานวนที่
ตรวจสอบ

สอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภาครัฐ
การจําแนกกลุม

สอบบัญชี
ภาคเอกชน
อาจถูกสั่ง รวม
พรอม
ไมพรอม จัดตั้ง
เลิก/ตอง
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ใหม
เลิก

สหกรณ

103

-

12

91

73

7

-

1

81

10

กลุมเกษตรกร

75

-

9

66

60

5

-

1

66

-

รวมทั้งสิ้น

178

-

21

157

133

12

-

2

147

10

กลุมพรอมตรวจสอบบัญชี หมายถึง สหกรณ/กลุมเกษตรกร มีผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญ ชี สามารถจัดทําบัญ ชี
งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินใหตรวจสอบบัญชีประจําปได

ปริมาณสหกรณ

สหกรณ

กลุม
เกษตรกร

รวม

1) วางแผนตรวจสอบบัญชี

80

65

145

2) ไมวางแผนตรวจสอบบัญชี : อาจถูกสั่งเลิก ม.71 /
ตองเลิกตามกฎหมาย ม.70

1

1

2

3) สอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน

10

-

10

รวม

157
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ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ป 2563
ตามที่กรมตรวจบัญ ชีสหกรณ มีภารกิจตามกฎหมายในการตรวจสอบบัญ ชีและกํากับการสอบบัญ ชี
กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีถายทอดความรูและสงเสริมการจัดทําบัญชี จัดทํารายงานภาวะ
เศรษฐกิจของสหกรณ นั้น
สํานั กงานตรวจบั ญชี สหกรณ พิ ษณุ โลก ขอสรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ และกลุ ม
เกษตรกร ป 2563 เปนการวิเคราะหและรายงานผลการดําเนินงาน การดําเนินธุรกิจและการเตือนภัยทางการ
เงินเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนและการพัฒ นาสหกรณและกลุมเกษตรกรในพื้นที่โดยรวบรวมขอมูล ณ
30 กันยายน 2563 ที่ดําเนินการธุรกิจ ไมดําเนินการธุรกิจ หยุดดําเนินการธุรกิจ ทั้งสิ้น 157 แหง ประกอบดวย
3 กลุม คือ สหกรณภาคเกษตร (การเกษตร, นิคม) จํานวน 63 แหง สหกรณนอกภาคเกษตร 28 แหง (รานคา,
บริการ, ออมทรัพย, เครดิตยูเนี่ยน) และกลุมเกษตร 66 แหง มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 40,369.41 ลานบาท ผลการ
วิเคราะห ดังนี้
ภายในรอบป 2563 มีการดําเนินธุรกิจมูลคา ทั้งสิ้น 33,674.37 ลานบาท โดยดําเนินการธุรกิจเงินให
กูยืมมูลคาสูงสุด 22,523.08 ลานบาท หรือรอยละ 66.88 ของมูลคาธุรกิจทั้งสิ้น รองลงมาเปนธุรกิจเงินรับฝาก
มูลคา 9,400.59 ลานบาท หรือรอยละ 27.92
ผลการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรทั้งสิ้น 157 แหง
มีกําไรสุทธิทั้งสิน 1,432.57 ลานบาท เมื่อพิจารณาเงินออมของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร
มีเงินออมเฉลี่ยคนละ 76,987.48 บาท ลดลงจากป 2562 รอยละ 49.20 และหนี้สินของสมาชิกสหกรณเฉลี่ย
คนละ 195,513.81 เพิ่มขึ้นจากป 2562 รอยละ 5.87 โดยมีเงินออมเฉลี่ย 0.39 เทาของหนี้สินเฉลี่ย
หากพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารทางการเงินโดยใชเครื่องมือวิเคราะหทางการเงิน CFSAWS: ss
(Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard) และใช เครื่อ งมื อ วิ เคราะห
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร CAMElS Analysis โดยแยกเปนสหกรณและกลุม
เกษตรกร แตละประเภท ดังนี้
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1. สหกรณภาคการเกษตร
1.1 สหกรณการเกษตร
มีผลเฝาระวังและเตือนภัยทางเงิน อยูในระดับ “วิเคราะหและการเฝาระวังมากขึ้น”
ซึ่งมีอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร (กอนหักคาใชจายดําเนินงาน) อยูในระดับ “พอใช”
อัตราลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามกําหนด อยูในระดับ “ตองปรับปรุง”
อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย อยูในระดับ “ตองปรับปรุง”
1.2 สหกรณประเภทนิคม
มีผลเฝาระวังและเตือนภัยทางเงิน อยูในระดับ “วิเคราะหและการเฝาระวังพิเศษเรงดวน”
ซึ่งมีอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร (กอนหักคาใชจายดําเนินงาน) อยูในระดับ “ตองปรับปรุง”
อัตราลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามกําหนด อยูในระดับ “ตองปรับปรุง”
อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย อยูในระดับ “ตองปรับปรุง”
2. สหกรณประเภทนอกภาคเกษตร
2.1 สหกรณรานคา
มีผลเฝาระวังและเตือนภัยทางเงิน อยูในระดับ “วิเคราะหและการเฝาระวังพิเศษเรงดวน”
ซึ่งมีอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร (กอนหักคาใชจายดําเนินงาน) อยูในระดับ “ตองปรับปรุง”
อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย อยูในระดับ “ตองปรับปรุง”
2.2 สหกรณบริการ
มีผลเฝาระวังและเตือนภัยทางเงิน อยูในระดับ “วิเคราะหและการเฝาระวังมากขึ้น”
ซึ่งมีอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร (กอนหักคาใชจายดําเนินงาน) อยูในระดับ “ตองปรับปรุง”
อัตราลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามกําหนด อยูในระดับ “พอใช”
อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย อยูในระดับ “ดี”
2.3 สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
มีผลเฝาระวังและเตือนภัยทางเงิน อยูในระดับ “วิเคราะหและการเฝาระวังมากขึ้น”
ซึ่งมีอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร (กอนหักคาใชจายดําเนินงาน) อยูในระดับ “ดี”
อัตราลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามกําหนด อยูในระดับ “พอใช”
อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย อยูในระดับ “ตองปรับปรุง”
2.4 สหกรณออมทรัพย
มีผลเฝาระวังและเตือนภัยทางการเงิน อยูในระดับ “วิเคราะหเพื่อเฝาระวังปกติ”
ซึ่งมีอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร (กอนหักคาใชจายดําเนินงาน ) อยูในระดับ “ดี”
อัตราลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามกําหนด อยูในระดับ “ดี”
อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย อยูในระดับ “พอใช”
3. กลุมเกษตรกร
มีผลเฝาระวังและเตือนภัยทางเงิน อยูในระดับ “วิเคราะหและการเฝาระวังมากขึ้น”
ซึ่งมีอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร (กอนหักคาใชจายดําเนินงาน) อยูในระดับ “ดี”
อัตราลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามกําหนด อยูในระดับ “พอใช”
อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย อยูในระดับ “ดี”
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและเกษตรกรในการบริหารจัดการธุรกิจโดยใชเงินทุน
ดําเนินงาน จํานวน 40,369.41 ลานบาท แยกเปนทุนของสหกรณเอง 36,465.99 ลานบาท และสวนของหนี้สิน
3,903.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.33 และ 9.67 ของทุนดําเนินงานทั้งสิ้น โดยหนี้สินสวนใหญเปนเงินรับฝาก
จากสมาชิกหากวิเคราะหตนเงินทุนพบวา มีสัดสวนหนี้สินตอทุน 0.82 เทา แสดงใหเห็นถึง ทุนของสหกรณ
และกลุมเกษตรกรไมสามารถรองรับหนี้สิน ทั้ง หมดได จึง ควรหารแนวทางให สมาชิกสะสมทุ นเรือนหุน และ
ทุนสํารองเพิ่ม ขึ้น รวมทั้ง บริห ารจัด การสิน ทรัพยเ พื่อ กอใหเกิดรายไดรองรับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดย
ดา นสิน ทรัพ ยสวนใหญนําไปลงทุนในรูปลูกหนี้สูงสุดรอยละ 88.90 ของสินทรัพยทั้งสิ้น มีอัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพย รอยละ 3.67 ดัง นั้น คุณ ภาพของสิน ทรัพ ยจึง ขึ้น อยูกับ การบริห ารจัด การลูก หนี้ใ หชํา ระหนี้
ใหเ ปน ไปตามกํ า หนด เมื่ อ พิ จ ารณาสภาพคล อ งทางการเงิน พบวา มี สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวีย นน อ ยกว าหนี้ สิ น
หมุนเวียนในอัตราสวนทุนหมุนเวียน 0.48 เทา แสดงใหเห็นวาสินทรัพยหมุนเวียนมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้สิน
ระยะสั้น ไดทั้งหมด อยางไรก็ตาม หนี้สินสวนใหญเปนเงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณจึงควรบริหารจัดการ
เงินรับฝาก ใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม และพิจารณาหาแนวทางใหสินเชื่ออยางเหมาะสมเพื่อรักษาสภาพคลอง
ที่ดีไวตอไป
พื ชเศรษฐกิ จและพื ชพลังงาน ได แก ข าวเปลื อก ข าวโพด ยางพารา ที่ รวบรวมผ านสหกรณ และกลุ ม
เกษตรกรมีมูลคารวม 1,130.82 ลานบาท จากผลที่ผานมาราคาพืชผลทางการเกษตรบางชนิดอยูในระดับต่ํา
ปริมาณการผลผลิตลดลง มีผลมาจากภัยธรรมชาติ อยางไรก็ตาม พืชดังกลาวยังเปนความตองการของตลาด
แนวโนมคาดวาจะปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจของประเทศ
สรุปภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร สามารถดําเนินธุรกิจสรางรายไดและ
มีผลกําไรสุทธิ 1,432.53 ลานบาท อยางไรก็ตามสหกรณและกลุมเกษตรกรควรใหความสําคัญ กับการสะสม
ทุนสํารอง ซึ่งเปนทุนทีมีความเขมแข็งมั่นคงและปราศจากภาระผูกพันจะชวยเปนเกราะปองกันรองรับผลกระทบ
ที่เกิดจากความผัน ผวนทางธุรกิจ และควรพิจารณาหามาตรการเรง รัดลูกหนี้ใหชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา
ตลอดจน จัดให มีการเตือนภัยทางการเงินเพื ่อ เตรีย มความพรอ มในการเฝา ระวัง และการวางแผนรองรับ
ความเสี่ยงทางธุรกิจอยางเปนระบบใหครอบคลุมทุกปญหาที่เปนไปได เพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนนําพา
ความสุขใหกับสมาชิกตอไป
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สภาพการดําเนินงาน
เปนการนําเสนอการวิเคราะหงบการเงิน เพื่อสะทอนภาพ สื่อใหเห็นถึงปจจัยหลักของการดําเนินธุรกิจ
และฐานะการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภท

จํานวน
เลิก/
ทั้งสิ้น
จํานวนที่
ชําระ ตรวจสอบ
ตาม
บัญชี
ทะเบียน

จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกร
ที่ตองตรวจสอบบัญชี
พรอมรับการ
ไมพรอมรับการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

แสดงความเห็นตอ
งบการเงินได

ตรวจสอบบัญชี
ไมได

จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ

กลุมเกษตรกร

69
3
2
8
1
20
103
75

9
1
2
12
9

60
3
1
8
1
18
91
66

57
3
1
4
1
17
83
60

95
100
100
50
100
94.44
91.21
90.90

2
5
1
8
6

75.00
5.26
7.53
8.95

55
3
1
5
1
17
82
61

91.67
100
100
62.50
100
94.44
90.11
92.42

4
4
1
9
5

6.67
100
50
5.56
9.89
7.58

รวมทั้งสิ้น

178

21

157

143 91.08

14

8.12

143

91.08

14

8.92

การเกษตร
นิคม
รานคา
บริการ
เครดิตยูเนี่ยน
ออมทรัพย

รวม

 ตรวจสอบบัญชีได หมายถึง สหกรณ/กลุมเกษตรกรที่แสดงความเห็นตองบการเงินได ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 ตรวจสอบบัญชีไมได หมายถึง สหกรณ/กลุมเกษตรกร ไมสามารถสงงบการเงิน หรือผูสอบบัญชีแสดงความเห็น
ตองบการเงินไดหลังวันที่ 30 กันยายน 2563
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ขอมูลสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ตองตรวจสอบบัญชีขอมูล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ประเภทสหกรณ/กลุม
เกษตรกร
สหกรณภาคเกษตร
- การเกษตร
- นิคม
สหกรณนอกภาคเกษตร
- รานคา
- บริการ
- เครดิตยูเนี่ยน
- ออมทรัพย
กลุมเกษตรกร
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
(แหง)
63
60
3
28
1
8
1
18
66
157

จํานวนสมาชิก
(คน)
รอยละ
124,599 69.00
115,069 63.72
9,530
5.28
49,944 27.66
110
0.06
731
0.40
894
0.50
48,209 26.70
6,033
3.34
180,576 100

ทุนดําเนินงาน
มูลคาธุรกิจ
(ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ
3,689.70 9.14 3,912.01 11.62
3,308.72 8.20
3,288.98 9.77
380.98 0.94
623.03 1.85
36,622.49 90.72 29,642.42 88.03
3.59 0.01
3.71 0.01
34.05 0.09
5.41 0.02
42.19 0.10
16.63 0.05
36,542.66 90.52 29,616.67 87.95
57.22 0.14
119.94 0.35
40,369.41 100 33,674.37 100

การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณและกลุมเกษตรกร

คุณภาพการควบคุมภายใน
ระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
(CAD_RANK)
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ไมมีการควบคุมภายใน
จัดชั้นไมได
รวมทั้งสิ้น

ป 2563

ป 2562

จํานวน
(แหง)

รอยละ

5
35
23
21
73
157

3.18
22.29
14.65
13.38
46.50
100

จํานวน
(แหง)

รอยละ

13
33
14

8.13
20.62
8.75

6
90
4
160

3.75
56.25
2.50
100
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของสถาบันเกษตรกรใน
จังหวัดพิษณุโลก
ผานกลไกลทางบัญชี ประจําป 2563
ขนาดสหกรณ
ใหญพิเศษ
10
ใหญมาก
21
ใหญ
88
กลาง
35
เล็ก
2
จัดไมได
1
รวม
157

สมาชิก (คน)
เพิ่ม/(ลด)
รายการ ป 2563 ป 2562 รอยละ
สมาชิก
180,576 183,625 (1.66)

ทุนดําเนินงาน (บาท)
รายการ
ทุนดําเนินงาน

ป 2563

ป 2562

40,369.41
37,618.38
ปริมาณธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร (ลานบาท)
รายการ
ป 2563
ป 2562
มูลคาทั้งสิ้น (ลานบาท)
การรับฝากเงิน
9,400.59
6,200.36
การใหเงินกูยืม
22,523.08
22,277.85
การจัดหาสินคาและวัสดุอุปกรณมาจําหนาย
584.06
591.14
การรวบรวมผลิตผล
1,130.82
776.70
การแปรรูป
29.68
27.34
การใหบริการอื่น
6.14
8.78

เพิ่ม (ลด)
รอยละ
7.31
เพิ่ม (ลด)
รอยละ
51.61
1.10
(1.20)
45.59
8.56
(30.07)

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพษิ ณุโลก
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รายการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายไดรวมเฉลี่ย
คาใชจายรวมเฉลี่ย
กําไร (ขาดทุน) เฉลี่ย

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท)
ป 2563
ป 2562
4,155.61
3,633.83
2,723.08
2,385.27
1,432.53
1,248.56
(บาท : คน)
23,013.08
19,789.42
15,079.98
12,989.92
7,933.09
6,799.50

เพิ่ม (ลด)
รอยละ
14.36
14.16
14.73
16.29
16.09
16.67

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลานบาท)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

รายได้ รวม

ค่าใช้ จา่ ยรวม
ปี 2563

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ปี 2562

กําไร(ขาดทุน)เฉลี่ย (บาท : คน)
25000
20000
15000
10000
5000
0

รายได้ รวมเฉลี่ย

ค่าใช้ จา่ ยรวมเฉลี่ย
ปี 2563

กําไร(ขาดทุน)เฉลี่ย

ปี 2562
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การจัดการธุรกิจ
ธุรกิจหลักของสหกรณและกลุมเกษตรกร (ภาคการเกษตร,นอกภาคการเกษตร)

สหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกรทั้ ง 157 แห ง ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ 6 ด า น ประกอบด ว ย การรั บ ฝากเงิ น
การให เงินกู จัดหาสิน คาและวัสดุ อุปกรณ มาจํ าหน าย การรวบรวมผลิตผลเพื่ อขาย การแปรรูปผลิตผล และ
การใหบริการอื่น ๆ สรางมูลคาธุรกิจรวมทั้งสิ้น 33,674.37 ลานบาท ปกอน 29,882.17 ลานบาท เฉลี่ยเดือนละ
2,806.20 ล านบาท โดยธุ รกิ จการให เงิน กู มี มู ลค ามากที่ สุ ด 22,523.08 หรือร อยละ 66.88 ของมู ลค าธุรกิ จ
รวมทั้งสิ้น
สหกรณภาคเกษตร (การเกษตร ,นิคม) จํานวน 63 แหง มีจํานวนสมาชิกมากที่สุด 124,599 ราย
ลดลงจากปกอน 2,349 ราย สรางมูลคาธุรกิจรวมทั้งสิ้น 3,912.01 ลานบาท เฉลี่ยเดือนละ 326.00 ลานบาท
ธุรกิจหลักของสหกรณ

มูลคาธุรกิจ (หนวย : ลานบาท )

รอยละ

การรับฝากเงิน

1,162.06

29.71

การใหเงินกู
จัดหาสินคามาจําหนาย
การรวบรวมผลิตผล
การแปรรูป
ใหบริการอื่นๆ
รวม

1,092.66
570.72
1,050.93
29.61
6.03
3,912.01

27.93
14.59
26.86
0.76
0.15
100

แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจแตละดานของสหกรณการเกษตร
0.76%

0.15%
29.71%
การรับฝากเงิน
การใหเงินกู
จัดหาสินคามาจําหนาย
การรวบรวมผลิตผล
การแปรรูป
ใหบริการอื่นๆ

14.59%

•

27.93%

ขอมูลจากสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ตองตรวจสอบ จํานวน 157 แหง
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สหกรณนอกภาคเกษตร (รานคา,บริการ,ออมทรัพย,เครดิตยูเนี่ยน)

จํานวน 28 แหง (สหกรณออมทรัพย 18 แหง สหกรณบริการ 8 แหง สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 1 แหง และ
สหกรณบริการ 1 แหง) มีจํานวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 49,944 ราย ทําธุรกิจหลัก 4 ดาน (การรับฝากเงิน การใหเงินกู
จัดหาสิน คา มาจําหนาย และการแปรรูป) สรา งมูล คาธุร กิจโดยรวม 29,642.42 ลานบาท เฉลี่ย เดือนละ
2,470.20 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
สหกรณออมทรัพ ย จํานวน 18 แหง มีสมาชิกทั้งสิ้น 48,209.00 ราย มูลคาธุรกิจรวมทั้งสิ้น 29,616.67 ลาน
บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 2,468.06 ลานบาท โดยมุงเนนธุรกิจสินเชื่อเปนสวนใหญ มีมูลคาธุรกิจ 21,380.13
ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.19 ของมูลคาธุรกิจรวมทั้งสิ้น
ธุรกิจหลักของสหกรณ

มูลคาธุรกิจ ( หนวย : ลานบาท )

รอยละ

การรับฝากเงิน

8,236.54

27.81

การใหเงินกู

21,380.13

72.19

รวม

29,616.67

100

แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจแตละดานของสหกรณออมทรัพย

27.81%
72.19%
การรับฝากเงิน
การใหเงินกู

สหกรณ เครดิตยูเนี่ ยน จํานวน 1 แหง มีสมาชิกรวมทั้ งสิ้น 894 คน ทําธุรกิจ 2 ดาน มูลคาธุรกิ จ
รวมทั้งสิ้น 16.63 ลานบาท เฉลี่ยเดือนละ 1.39 ลานบาท โดยมุงเนนธุรกิจธุรกิจสินเชื่อเปนสวนใหญ มีมูลคาธุรกิจ
14.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.24 ของมูลคาธุรกิจรวม
ธุรกิจหลักของสหกรณ
การรับฝากเงิน
การใหเงินกู
รวม

มูลคาธุรกิจ (หนวย : ลานบาท )

รอยละ

1.79
14.84

10.76
89.24

16.63

100
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แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจแตละดานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
10.76%

การรับฝากเงิน
การใหเงินกู
89.24%

สหกรณบริการ จํานวน 8 แหง มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 731 คน ทําธุรกิจ 4 ดาน โดยมุงเนนธุรกิจสินเชื่อ
เปนสวนใหญ มูลคาธุรกิจรวม 5.41 ลานบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 0.45 ลานบาท
ธุรกิจหลักของสหกรณ

มูลคาธุรกิจรวม ( หนวย : ลานบาท )

รอยละ

การรับฝากเงิน

0.20

3.70

การใหเงินกู

4.06

75.05

จัดหาสินคามาจําหนาย

1.08

19.96

การแปรรูป

0.07

1.29

5.41

100

รวม

แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจแตละดานของสหกรณบริการ
1.29% 3.70%
19.96%

การรับฝากเงิน
การใหเงินกู
จัดหาสินคามาจําหนาย
75.05%

การแปรรูป
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สหกรณรานคา จํานวน 1 แหง มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 110 คน โดยมุงเนนธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
มูลคาธุรกิจรวม 3.71 ลานบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 0.31 ลานบาท
ธุรกิจหลักของสหกรณ

มูลคาธุรกิจรวม ( หนวย : ลานบาท )

รอยละ

จัดหาสินคามาจําหนาย

3.71

100

รวม

3.71

100

แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจแตละดานของสหกรณรานคา
120
100

100%

80

มูลคาธุรกิจรวม ( หนวย : ลานบาท )

60

รอยละ

40
20
0

3.71
จัดหาสินคามาจําหนาย

กลุมเกษตรกร จํานวน 66 แหง มีจํานวนสมาชิก 6,033 คน ดําเนินธุรกิจ 4 ดาน ประกอบดวย การให
เงินกู จัดหาสินคามาจําหนาย การรวบรวมผลิตผลเพื่อขาย และใหบริการอื่นๆ มูลคาธุรกิจรวม 119.94 ลานบาท
เฉลี่ยเดือนละ 10.00 ลานบาท โดยธุรกิจรวบรวมผลิตผลมากที่สุด79.89 ลานบาท เฉลี่ย 6.66 ลานบาทตอเดือน
ธุรกิจหลักของกลุมเกษตรกร

มูลคาธุรกิจรวม ( หนวย : ลานบาท )

รอยละ

การใหเงินกู
จัดหาสินคามาจําหนาย

31.40
8.54

26.18
7.12

การรวบรวมผลิตผล

79.89

66.61

ใหบริการอื่นๆ

0.11

0.09

119.94

100

รวม
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แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจแตละดานของกลุมเกษตรกร
0.09%

26.18%
การใหเงินกู
จัดหาสินคามาจําหนาย
การรวบรวมผลิตผล
ใหบริการอื่นๆ

7.12%
66.61%

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร มีรายไดรวมทั้งสิ้น 4,155.61 ลานบาท คาใชจายรวม
ทั้งสิ้น 2,723.08 ลานบาท ทําใหมีกํ าไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,432.53 ลานบาท โดยเฉลี่ยสมาชิกได รับกําไรคนละ
7,933.09 บาท ทั้งนี้สหกรณ นอกภาคเกษตรสามารถสรางรายได รวมมากที่สุ ดจํานวน 1,989.44 หรือรอยละ
47.87 ของรายไดรวมทั้งสิ้น
ประเภทสหกรณ
สหกรณภาคเกษตร
- การเกษตร
- นิคม
สหกรณนอกภาคเกษตร
- รานคา
- บริการ
- เครดิตยูเนี่ยน
- ออมทรัพย
กลุมเกษตรกร
รวมทั้งสิ้น
เฉลี่ยตอสมาชิก (หนวย:บาท/คน)

ภาคเกษตร
นอกภาคเกษตร
กลุมเกษตรกร

จํานวน
สหกรณ/กลุม
เกษตรกร

รายได

คาใชจาย

กําไร ( ขาดทุน )

63
60
3
28
1
8
1
18
66
160

2,059.13
1,824.00
235.13
2,001.82
4.21
3.15
5.02
1,989.44
94.66
4,155.61

1,971.83
1,734.79
237.04
658.77
5.09
2.75
0.29
650.64
92.48
2,723.08

87.30
89.21
(1.91)
1,343.05
(0.88)
0.40
4.73
1,338.80
2.18
1,432.53

180,576
124,599
49,944
6,033

23,007.22
16,526.04
40,081.23
15,691.16

15,067.03
15,825.34
13,190.37
15,329.39

7,940.19
700.70
26,890.86
361.77

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพษิ ณุโลก

33

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร
6,000.00
4,000.00

4,155.61
2,723.08

2,000.00

1,432.53

0.00
รายได

คาใชจาย

กําไร ( ขาดทุน )

ฐานะการเงิน

ภาพรวมฐานะการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สินทรัพยรวม 40,369.41 ลานบาท หนี้สินรวม 18,227.14 ลานบาท และทุนของตนเองรวม 22,142.27 ลานบาท
ทุน ดําเนิน งาน ประกอบดวย แหลงเงินทุนภายนอกมาจากการกูยืมเงิน เครดิตทางการคา และอื่น ๆ
3,903.42 ลานบาท จากแหลงเงินทุนภายในจากการการถือหุนของสมาชิกและการรับฝากเงิน 36,465.99 ลานบาท
เปนสวนของการรับฝากเงินและทุนเรือนหุนที่ไดจากการถือหุนของสมาชิกเปนสวนใหญ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร

ฐานะการเงิน
สินทรัพย

หนี้สิน

ทุนดําเนินงาน
ทุน

ภายใน

ภายนอก

สหกรณภาคเกษตร

3,689.70

2,705.23

984.46

2,445.07

1,244.64

- การเกษตร
- นิคม
สหกรณนอกภาคเกษตร

3,308.72
380.98

2,523.61
181.62

785.11
199.35

3,093.25
351.82

1,215.48
29.16

36,622.49

15,509.20

21,113.30

33,976.41

2,646.07

3.59

0.27

3.32

3.32

0.27

34.05

18.41

15.64

16.40

17.64

42.19

19.48

22.71

27.38

14.81

36,542.66
57.22

15,471.04
12.71

21,071.62
44.51

33,929.31
44.51

2,613.35
12.71

40,369.41

18,227.14

22,142.27

36,465.99

3,903.42

- รานคา
- บริการ
- เครดิตยูเนี่ยน
- ออมทรัพย
กลุมเกษตรกร
รวมทั้งสิ้น

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพษิ ณุโลก
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แผนภู มิ แ สดงแหล ง ที่ ม าของทุ น ดํา เนิ น การ
40,000.00

36,465.99

แผนภูมิฐานะการเงินในภาพรวมสหกรณ
และกลุมเกษตรกร

30,000.00

60,000.00

20,000.00

40,000.00

10,000.00

3,903.42

0.00

20,000.00
0.00

ทุนภายใน

ทุนภายนอก

สินทรัพย์

หนี ้สิน

ทุน

ขอมูลจากระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณกลุมเกษตรกร Online กรมตรวจบัญชีสหกรณ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพษิ ณุโลก

สารสนเทศนารูทางการเงิน
10 อันดับสหกรณและกลุมเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก
ประจําป 2563
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จํานวนสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุม่ เกษตรกร
0.52%
1.49%

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์บริการ
0.43%

สหกรณ์นิคม

สหกรณ์ออมทรัพย์
27.41%

สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์บริ การ

สหกรณ์การเกษตร
64.49%

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ร้านค้ า
0.06%

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กลุม่ เกษตรกร

สหกรณ์นคิ ม
5.60%

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิษณุโลก จํากัด
2 สหกรณวัดจันทร จํากัด
3 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
4 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
5 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
6 สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
7 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
8 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
9 สหกรณการเกษตรบางกระทุม จํากัด
10 สหกรณการเกษตรบางระกํา จํากัด

คน
สหกรณนิคม
77,440 สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
7,125 สหกรณนคิ มเนินมะปราง จํากัด
4,983 สหกรณนคิ มพันชาลี จํากัด
4,658
3,674
2,790
2,782
2,733
2,135
1,522
109,842

ลําดับที่
สหกรณออมทรัพย
1 สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด
2 สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
3 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
4 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 3 จํากัด
5 สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด
6 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จํากัด
7 สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
8 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพุทธชินราช จํากัด
9 สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด
10 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํากัด

คน
สหกรณรานคา
คน
สหกรณบริการ
4,441 รานสหกรณ อพป.อําเภอนครไทย จํากัด 110 สหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก จํากัด
3,378
สหกรณเคหสถานสีหราชเดโชชัย จํากัด
1,711
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงหัวรอ 58 จํากัด
สหกรณบริการและสงเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร จํากัด

คน
251
224
174
82

9,530

731

110

คน
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
คน
กลุมเกษตรกร
17,506 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จํากัด 894 กลุมเกษตรกรทํานาบานกราง
12,486
กลุม เกษตรกรทําสวนสวนเมี่ยง
2,923
กลุม เกษตรกรทํานาพรหมพิราม
2,840
กลุมเกษตรกรทํานาดอนทอง
2,438
กลุมเกษตรกรทํานาทาหมื่นราม
2,400
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บานใหมชัยมงคล
2,166
กลุมเกษตรกรทํานาวัดโบสถ
1,913
กลุมเกษตรกรทํานาไผขอดอน
1,054
กลุมเกษตรกรทํานาทานางงาม
962
กลุมเกษตรกรทํานาชุมแสงสงคราม
894
46,688

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

คน
678
370
273
226
189
178
174
158
149
138
2,533
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มูลคาธุรกิจ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
0.05%

กลุม่ เกษตรกร
0.27%

สหกรณ์นคิ ม
1.88%

สหกรณ์การเกษตร
8.78%

สหกรณ์ร้านค้ า
0.01%
สหกรณ์บริการ
0.01%

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์บริ การ
สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์
89.00%

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กลุม่ เกษตรกร

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
2 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
3 สหกรณวัดจันทร จํากัด
4 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
5 สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
6 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
7 สหกรณการเกษตรบางระกํา จํากัด
8 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
9 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานตะแบกงาม จํากัด
10 สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด

บาท
สหกรณนิคม
853,744,404.44 สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด
569,031,305.40 สหกรณนิคมเนินมะปราง จํากัด
301,997,966.25 สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
284,319,467.55
185,163,953.79
181,173,957.53
154,337,219.74
132,817,381.14
126,771,637.00
122,133,227.13
2,911,490,519.97

ลําดับที่
สหกรณออมทรัพย
1 สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
2 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
3 สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด
4 สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด
5 สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
6 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพุทธชินราช จํากัด
7 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จํากัด
8 สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด
9 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 3 จํากัด
10 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํากัด

บาท
สหกรณรานคา
บาท
สหกรณบริการ
บาท
228,859,797 รานสหกรณ อพป.อําเภอนครไทย จํากัด 3,713,270.00 สหกรณเคหสถานสีหราชเดโชชัย จํากัด
2,505,754.49
201,413,703
สหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก จํากัด
1,750,000.00
192,753,021
สหกรณบริการและสงเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร จํากัด 1,149,408.89

623,026,521

3,713,270.00

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
บาท
บาท
14,044,625,548.17 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จํากัด 16,634,020.17
4,869,109,237.00
4,290,295,120.88
1,715,288,351.48
1,695,059,107.41
856,357,421.50
654,075,811.10
514,286,922.00
463,144,927.10
421,590,260.53
29,523,832,707.17
16,634,020.17

กลุมเกษตรกร
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บานแยง
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บานใหมชัยมงคล
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บานตอเรือ
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางเขาไรศรีราชา
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.ชมพูพัฒนา 55
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลหวยเฮี้ย
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางบานมวงหอม
กลุมเกษตรกรทํานาพรหมพิราม
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวศรีภิรมย
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบานพราว

5,405,163.38

บาท
33,759,118.00
14,266,934.00
11,661,523.00
7,741,856.00
5,405,664.64
5,241,068.50
4,412,212.00
2,487,540.00
2,195,000.00
2,110,000.00
89,280,916.14

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
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ธุรกิจสินเชื่อ(ใหเงินกู)
สหกรณ์การเกษตร 3.77%

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุม่ เกษตรกร 0.08%
0.06%

สหกรณ์นคิ ม 0.83%
สหกรณ์บริการ 0.02%

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์บริ การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 95.24%

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กลุม่ เกษตรกร

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
2 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
3 สหกรณวัดจันทร จํากัด
4 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
5 สหกรณการเกษตรบางระกํา จํากัด
6 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
7 สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
8 สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด
9 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
10 สหกรณการเกษตรบางกระทุม จํากัด

บาท
สหกรณนิคม
บาท
สหกรณบริการ
บาท
190,292,700.00 สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
80,672,300 สหกรณเคหสถานสีหราชเดโชชัย จํากัด
2,307,747.00
136,361,018.00 สหกรณนิคมเนินมะปราง จํากัด 59,546,500 สหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก จํากัด 1,750,000.00
129,893,773.00 สหกรณนคิ มพันชาลี จํากัด
45,916,924
89,377,195.00
66,300,152.55
56,644,900.00
52,184,706.00
50,399,300.00
36,764,000.00
33,979,000.00
842,196,744.55
186,135,724
4,057,747.00

ลําดับที่
สหกรณออมทรัพย
บาท
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
บาท
กลุมเกษตรกร
1 สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
10,105,515,026.55 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จํากัด 14,846,771.75 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวศรีภิรมย
2 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
3,763,973,793.25
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบานพราว
3 สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด
2,110,378,749.00
กลุม เกษตรกรทํานาชมพูใต
4 สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
1,514,974,821.00
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทาชาง
5 สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด 1,290,529,581.82
กลุมเกษตรกรทํานามะตอง
6 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพุทธชินราช จํากัด
706,067,200.00
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบา นยาง
7 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จํากัด
603,445,882.00
กลุมเกษตรกรทําไรหินลาด
8 สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด
500,315,800.00
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดงประคํา
9 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํากัด
379,881,254.00
กลุมเกษตรกรทํานาไผลอม
10 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 3 จํากัด
321,787,200.00
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหินลาด
21,296,869,307.62
14,846,771.75

บาท
2,195,000.00
2,110,000.00
1,766,000.00
1,765,000.00
1,742,350.00
1,720,000.00
1,668,000.00
1,643,568.00
1,608,600.00
1,561,000.00
17,779,518.00

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

38

10 อันดับ
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
สหกรณ์ร้านค้ า
0.66%

สหกรณ์บริการ
0.19%

กลุม่ เกษตรกร
1.47%

สหกรณ์นคิ ม
11.85%

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้ า

สหกรณ์การเกษตร
85.83%

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
2 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
3 สหกรณการเกษตรบางระกํา จํากัด
4 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
5 สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด
6 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
7 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิษณุโลก จํากัด
8 สหกรณการเกษตรบางกระทุม จํากัด
9 สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
10 สหกรณวัดจันทร จํากัด

บาท
สหกรณนิคม
179,391,983.85 สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
67,859,770.82 สหกรณนคิ มเนินมะปราง จํากัด
54,213,595.69 สหกรณนคิ มพันชาลี จํากัด
41,260,584.22
35,544,053.65
34,632,367.44
26,868,934.68
15,335,926.81
12,445,653.59
12,038,037.22
479,590,907.97

ลําดับที่
สหกรณบริการ
1 สหกรณบริการและสงเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร จํากัด
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สหกรณ์บริ การ
กลุม่ เกษตรกร

บาท
สหกรณรานคา
บาท
30,490,593 รานสหกรณ อพป.อําเภอนครไทย จํากัด 3,713,270.00
24,856,393
10,854,791

66,201,777

บาท
กลุมเกษตรกร
1,082,511.70 กลุมเกษตรกรทํานาพรหมพิราม
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บานตอเรือ
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บานแยง
กลุมเกษตรกรทําไรวังนกแอน
กลุมเกษตรกรทํานาไผขอดอน
กลุมเกษตรกรทํานาคุยมวง
กลุมเกษตรกรทํานาพันชาลี
กลุมเกษตรกรทํานาทานางงาม
กลุมเกษตรกรทํานาชมพูใต
กลุมเกษตรกรทํานาทอแท
1,082,511.70

3,713,270.00

บาท
2,422,540.00
1,179,280.00
1,243,812.00
750,520.00
624,720.00
576,240.00
412,570.00
368,800.00
348,000.00
273,100.00
8,199,582.00
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10 อันดับ
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์นิคม 7.06%
11.92%
สหกรณ์การเกษตร
81.02%

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์นิคม

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
บาท
สหกรณนิคม
1 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
448,744,700.06 สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด
2 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
169,141,827.00 สหกรณนิคมเนินมะปราง จํากัด
3 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานตะแบกงาม จํากัด 119,476,753.00 สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
4 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิษณุโลก จํากัด 75,108,427.38
5 สหกรณวัดจันทร จํากัด
36,193,680.00
6 ชุมนุมสหกรณการเกษตรพิษณุโลก จํากัด
34,181,486.00
7 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
17,094,301.54
8 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
12,094,412.00
9 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
3,635,425.00
10 สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
501,690.00
916,172,701.98

กลุม่ เกษตรกร

บาท
กลุมเกษตรกร
บาท
54,906,219 กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บานแยง
32,515,306.00
45,644,615 กลุม เกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บานใหมชัยมงคล 14,266,934.00
34,208,135 กลุม เกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บานตอเรือ
10,482,243.00
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางเขาไรศรีราชา
7,741,856.00
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลหวยเฮี้ย
5,241,068.50
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.ชมพูพัฒนา 55
4,795,664.64
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางบานมวงหอม
4,382,212.00
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. อําเภอชาติตระการ 458,470.00
134,758,969

79,883,754.14
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10 อันดับ
ธุรกิจแปรรูปผลิตผล
สหกรณ์บริการ
0.23%

สหกรณ์การเกษตร
99.77%

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์บริ การ

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
บาท
สหกรณบริการ
บาท
1 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
19,252,764.00 สหกรณบริการและสงเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร จํากัด 66,897.19
2 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
6,078,571.00
3 สหกรณวัดจันทร จํากัด
3,127,071.66
4 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิษณุโลก จํากัด 755,788.18
5 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
397,559.00
29,611,753.84
66,897.19
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10 อันดับ
ธุรกิจใหบริการและสงเสริมการเกษตร
กลุม่ เกษตรกร
1.82%

สหกรณ์การเกษตร
98.18%

สหกรณ์การเกษตร

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 ชุมนุมสหกรณการเกษตรพิษณุโลก จํากัด
2 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานตะแบกงาม จํากัด
3 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานปลวกงาม จํากัด
4 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานกรับพวงใต จํากัด
5 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานชมพู จํากัด

กลุม่ เกษตรกร

บาท
กลุมเกษตรกร
4,178,306.10 กลุมเกษตรกรทําไรทางาม
1,385,884.00 กลุม เกษตรกรทํานาทอแท
228,625.00
185,800.00
45,656.00
6,024,271.10

บาท
76,929.00
35,000.00

111,929.00
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10 อันดับ
ธุรกิจเงินรับฝาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
0.02%

สหกรณ์นคิ ม
2.52%
สหกรณ์การเกษตร
9.74%

สหกรณ์บริการ
0.00%

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคม

สหกรณ์ออมทรัพย์
87.72%

สหกรณ์บริ การ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
2 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
3 สหกรณวัดจันทร จํากัด
4 สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
5 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
6 สหกรณการเกษตรบางกระทุม จํากัด
7 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
8 สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด
9 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
10 ชุมนุมสหกรณการเกษตรพิษณุโลก จํากัด

บาท
สหกรณนิคม
บาท
สหกรณบริการ
บาท
167,203,725.73 สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด
117,181,863 สหกรณเคหสถานสีหราชเดโชชัย จํากัด 198,007.49
149,083,430.18 สหกรณนิคมเนินมะปราง จํากัด 71,366,195
120,745,404.37 สหกรณนคิ มวังทอง จํากัด
47,381,993
120,031,904.20
83,168,131.53
69,872,643.41
65,730,500.99
65,730,500.99
37,904,688.70
33,908,760.43
913,379,690.53
235,930,051
198,007.49

ลําดับที่
สหกรณออมทรัพย
1 สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
2 สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด
3 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
4 สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด
5 สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
6 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพุทธชินราช จํากัด
7 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 3 จํากัด
8 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จํากัด
9 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํากัด
10 สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด

บาท
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
บาท
3,939,110,521.62 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จํากัด 1,787,248.42
2,179,916,371.88
1,105,135,443.75
424,758,769.66
180,084,286.41
150,290,221.50
141,357,727.10
50,629,929.10
41,709,006.53
13,971,122.00
8,226,963,399.55
1,787,248.42
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10 อันดับ
ทุนดําเนินงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
0.11%

กลุม่ เกษตรกร
0.06%
สหกรณ์การเกษตร
7.89%

สหกรณ์นคิ ม
สหกรณ์ร้านค้ า
0.95%
0.01%
สหกรณ์บริการ
0.08%

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์บริ การ
สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์
90.90%

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
2 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
3 สหกรณวัดจันทร จํากัด
4 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
5 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
6 สหกรณการเกษตรบางกระทุม จํากัด
7 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
8 สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
9 สหกรณการเกษตรบางระกํา จํากัด
10 สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด

บาท
สหกรณนิคม
925,914,534.18 สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
354,371,311.65 สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด
330,319,842.29 สหกรณนิคมเนินมะปราง จํากัด
313,431,828.04
308,177,387.46
236,360,969.66
224,514,755.22
209,758,478.66
171,251,023.96
89,049,864.93
3,163,149,996.05

ลําดับที่
สหกรณออมทรัพย
1 สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
2 สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด
3 สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด
4 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
5 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จํากัด
6 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพุทธชินราช จํากัด
7 สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
8 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 3 จํากัด
9 สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด
10 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํากัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กลุม่ เกษตรกร

บาท
สหกรณรานคา
บาท
สหกรณบริการ
139,693,314 รานสหกรณ อพป.อําเภอนครไทย จํากัด 3,590,553.52 สหกรณเคหสถานสีหราชเดโชชัย จํากัด
136,138,842
สหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก จํากัด
105,145,714
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงหัวรอ 58 จํากัด
สหกรณบริการและสงเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร จํากัด

บาท
25,416,902.30
4,411,877.03
3,958,994.77
257,334.62

380,977,870

34,045,108.72

3,590,553.52

บาท
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
บาท
14,560,656,482.08 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จํากัด 42,189,753.63
9,664,325,497.11
2,928,510,860.49
2,791,685,867.93
1,928,680,212.53
1,429,415,736.60
1,097,802,295.61
809,356,630.18
661,047,111.67
571,551,382.66
36,443,032,076.86
42,189,753.63

กลุมเกษตรกร
กลุมเกษตรกรทํานาดอนทอง
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวศรีภิรมย
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวตลุกเทียม
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดงประคํา
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. อําเภอชาติตระการ
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบานพราว
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บานแยง
กลุมเกษตรกรทํานาชมพูใต
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบานยาง
กลุมเกษตรกรทํานาพรหมพิราม

บาท
4,600,376.90
3,698,249.94
2,336,505.23
2,296,387.19
2,239,974.67
2,139,142.54
2,089,365.20
1,993,924.10
1,952,639.67
1,820,293.19
25,166,858.63
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ทุนเรือนหุน
กลุม่ เกษตรกร
0.04%
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
0.12%

สหกรณ์นคิ ม
สหกรณ์การเกษตร
0.74%
3.62%
สหกรณ์ร้านค้ า
0.02%
สหกรณ์บริการ
0.04%

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์บริ การ
สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์
95.42%

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
2 สหกรณวัดจันทร จํากัด
3 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
4 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
5 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
6 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
7 สหกรณการเกษตรบางกระทุม จํากัด
8 สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
9 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิษณุโลก จํากัด
10 สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด

บาท
สหกรณนิคม
185,254,840 สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
84,878,700 สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด
70,706,800 สหกรณนิคมเนินมะปราง จํากัด
69,567,320
65,191,030
60,262,710
51,918,370
46,960,560
27,751,380
22,263,970
684,755,680

ลําดับที่
สหกรณออมทรัพย
1 สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
2 สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด
3 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
4 สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด
5 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จํากัด
6 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพุทธชินราช จํากัด
7 สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
8 สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด
9 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 3 จํากัด
10 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํากัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กลุม่ เกษตรกร

บาท
สหกรณรานคา
บาท
สหกรณบริการ
58,093,790.00 รานสหกรณ อพป.อําเภอนครไทย จํากัด 4,130,730.00 สหกรณเคหสถานสีหราชเดโชชัย จํากัด
42,765,940.00
สหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก จํากัด
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงหัวรอ 58 จํากัด
38,876,100.00
สหกรณบริการและสงเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร จํากัด

139,735,830.00

4,130,730.00

บาท
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
บาท
7,025,427,060.00 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จํากัด 23,390,200.00
4,263,236,930.00
1,579,010,080.00
1,280,830,770.00
1,052,655,490.00
915,119,920.00
743,677,750.00
452,498,920.00
432,830,310.00
301,405,030.00
18,046,692,260.00
23,390,200.00

บาท
3,996,400.00
2,452,630.00
320,000.00
157,790.00

6,926,820.00
กลุมเกษตรกร
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดงประคํา
กลุมเกษตรกรทํานาดอนทอง
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวศรีภิรมย
กลุมเกษตรกรทํานาวัดพริก
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบานพราว
กลุมเกษตรกรทําไรหินลาด
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บานใหมชัยมงคล
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บานแยง
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหินลาด
กลุมเกษตรกรทํานาชมพูใต

บาท
1,426,300.00
1,184,300.00
943,200.00
636,450.00
596,850.00
547,150.00
535,500.00
505,800.00
458,350.00
405,900.00
7,239,800.00
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ทุนสํารอง
กลุม่ เกษตรกร
0.69%
สหกรณ์การเกษตร
10.06%

สหกรณ์นคิ ม
2.19%
สหกรณ์บริการ
0.31%

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์บริ การ
สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์
86.75%

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
2 สหกรณการเกษตรบางกระทุม จํากัด
3 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
4 สหกรณวัดจันทร จํากัด
5 สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
6 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
7 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานตะแบกงาม จํากัด
8 สหกรณการเกษตรบางระกํา จํากัด
9 สหกรณผูใชน้ําแหลมโพธิ์ จํากัด
10 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด

กลุม่ เกษตรกร

บาท
สหกรณนิคม
บาท
สหกรณบริการ
บาท
54,885,453.05 สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
16,584,977.44 สหกรณเคหสถานสีหราชเดโชชัย จํากัด
4,761,394.69
31,155,917.88 สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด
12,380,664.98 สหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก จํากัด
765,075.73
25,594,602.31 สหกรณนคิ มเนินมะปราง จํากัด 9,967,745.22 สหกรณบริการและสงเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร จํากัด 11,733.39
21,023,289.87
17,899,351.39
8,380,545.84
7,911,987.15
5,622,621.79
3,726,928.63
2,218,960.74
178,419,658.65
38,933,387.64
5,538,203.81

ลําดับที่
สหกรณออมทรัพย
1 สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
2 สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด
3 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
4 สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด
5 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จํากัด
6 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพุทธชินราช จํากัด
7 สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
8 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 3 จํากัด
9 สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด
10 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํากัด

บาท
563,741,198.76
395,137,301.74
113,155,990.38
111,880,418.97
106,401,029.45
78,284,362.61
51,968,448.00
46,161,322.93
39,892,903.84
32,662,943.66
1,539,285,920.34

กลุมเกษตรกร
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวศรีภิรมย
กลุมเกษตรกรทํานาดอนทอง
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวตลุกเทียม
กลุมเกษตรกรทํานาพรหมพิราม
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตววงฆอง
กลุมเกษตรกรทํานาทาหมื่นราม
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบานพราว
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทาชาง
กลุมเกษตรกรทํานาทอแท
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดงประคํา

บาท
2,397,330.67
2,293,234.32
1,794,989.20
1,290,143.77
925,200.86
890,985.76
764,013.57
667,748.10
616,884.49
558,880.82
12,199,411.56
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ทุนของสหกรณ/กลุมเกษตรกร
กลุม่ เกษตรกร
0.10%
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
0.10%

สหกรณ์การเกษตร
4.06% สหกรณ์นคิ ม
0.90% สหกรณ์ร้านค้ า
0.01%
สหกรณ์บริการ
0.07%

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์บริ การ

สหกรณ์ออมทรัพย์
94.76%

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กลุม่ เกษตรกร

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
2 สหกรณวัดจันทร จํากัด
3 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
4 สหกรณการเกษตรบางกระทุม จํากัด
5 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
6 สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
7 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
8 สหกรณการเกษตรบางระกํา จํากัด
9 สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด
10 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานตะแบกงาม จํากัด

บาท
สหกรณนิคม
278,742,539.33 สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
119,716,454.00 สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด
100,527,088.06 สหกรณนิคมเนินมะปราง จํากัด
94,939,262.57
92,011,022.93
75,462,278.62
75,373,656.33
29,411,251.42
18,166,160.50
14,379,054.36
898,728,768.12

ลําดับที่
สหกรณออมทรัพย
1 สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
2 สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด
3 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
4 สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด
5 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จํากัด
6 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพุทธชินราช จํากัด
7 สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
8 สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด
9 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 3 จํากัด
10 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํากัด

บาท
สหกรณรานคา
บาท
สหกรณบริการ
86,140,830 รานสหกรณ อพป.อําเภอนครไทย จํากัด 3,318,353.52 สหกรณเคหสถานสีหราชเดโชชัย จํากัด
60,449,670
สหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก จํากัด
52,763,139
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงหัวรอ 58 จํากัด
สหกรณบริการและสงเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร จํากัด

บาท
10,917,935.36
4,145,452.37
320,000.00
254,688.23

199,353,639

15,638,075.96

3,318,353.52

บาท
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
บาท
8,091,628,049.50 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จํากัด 22,713,967.34
5,047,041,803.78
1,802,592,953.55
1,482,146,395.09
1,256,877,056.46
1,061,054,397.31
852,965,278.91
530,759,440.92
514,656,083.31
359,457,275.80
20,999,178,734.63
22,713,967.34

กลุมเกษตรกร
กลุมเกษตรกรทํานาดอนทอง
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวศรีภิรมย
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวตลุกเทียม
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดงประคํา
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บานแยง
กลุมเกษตรกรทํานาพรหมพิราม
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตววงฆอง
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบานพราว
กลุมเกษตรกรทํานาทอแท
กลุมเกษตรกรทํานาทาหมื่นราม

บาท
4,529,019.90
3,549,603.16
2,263,349.20
2,148,370.95
1,734,170.45
1,689,087.19
1,625,258.61
1,616,552.91
1,397,758.64
1,378,769.87
21,931,940.88

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

47

10 อันดับ
รายไดทั้งสิ้น
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
0.12%

กลุม่ เกษตรกร
2.20%

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์การเกษตร
42.39%

สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้ า

สหกรณ์ออมทรัพย์
49.28%

สหกรณ์บริ การ
สหกรณ์นคิ ม
5.84%

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กลุม่ เกษตรกร

สหกรณ์ร้านค้ า
0.09%

สหกรณ์บริการ
0.08%
ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
2 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
3 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิษณุโลก จํากัด
4 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานตะแบกงาม จํากัด
5 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
6 สหกรณวัดจันทร จํากัด
7 สหกรณการเกษตรบางระกํา จํากัด
8 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
9 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
10 สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด

บาท
สหกรณนิคม
681,974,673.64 สหกรณนิคมเนินมะปราง จํากัด
317,524,725.04 สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด
176,348,024.23 สหกรณนคิ มวังทอง จํากัด
122,433,862.61
100,056,972.15
78,081,588.63
74,081,273.76
67,304,721.61
43,810,105.15
43,442,632.96
1,705,058,579.78

ลําดับที่
สหกรณออมทรัพย
1 สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
2 สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด
3 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
4 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จํากัด
5 สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด
6 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพุทธชินราช จํากัด
7 สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
8 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 3 จํากัด
9 สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด
10 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํากัด

บาท
สหกรณรานคา
บาท
สหกรณบริการ
บาท
78,727,630.49 รานสหกรณ อพป.อําเภอนครไทย จํากัด 3,713,270.00 สหกรณเคหสถานสีหราชเดโชชัย จํากัด
1,693,990.27
78,534,264.55
สหกรณบริการและสงเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร จํากัด 1,151,670.39
77,866,708.79
สหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก จํากัด
304,877.12

235,128,603.83

3,150,537.78

3,713,270.00

บาท
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
บาท
กลุมเกษตรกร
785,944,367.85 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จํากัด 5,021,954.94 กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บานแยง
536,841,403.39
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บานใหมชัยมงคล
151,834,036.94
กลุม เกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บานตอเรือ
134,427,673.65
กลุม เกษตรกรชาวสวนยางเขาไรศรีราชา
118,136,249.78
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลหวยเฮี้ย
68,482,850.12
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.ชมพูพัฒนา 55
66,008,202.50
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางบานมวงหอม
45,187,322.46
กลุมเกษตรกรทํานาพรหมพิราม
40,631,349.89
กลุมเกษตรกรทําไรวังนกแอน
34,788,683.49
กลุมเกษตรกรทํานาไผขอดอน
1,982,282,140.07
5,021,954.94

บาท
35,122,045.92
14,721,868.29
11,852,068.76
7,978,737.14
5,389,428.51
4,946,580.40
4,515,867.75
2,504,876.95
760,614.28
627,868.65
88,419,956.65

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
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10 อันดับ
กําไรสุทธิ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
0.23%

กลุม่ เกษตรกร
0.08%

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคม

สหกรณ์การเกษตร
33.70%

สหกรณ์บริ การ

สหกรณ์ออมทรัพย์
65.68%

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์นคิ ม
0.28%

กลุม่ เกษตรกร

สหกรณ์บริการ
0.03%

ลําดับที่
สหกรณการเกษตร
1 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
2 สหกรณวัดจันทร จํากัด
3 สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด
4 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด
5 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
6 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
7 สหกรณการเกษตรบางกระทุม จํากัด
8 สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
9 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิษณุโลก จํากัด
10 สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด

บาท
สหกรณนิคม
บาท
สหกรณบริการ
บาท
185,254,840 สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
3,857,380.71 สหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก จํากัด
541,333.35
84,878,700 สหกรณนคิ มเนินมะปราง จํากัด 1,777,563.92 สหกรณบริการและสงเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร จํากัด 85,164.84
70,706,800
69,567,320
65,191,030
60,262,710
51,918,370
46,960,560
27,751,380
22,263,970
684,755,680
5,634,944.63
626,498.19

ลําดับที่
สหกรณออมทรัพย
บาท
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
บาท
กลุมเกษตรกร
บาท
1 สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
486,568,891.91 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จํากัด 4,729,549.52 กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บานแยง
599,428.16
2 สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด
373,707,006.19
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบานพราว
138,491.60
3 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
103,563,491.45
กลุม เกษตรกรทําไรหนองกะทาว
140,947.74
4 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จํากัด
89,079,892.67
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวศรีภิรมย
131,321.49
กลุมเกษตรกรทํานามะตอง
120,955.33
5 สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด 79,836,451.55
6 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพุทธชินราช จํากัด
57,691,766.70
กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บานตอเรือ 107,889.76
7 สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
54,304,151.26
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตววงฆอง
107,204.75
8 สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด
33,797,405.53
กลุมเกษตรกรทํานาทาหมื่นราม
81,948.01
9 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 3 จํากัด
32,307,100.55
กลุมเกษตรกรทํานาชมพูใต
81,364.16
10 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํากัด
23,624,051.16
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดงประคํา
79,215.13
1,334,480,208.97
4,729,549.52
1,588,766.13
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ภาพกิจกรรม
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร
 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
 โครงการศูนยการเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
 โครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม

กิจกรรม : โครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ
ระหว า งวั น ที่ 21-23 กั น ยายน 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก ร ว มประชุ ม สั ม มนา
ประจําป 2563 เรื่อง มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ ในยุค New Normal ณ โครงการฟารมทะเลตัวอยาง
แบบผสมผสานตามพระราชดําริ ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม และอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
คายพระราม 6 ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

9

กิจกรรม : ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร (ศพก)
วั น ที่ 20 เมษายน 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก เข า ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจําเดือน มีนาคม 2563 ของนางพิชญสินี มากดี ครูบัญชีอาสาประจําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วั น ที่ 20 เมษายน 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก เข า พั ฒ นาฐานเรี ย นรู ด า นบั ญ ชี
ที่เหมาะสม กับสภาพแวดลอมของศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ประจํา
อําเภอวังทอง ณ กลุมผลิตมะมวงนอกฤดูเพื่อการสงออก ตําบลชัยนาม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 สํา นักงานตรวจบัญ ชี สหกรณพิษ ณุโลก เขาติดตามผลการปฏิบัติง าน
ประจําเดือน มีนาคม 2563 ของนายพิษณุชัย ชื่นชม ครูบัญชีอาสาประจําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคา เกษตร (ศพก.) อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร (ศพก)
วั น ที่ 21 เมษายน 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก เข า ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจําเดือนมีนาคม 2563 ของนางวิลาวัลย จันทะวงษ ครูบัญชีอาสาประจําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

วั น ที่ 21 เมษายน 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก เข า ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจํ า เดื อ น มี น าคม 2563 ของนางสุ ม ามาณ ตาลวั ง โปร ง ครู บั ญ ชี อ าสาประจํ า ศู น ย เ รี ย นรู ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา เกษตร (ศพก.) อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

วั น ที่ 21 เมษายน 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก เข า ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจําเดือน มีนาคม 2563 ของนายทองปาน เผาโสภา ครูบัญชีอาสาประจําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา เกษตร (ศพก.) อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร (ศพก)
วัน ที่ 27 กั น ยายน 2563 สํ านักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษ ณุโลก เขา รวมใหขอมู ลการติดตามการ
ดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม การจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายบุ ค คล ประจํ า ป ง บประมาณ 2563 โดยกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ
ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : โครงการเกษตรทฤษฎีใหม
เมื่ อวั น ที่ 5 มิ ถุน ายน 2563 สํ านั กงานตรวจบั ญ ชี สหกรณพิ ษณุ โลก เข าร วมประชุ มกั บหนว ยงาน
ที่รั บ ผิด ชอบงานโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม ณ หอ งประชุ มพระอั ฏ ฐารส สํ า นั กงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก อบรมสอนแนะการจัดทําบัญชีตนทุน
อาชีพโครงการทฤษฎีใหม ปงบประมาณ 2563 ณ สํานักงานเกษตรอําเภอชาติตระการ อําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลกได เขารวมติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการเกษตรทฤษฎีใหมแกเกษตรกรกลุมเปาหมาย ณ ตําบลหนองพระ ตําบลทาหมื่นราม และตําบลบาน
กลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรม
•

จิตอาสา

•

ประชุมประจําเดือน

•

รับฟง Conference

•

ประชุมหัวหนาสวนราชการในพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6

•

วันสหกรณแหงชาติ

•

วันดินโลก

•

วันตนไมแหงชาติ

•

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม : จิตอาสา
วัน ที่ 13 ตุลาคม 2562 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก รวมกิจกรรมจิตอาสารวมกันพัฒ นา
ปรับปรุงภูมิทัศน ทําความสะอาดลําน้ํา ลําคลอง ไหลทางขางถนนบริเวณหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
พิษณุโลก อําเภอวัง ทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายพระราชกุศลและนอมรําลึกเนื่องในโอกาสวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรม : ประชุมประจําเดือน
วัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สํ านักงานตรวจบั ญ ชีส หกรณ พิษณุ โลก ประชุมซัก ซอมทําความเขาใจ
ในการกําหนด เปาหมายตามแผนปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2562 ณ หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณพิษณุโลก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ประชุมซักซอมการบริหารโครงการ
การสอนบัญชีรายบุคคล ซักซอมการจัดอบรมอาสาสมัครเกษตรดานบัญ ชีระดับจัง หวัด ซักซอมการจัดเก็บ
ขอมูลแบบทะเบียนเกษตรกร (ครัวเรือน 1-8) ตามโครงการเสริมสรางการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการ
เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจําป พ.ศ. 2563 ใหกับบุคลากรในสังกัด ณ หองประชุมสํานักงานตรวจบัญ ชี
สหกรณพิษณุโลก อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : ประชุมประจําเดือน
วันที่ 2 มีนาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ประชุมซักซอมการปฏิบัติงาน ขาราชการ
พนั ก งานราชการ และลู ก จ า งในสั ง กั ด เพื่ อ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2563
ณ หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วัน ที่ 19 พฤษภาคม 2563 สํา นักงานตรวจบัญ ชีส หกรณ พิษณุโลก ประชุมซั กซอมการปฏิ บัติง าน
ประจําเดือนเมษายน 2563 ณ หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก ประชุ ม ซั ก ซ อ มการปฏิ บั ติ ง าน
ประจําเดือน สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : Web Conference
วัน ที่ 27 กุมภาพัน ธ 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก รวมรับฟง การบรรยายโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และการปองกันการปราบปรามการทุจริตและผลประโยชนทับซอนผานระบบ
Web Conference ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก ตํ า บลวั ง ทอง อํ า เภอวั ง ทอง
จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก รวมรับฟงการดําเนินงานในภาวะ
เร ง ด ว นผ า น VDO Conference ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก ตํ า บลวั ง ทอง
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : Web Conference
วัน ที่ 25 มี นาคม 2563 สํานั กงานตรวจบัญ ชีส หกรณพิ ษณุ โลก ร วมประชุมซั กซ อมทํ าความเข าใจ
แนวปฏิบัติการใชและการเขาใชทะเบียนประวัติ ขาราชการอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ Web Conference
ณ หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 29 เมษายน 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก รวมประชุมหัวหนาสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 3/2563 ผานระบบ Microsoft Team ณ หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณพิษณุโลก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก รวมรับฟงประชุมทางไกลผานระบบ
Web Conference จากหองประชุมกรมตรวจบัญชีสหกรณ

กิจกรรม : ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ในพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ เขารวมประชุมหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ ใ นเขตพื้ น ที่ สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ที่ 6 เพื่ อ รั บ ทราบและซั ก ซ อ มแผนการปฏิ บั ติ ง าน
ใหเปน ไปตามแผนงานและนโยบายของกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ ณ หองประชุมทุง เศรษฐี ศาลากลางจังหวัด
กําแพงเพชร

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก พรอมดวยบุคลากรในสังกัดฯ เขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ สตท.6 ประจําปงบประมาณ 2563 ณ หองแกรนด
บอลรูม โรงแรมไมหอมวิลลา อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

วันที่ 23 มกราคม 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก เขารวมประชุมหัวหนาสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณในพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6 ครั้งที่ 1/2563 ณ หองประชุมศูนยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

กิจกรรม : ตอนรับคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2562 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก ร ว มให ก ารต อ นรั บ ประธาน
กรรมาธิการ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ พรอมคณะกรรมาธิการฯ และรับฟงบรรยายสรุปการติดตามโครงการ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตรภายใตแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ณ หองประชุม
สํา นั ก งานชลประทานที่ 3 และร ว มติ ด ตามโครงการระบบส ง เสริ ม เกษตรแปลงใหญ (ข า ว) ณ สหกรณ
การเกษตรพรหมพิราม จํากัด อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ
และสมาชิกสหกรณ และติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : ตอนรับคณะรัฐมนตรี
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สํ านั กงานตรวจบั ญชี สหกรณพิ ษณุ โลก รวมติ ดตามประธานคณะกรรมมาธิ การ
การเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ พรอมคณะกรรมาธิการ โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินคาและศึกษาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว ณ ศูนยวิจัย
ขาวพิษณุโลก (กรมการขาว) และศึกษาดูงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว
ณ ศูนยเมล็ดพันธขาว (กรมการขาว)

วัน ที่ 17 กุมภาพันธ 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก รวมตอนรับและติดตามลงพื้น ที่
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมคณะผูติดตาม และเขารวม
ประชุ มรับ มอบนโยบาย เรื่อ ง โคเนื้ อสรา งชาติ ณ หองประชุมพระพุท ธชิน ราช ชั้น 7 ศาลากลางจั ง หวั ด
พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

กิจกรรม : ตอนรับคณะรัฐมนตรี
วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก ร ว มต อ นรั บ พลเอกประวิ ต ร
วงษ สุว รรณ รองนายกรั ฐมนตรี พรอ มคณะ ลงพื้ น ที่ ติ ดตามสถานการณน้ํ า และการแกไ ขป ญ หาภัย แล ง
โครงการเติมน้ําใตดิน อ.บางระกํา และทอระบายน้ําคลองแยงมุม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
หัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดพิษณุโลก รวมใหการตอนรับและสรุปผล
การขับเคลื่อนโครงการฯ ดัง กลาว โดยมีกิจกรรมจัดนิทรรศการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ แสดงผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูปจากกลุมอาชีพในสังกัดสหกรณการเกษตรนิคมฯ บางระกํา จํากัด
และสหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด

กิจกรรม : วันสหกรณแหงชาติ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก รวมโครงการงานวันสหกรณแหงชาติ
ประจําป พ.ศ. 2563 จัดโดย สหกรณวัดจันทร จํากัด สหกรณแหงแรกของประเทศไทย

กิจกรรม : วันดินโลก World Soil Day 2019
วัน ที่ 11 ธั น วาคม 2562 สํา นั ก งานตรวจบั ญ ชี สหกรณ พิษ ณุ โ ลก พร อ มด ว ยข า ราชการในสั ง กั ด
รวมเปนเกียรติในพิธีเปดและรวมจัดนิทรรศการ"วันดินโลก World Soil Day 2019" เนื่องในวันดินโลก 2562
ภายใตหัวขอ "ปกปองอนาคต ลดการชะลางดิน" ตามที่องคการสหประชาชาติ(UN) ณ สถานีพัฒนาที่ดิน
พิษณุโลก ตําบลชัยนาม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : วันตนไมแหงชาติ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก จัดกิจกรรมปลูกไมยืนตนคนละ 1 ตน
เพื่ออนุรักษดินและน้ํา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 68 พรรษา ณ บริเวณพื้นที่สํานักงาน และบานพักราชการ โดยปลูกตนรวงผึ้ง ตนจําป ตนจําปา
ตนแครนา ตนมะขามยักษ และตนพิกุล รวม 44 ตน

กิจกรรม : 5 ส
วัน ที่ 13 พฤศจิ กายน 2562 สํา นักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิ ษณุโลก ร วมทํา กิจกรรม 5 ส ทํา ความ
สะอาดภายในอาคารสํานักงานและบริเวณโดยรอบ ซึ่ง กิจกรรม 5 ส เปนกิจกรรมที่ทํา ใหทุกคนในองคกร
ไดรูรักสามัคคีและปรองดองกัน อีกทั้งยังทําให สํานักงาน สะอาดตา และพรอมใหบริการกับผูมาติดตอราชการ
อีกดวย ณ บริเวณโดยรอบสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

วัน ที่ 2 มีนาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก รวมทํากิจกรรม 5 ส ทําความสะอาด
ภายในอาคารสํานักงานและโกดังจัดเก็บเอกสาร ซึ่งกิจกรรม 5 ส เปนกิจกรรมที่ทําใหบริเวณสํานักงานสะอาด
ปราศจากเชื้อโรค เปนการสรางวินัยใหกับทุกคนในองคกร และทําใหบุคลากรไดรูรักสามัคคี ปรองดองกัน อีก
ทั้ง ยัง ทํา ให สํา นัก งาน สะอาดตา และพร อมให บริ ก ารกับ ผูม าติด ตอ ราชการอี กด ว ย ณ บริ เ วณโดยรอบ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

ภาพกิจกรรม
แผนงาน : สรางความมั่นคงและลดความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
o โครงการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนตามพระราชดํ าริ ส มเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ร าชเจ าสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
o โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
o โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
o จัดนิทรรศการ ใหความรู วันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

กิจกรรม : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ดําเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนา
เด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ตามพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหแกนักเรียนและครูโรงเรียนตชด. ในพื้นที่จัง หวัดพิษณุโลก จํานวน 4
โรงเรี ย น ณ ห อ งประชุ ม ของสหกรณ ก ารเกษตรชาติ ต ระการ จํ า กั ด ตํ า บลป า แดง อํ า เภอชาติ ต ระการ
จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก เขาอบรมสอนแนะจัดทําบัญชีตนกลา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งแก นั ก เรี ย นและกิ จ กรรมสหกรณ นั ก เรี ย น สํ า หรั บ ป ก ารศึ ก ษา 2562 ภาคเรี ย นที่ 1
วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ

วันที่ 9 มีนาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก เขาอบรมสอนแนะจัดทําบัญชีตนกลา
เศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียน และกํากับแนะนําการจัดทํารายงานทางการเงิน กิจกรรมสหกรณนักเรีย น
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานลาดเรือ ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : สอนแนะนําการจัดทําบัญชีตนกลา
เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 6 มีนาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก เขาอบรมสอนแนะจัดทําบัญ ชีตนกลา
เศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียน และกํากับแนะนําการจัดทํารายงานทางการเงิน กิจกรรมสหกรณนักเรีย น
โดยสอนใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถจัดทําบัญชีตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทําเอกสารที่ใช
ในการบันทึกบัญชีและการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรับ-จายกิจกรรมสหกรณ ทะเบียนยอยตาง ๆ ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานรักไทย ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก เขาติดตามการจัดทําบัญชีตนกลา
เศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียน และติดตามการจัดทํารายงานทางการเงิน กิจกรรมสหกรณนักเรียน โดยสอนให
นักเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถจัดทําบัญชีตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทําเอกสารที่ใชในการบันทึก
บัญ ชี และการบัน ทึกบัญ ชีในสมุดบัญ ชีรับ-จายกิจกรรมสหกรณ ทะเบียนยอยตาง ๆ ของโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ตําบลน้ํากุม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : สอนแนะนําการจัดทําบัญชีตนกลา
เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เขาติดตามการจัดทําบัญชีตนกลาเศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียน และติดตาม
การจัดทํารายงานทางการเงิน กิจกรรมสหกรณนักเรียน โดยสอนใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถ
จัดทําบัญ ชีตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทําเอกสารที่ใชในการบันทึกบัญชี และการบันทึกบัญ ชีในสมุด
บั ญ ชี รั บ -จ า ยกิ จ กรรมสหกรณ ทะเบี ย นย อ ยต า ง ๆ ของโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนบ า นลาดเรื อ
ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

วัน ที่ 26 สิงหาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก เขาติดตามการจัดทําบัญ ชีตนกลา
เศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียน และติดตามการจัดทํารายงานทางการเงิน กิจกรรมสหกรณนักเรียน โดยสอนให
นักเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถจัดทําบัญชีตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานนุชเทียน ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
วัน ที่ 15 มกราคม 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก รวมจัดนิทรรศการใหบริการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ประจําป พ.ศ. 2563 (ครั้ง ที่ 1) ณ วัดวัง ขวัญ หมูที่ 2 ตําบลวัง โพรง อําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก

วัน ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ 2563 สํ านั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก ร ว มจั ด นิ ท รรศการให บ ริ ก าร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจําป พ.ศ. 2563 (ครั้ง ที่ 2) ณ องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ อําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก รวมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจําป
พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) ณ วัดเสนาสน อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก รวมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจําป
พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4) ณ ศูนยฝกอบรมลูกเสือบานคลองอายกาบ หมู 10 ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก รวมกิจกรรมออกหนวยบําบัดทุกขบํารุง
สุข สร า งรอยยิ้ ม ใหป ระชาชนประจํ า เดื อ นตุ ล าคม 2562 กั บหน วยงานราชการ องค ก รภาคเอกชนและ
ประชาชน ณ วัดรองยุงขาว หมูที่ 9 ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก รวมกิจกรรมออกหนวยบําบัดทุกข
บํ า รุ ง สุ ข สร า งรอยยิ้ ม ให ป ระชาชน ประจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2562 ณ วั ด ซํ า รั ง หมู ที่ 4 ตํ า บลชมพู
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
วัน ที่ 27 ธันวาคม 2562 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก รวมกิจกรรมออกหนวยบําบัดทุกข
บํ า รุ ง สุ ข สร า งรอยยิ้ ม ให ป ระชาชน ประจํ า เดื อ นธั น วาคม 2562 ณ โรงเรี ย นชุ ม ชนวั ด บ า นดง หมู 1
ตําบลบานดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

วัน ที่ 22 มกราคม 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก รวมกิจกรรมออกหนวยบําบัดทุกข
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ประจําเดือนมกราคม 2563 ณ โรงเรียนนาบัววิทยา หมูที่ 9 ตําบลนาบัว
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก รวมกิจกรรมออกหนวยบําบัดทุกข
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 ณ องคการบริหารสวนตําบลพันชาลี หมูที่ 2
ตําบลพันชาลี อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วั น ที่ 24 กั น ยายน 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก ออกหน ว ยบํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข
สร า งรอยยิ้ ม ให ป ระชาชน ประจํ า เดื อ นกั น ยายน 2563 ณ วั ด ย า นใหญ หมู ที่ 8 ตํ า บลท า นางงาม
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : วันถายทอดเทคโนโลยี (Field day)
วัน ที่ 16 ธันวาคม 2562 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก เขารวมประชุมจัดงานวันถายทอด
เทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่ม ตน ฤดูก าลผลิตใหม และการเริ่มต น (Kick Off) ขับ เคลื่อนเกษตรอินทรีย
เกษตรปลอดภั ย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ณ ศพก. เครื อ ข า ยศู น ย จั ด การศั ต รู พื ช ชุ ม ชนดอนทอง หมู ที่ 3
ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก รวมกิจกรรมวันถายทอดเทคโนโลยี
(Field day) เพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม และการเริ่มตน (Kick off) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย/เกษตรปลอดภัย
จัง หวั ด พิษ ณุ โ ลก ปลู ก ผั กและปลอ ยปลาลงในบึ ง ร ว มกับ หน ว ยงานสั ง กัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในจังหวัด ณ บริเวณบึงถัง หมูที่ 3 ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน : ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้าํ และสรางการ
เติบโตจากภายในตรวจสอบบัญชี ประจําปสหกรณและกลุม เกษตรกร
•

รวมประชุมใหญสามัญประจําป

•

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

•

ประชุมคณะทํางานจังหวัด

•

รวมสังเกตการณตรวจนับสินคา

•

เขากํากับสอนแนะโปรแกรมระบบบัญชี

ฝกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแกสมาชิกสหกรณ
•

นําเสนอนวัตกรรม Smart 4M

สอนแนะการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ
•

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรดานบัญชีระดับจังหวัด

•

สอนแนะการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ

กิจกรรม : รวมประชุมใหญสามัญประจําป
วัน ที่ 16 ตุลาคม 2562 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิ ษณุโลก เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป
พ.ศ. 2562 ของร า นสหกรณ อพป.อํ า เภอนครไทย จํ า กั ด สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2562
ณ หองประชุมศูนยประสานแผนพัฒนาทองถิ่น อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป
พ.ศ. 2563 ของสหกรณ ก ารเกษตรนิ ค มฯ บางระกํ า จํ า กั ด สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคม 2563
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติสหกรณการเกษตรนิคมฯ บางระกํา จํากัด อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

วัน ที่ 21 สิง หาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป
พ.ศ. 2563 ของสหกรณการเกษตรบางระกํา จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ที่ทําการสหกรณ
การเกษตรบางระกํา จํากัด อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : รวมประชุมใหญสามัญประจําป
วัน ที่ 21 สิง หาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป
พ.ศ. 2563 ของสหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญ
วัดชางเหล็ก อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 กันยายน 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป
พ.ศ. 2563 ของสหกรณผูใชน้ําบานกรางพิษณุโลก จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป
พ.ศ.2563 ของสหกรณนิ คมพั น ชาลี จํ า กัด สํ าหรั บป สิ้น สุด วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 ณ สํา นัก งานสหกรณ
นิคมพันชาลี จํากัด ตําบล.พันชาลี อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
วั น ที่ 14 มกราคม 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก เข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ บ า นมั่ น คงเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก จํ า กั ด ณ ที่ ทํ า การสหกรณ ตํ า บลหั ว รอ อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวัน ที่ 16 มิถุน ายน 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 20 เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณการเกษตร นิคมฯ บางระกํา จํากัด
ณ หองประชุม สหกรณการเกษตร นิคมฯ บางระกํา จํากัด อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
วัน ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2563 สํ า นัก งานตรวจบั ญ ชีส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก เข า ร ว มประชุม คณะกรรมการ
ดําเนินการ ณ หองประชุมพิษณุโลกประชานารถกองบิน 46 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วัน ที่ 18 กั น ยายน 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษณุ โ ลก เข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมการ
ดํา เนิ น การ เพื่อ ร วมรั บฟ ง วาระรั บรองงบการเงิน ของสหกรณ สํา หรับ ปสิ้ น สุด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563
ณ ที่ทําการสหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานวัดจันทรตะวันออก จํากัดอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : ประชุมคณะทํางานจังหวัด
วัน ที่ 29 กรกฎาคม 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก เขารวมประชุมคณะทํางานระดับ
จังหวัดแกไขปญหาในการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีขอบกพรอง (จกบ.) ครั้งที่ 2 / 2563
ณ หองประชุมกาสะลอง สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก

วัน ที่ 17 กัน ยายน 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก เขารวมประชุมคณะทํางานระดับ
จังหวัดแกไขปญหาในการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีขอบกพรอง (จกบ.) ครั้งที่ 3 / 2563
ณ หองประชุมกาสะลอง สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : สังเกตการณตรวจนับสินคา
ระหวา งวั นที่ 19 - 20 มี นาคม 2563 สํา นัก งานตรวจบัญ ชีส หกรณพิ ษณุ โลก เข ารว มสั ง เกตการณ
ตรวจนับสินคา ณ สํานักงานตัวแทนจําหนายสินคาของสหกรณในอําเภอตางๆ ของจัง หวัดพิษณุโลก และ
คลังเก็บสินคาของสหกรณ เลขที่ 98 หมู 4 ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : เขาสอนแนะโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการใชโปรแกรม
ระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร ที่ พั ฒ นาโดยกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ประจํ า เดื อ นตุ ล าคม 2562 ให กั บ สหกรณ
เคหสถานสีหราชเดโชชัย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ลงพื้นที่เขาติดตามการใชงานโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ของสหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด อําเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : เขาสอนแนะโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ
ระหวางวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2562 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญ ชี
ประจําปและเขาติดตามการใชงานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณออมทรัพย ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ของสหกรณออมทรัพยโรซี่ บลู ไดมอนด จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วั น ที่ 20 มกราคม 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก ลงพื้ น ที่ เ ข า ติ ด ตามการใช ง าน
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ณ สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : เขาสอนแนะโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ
วันที่ 3 มกราคม 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก รวมกับกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6 ลงพื้นที่เขาติดตามการใชง านโปรแกรมระบบบัญ ชีสหกรณครบวงจร
ที่พัฒ นาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ณ สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด อําเภอบางระกํา จัง หวัด
พิษณุโลก

วัน ที่ 30 เมษายน 2563 ลงพื้น ที่เ ขาแนะนํา การใชง านโปรแกรมระบบบัญ ชีส หกรณ ที่ พัฒ นาโดย
กรมตรวจบัญ ชีสหกรณ ณ สหกรณอ อมทรัพย พนัก งานสหกรณพิ ษณุโ ลก จํากั ด และสหกรณออมทรั พย
สหอาชีพเมืองสองแคว จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : เขาสอนแนะโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ
วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2563 สํา นั กงานตรวจบั ญ ชี สหกรณ พิ ษ ณุโ ลก ลงพื้น ที่ เข า แนะนํ าการใช ง าน
โปรแกรมระบบบัญ ชีสหกรณ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ ณ สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
บานตะแบกงาม จํากัด

วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2563 สํ านั กงานตรวจบั ญ ชี สหกรณ พิษ ณุโ ลก ลงพื้น ที่เ ขา ติด ตามการใชง าน
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณครบวงจร (FAS) ณ ที่ทําการสหกรณการเกษตร บางระกํา จํากัด อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก

วัน ที่ 18 พฤษภาคม 2563 สํา นั ก งานตรวจบั ญ ชีส หกรณ พิ ษณุ โ ลก ลงพื้ น ที่ เ ข าติ ด ตามการใช ง าน
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณครบวงจร (FAS) ของสหกรณผูใชน้ําแหลมโพธิ์ จํากัด อําเภอเมือง และสหกรณ
ผูใชน้ําในอําเภอพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : นําเสนอนวัตกรรม Smart 4 M
วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2563 สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ พิ ษ ณุ โ ลก จั ด อบรมโครงการฝ ก อบรม
เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแกสมาชิกสหกรณ หลักสูตร เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานสําหรับสมาชิกสหกรณ
วัตถุ ประสงค ในการจัด อบรมในครั้ง นี้ เพื่ อใหสมาชิ กสหกรณไ ดรั บความรู ความเข าใจในการทํ าธุ รกรรม
กับ สหกรณ ในการนี้ไ ด นํา เสนอเทคโนโลยี ทางด านบั ญ ชี Application Smart Me และ Smart Member
ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณมาเผยแพรแกสมาชิกสหกรณผูท่ีเขารวมอบรมในครั้งนี้ ณ หองประชุม
สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก จัดอบรมโครงการฝกอบรม
เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแกสมาชิกสหกรณ หลักสูตร เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานสําหรับสมาชิกสหกรณ
วัตถุประสงคในการจัดอบรมในครั้ง นี้ เพื่อใหสมาชิกสหกรณไ ดรับความรู ความเขาใจในการทําธุรกรรมกับ
สหกรณ ในการนี้ ไ ด นํ า เสนอเทคโนโลยี ท างด า นบั ญ ชี Application Smart Me และ Smart Member
ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณมาเผยแพรแกสมาชิกสหกรณผูที่เขารวมอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ไดสรางการ
รั บ รู ใ ห ส มาชิ ก สามารถตรวจสอบรั บ รองข อ มู ล ของสหกรณ ณ ห อ งประชุ ม สหกรณ นิ ค มวั ง ทอง จํ า กั ด
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : สอนแนะการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก เปนวิทยาการบรรยายในหัวขอการ
วางแผนบัญชีการเงิน/บัญชีครัวเรือน โครงการเตรียมความพรอมกอนปลอยเพื่อคืนคนดีสูสังคมสําหรับผูตองขัง
สูงอายุ ณ อาคารที่ทําการ แดน 1 เรือนจํากลางพิษณุโลก

วัน ที่ 7 กุมภาพัน ธ 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโลก รวมโครงการอมรม เรื่อง เสนทาง
องคกรแหงการเรียนรูคูองคกรคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทําบัญชีตนบัญชีรับ-จาย
ในครัวเรือน ใหกับบุคลากรภาครัฐที่เขารวมโครงการ ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 2 อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม : สอนแนะการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
ระหวางวัน ที่ 15 - 17 กุ มภาพัน ธ 2563 สํานั กงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุโ ลก จัด อบรมโครงการ
พัฒ นาศักยภาพดานบัญ ชีแกสมาชิกสหกรณและประชาชนกลุมเปาหมาย (ทําบัญ ชีอยางยั่ง ยืน) ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศู น ย เ รี ย นรู เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งบ า นผารั ง หมี อํ า เภอเนิ น มะปราง ณ ศาลา
อเนกประสงค
ตําบลบานไร อําเภอบางกระทุม และบานครูบัญชีตําบลทาหมื่นรามอําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

วัน ที่ 16 มีน าคม 2563 สํานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณพิษณุ โลก จัดอบรมโครงการพัฒ นาศักยภาพ
ดานบัญ ชี แกส มาชิ กสหกรณและประชาชนกลุม เปา หมาย (ทํา บัญ ชี ไ ด ใชบั ญ ชีเ ปน) ประจํ าป พ.ศ. 2563
ณ สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

