


ค าน า 

  
 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานราชการในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีหน้าท่ีในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้บรรลุเปูาหมาย พร้อมท้ังพัฒนาระบบการสอบบัญชีสหกรณ์ 
ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  การสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เสริมสร้างธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ท่ีจดทะเบียนในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมท้ังส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากร
ของสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เยาวชนและประชาชนท่ัวไป เพื่อส่งเสริมให้
สถาบันเกษตรกรและชุมชนมีความเข้มแข็ง โปร่งใส เป็นอิสระ สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างย่ังยืน 
 รายงานประจ าปีจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ถึงอ านาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ งบประมาณ อัตราก าลัง ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2564 
ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด พร้อมท้ังเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณร์้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านตามสมควร  
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พันธกิจ 
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ภารกิจตามกฎหมาย 
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ด าเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร 

ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญช ี
แกค่ณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรเครือข่าย 

ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดท าบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเปูาหมายตามโครงการพระราชด าริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

1 

ก ากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 

จัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน 
ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ 
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2 

3 

4 

5 

6 
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ยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4 ด้าน 

1 

ยุทธศาสตร์ที่ คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
จะต้องเป็นท่ีประจักษ์อย่างชัดเจนและน าไปสู่
การพัฒนาสหกรณไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 

2 สร้างผู้บริหารสหกรณ์เพื่อเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาสหกรณ์แห่งอนาคต 

3 

ยุทธศาสตร์ที่ คุณประโยชน์ของการท าบัญชีและบริหารการเงิน
ท่ีมีคุณภาพ จะต้องเป็นท่ีประจักษ์ต่อเกษตรกร
อย่างกว้างขวาง ชัดเจน และเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 

4 

มี ระบบบริ หารจั ดการองค์ ก ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการรองรับภารกิจ           
ท่ีเร่งด่วน ท้าทาย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถสร้างความเป็น AUDITOR 
ให้มีความชัดเจนและเป็นจริง 
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ค่านิยม 
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          ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด สังกัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524  โดยเช่าอาคาร
เอกชนเป็นท่ีท าการส านักงาน จนถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2543 ได้ย้ายมาอยู่อาคารส านักงาน  
ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นอาคารส านักงาน 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง พร้อมบ้านพักข้าราชการ
ระดับ 7 – 8 จ านวน 2 หลัง บ้านพักข้าราชการระดับ 5 – 6 จ านวน 5 หลัง  และบ้านพักข้าราชการ
แบบทาวน์เฮ้าส์  ขนาด 4 ครอบครัว  โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ท่ีดินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
มีเนื้อท่ี 2 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา ท่ีอยู่ปัจจุบัน 155/25 ถนนเทวาภิบาล ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
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แผนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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   เลขที่ 155/25  ถนนเทวาภิบาล ต าบลในเมือง  
                 อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000 

                 0 4351 1888 

                 0 4351 5600 

                 cadre@cad.go.th 

                 https://www.facebook.com/cadreroiet 
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ช่องทางติดต่อ 



พื้นที่ความรับผิดชอบ 

9 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด มีพื้นที่ความรับผิดชอบ จ านวน 20 อ าเภอ ดังนี้ 
       1.  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด                  11.  อ าเภอธวัชบุร ี
       2.  อ าเภอเกษตรวิสัย               12.  อ าเภอจังหาร 
       3.  อ าเภอเมยวดี               13.  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
       4.  อ าเภอโพนทราย               14.  อ าเภอเชียงขวัญ 
       5.  อ าเภอปทุมรัตต์               15.  อ าเภออาจสามารถ 
       6.  อ าเภอโพนทอง               16.  อ าเภอโพธิ์ชัย 
       7.  อ าเภอทุ่งเขาหลวง               17.  อ าเภอเสลภูมิ 
       8.  อ าเภอหนองพอก               18.  อ าเภอเมืองสรวง 
       9.  อ าเภอสุวรรณภูมิ               19.  อ าเภอศรีสมเด็จ 
     10.  อ าเภอหนองฮี                  20.  อ าเภอพนมไพร 
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วิสัยทัศน์ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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วิสัยทัศน์ 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

“เครือข่ายสัมพันธ์ดี  มีความรู ้
คู่คุณธรรม  น าความสุข” 
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บทบาทและภารกิจ 
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งานบริหารทั่วไป 

1. ก าหนดแผนปฏิบัติงาน งบประมาณและรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังและ 
    นโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
2. มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารส านักงานโดยใช้ระบบ Back office   
    เช่น โปรแกรมระบบสารบรรณ โปรแกรมระบบวันลา ด าเนินการเกี่ยวกับ 
    การบริหารงานบุคคล โปรแกรมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) 
    การบริหารงบประมาณ และการบริหารพัสดุ 
3. เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานผลของรายการทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ และ 
    ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
4. จัดให้มีการฝึกอบรมและสอนงานข้าราชการและพนักงานราชการในบังคับบัญชา 
5. ปฏิบัตริาชการอ่ืนตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์และ 
    ส่วนราชการอื่นมอบหมาย 
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12 

งานตรวจสอบบัญช ี

1. งานตรวจสอบบัญชี  สอนแนะการจัดท าบัญชีและ 
วางรูปแบบบัญช ี
1.1 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และถูกต้อง  
ตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และระเบียบ 
ค าแนะน าของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
1.2 ก ากับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน 
 1.3  สอนแนะการจัดท าบัญชีและตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
1.4  วางระบบบัญชีและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ 
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บทบาทและภารกิจ 
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2. งานมาตรฐานการสอบบญัชี 
2.1 ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีโดยการสอบทาน 
และให้ความเห็นชอบในผลงานของผู้สอบบัญชี      
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
2.2 สอบทานความถูกต้องของการก าหนดแนวทาง       
การสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบ การแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน และการจัดท ารายงาน      
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากกระดาษท าการ    
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลรวมท้ังรายงาน     
การสอบบัญชี 
 2.3 สอบทาน วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
จากรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษท าการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2.4 สรุปและแจ้งผลการวิเคราะห์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการ 
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3. งานช าระบัญชี 
    3.1  ตรวจสอบบัญชีของผู้ช าระบัญชีสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรท่ีเลิก เพื่อแสดงความเห็น 
ต่องบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ  
    3.2 ตรวจสอบรับรองรายงานการช าระบัญชี และรายการย่อของบัญชีที่ช าระ 
 
4. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบัญชีและการสอบบัญชี 
    4.1 บันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ตรวจสอบบัญช ี
    4.2 ประมวลผลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
เพื่อจัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด 
    4.3 ใชโ้ปรแกรม CATS/ACL ช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ท่ีใช้โปรแกรมระบบบัญชีของ           
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะน าการใช้โปรแกรมระบบบัญชีส าหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร 
และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
    4.4  ติดตั้ง แนะน าและให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน Application Smart 4M เพื่อเพิ่มศักยภาพ
สมาชิกและคณะกรรมการของสหกรณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    4.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้วยระบบกระดาษท าการ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper : EWP)  เพื่อควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ให้สามารถ
ท าได้ทุกระยะอย่างทันเวลาและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานงานสอบบัญชี 
 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



บทบาทและภารกิจ 
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งานโครงการ 
 

      1.  งานโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน โดยก ากับแนะน า และฝึกอบรม           
ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีการควบคุมภายในทีด่ ี
เพิ่มประสิทธิภาพในการปูองปรามการทุจริต และลดข้อผิดพลาดทางการเงินการบัญช ี
      2. โครงการเสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
และโครงการพัฒนาเกษตรกรให้ท าบัญชีอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน       
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน 
(เกษตรอินทรีย์)  โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) และโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ   
ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร) 
 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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งานโครงการ 
 

        3. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการภายใต้
แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟเูศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

        4. ให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมายในโครงการต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจชุมชน โครงการศิลปาชีพ  
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นต้น 
 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลา 

1 นายเสงี่ยม  พัฒนาคน     1 มกราคม 2524 - 27 พฤษภาคม 2525 

2 นายเจริญ  ศรีแสง     28 พฤษภาคม 2525 - 17 กันยายน 2525 

3 นายเลิศ  ยนต์ศิริ     18 กันยายน 2525 - 4 ตุลาคม 2528 

4 นายประยูรศักดิ์  จินดานุรักษ์     24 ตุลาคม 2528 - 10 ตุลาคม 2532 

5 นายศิวา  สระแก้ว     11 ตุลาคม 2532 - 2 เมษายน 2539 

6 นางสาวฐิติรัตน์  วุฒิวัย     10 เมษายน 2539 - 11 ตุลาคม 2543 

7 นางสาวนฤมล  ทนกล้า     11 ตุลาคม 2543 - 21 มกราคม 2547 

8 นางสาวทรรศน์มน  แจ่มแจ้ง     21 มกราคม 2547 - 31 มีนาคม 2547 

9 นายสมอาจ           พันธาภา     26 เมษายน 2547 - 30 มกราคม 2549 

10 นางสาวปิยรัตน์       ตรีนิติ     31 มกราคม 2549 - 30 กันยายน 2553 

11 นางสาวอัญมณี       ถิรสุทธิ์     1 ตุลาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2557 

12 นางเทพินทร์          ไสยวรรณ     3 พฤศจิกายน 2557 - 4 กรกฎาคม 2559 

13 นางจุไรรัตน์           เทพบุรี     5 กรกฎาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2560 

14 นางสาวกัลยาณี       แซ่ตั้ง     11 ตุลาคม 2560 - 10 มกราคม 2562 

15 นางล าพูล             ใจกล้า     11 มกราคม 2562 - 17 เมษายน 2562 

16 นางสายฝน            กิติบุตร     18 เมษายน 2562 - 28 ตุลาคม 2562 

17 นางรัศมี               คุณธรรม     30 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน 



อัตราก าลัง 

18 

หัวหน้าส านักงาน                                                            1 คน 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ                             2 คน 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ                                  13 คน 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ                                     3 คน 
  รวม                  19 คน 

ข้าราชการ 

พนักงานราชการ 
พนักงานราชการทั่วไป 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี                                                25 คน 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                                           1 คน 
พนักงานราชการเฉพาะกิจ 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี                                                  1 คน 
  รวม                   27 คน 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานขับรถยนต์                                                          1 คน 

จ้างเหมาบริการ 
พนักงานธุรการ                                                              3 คน 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                                      1 คน 
พนักงานขับรถยนต์                                                         6 คน 
เจ้าหน้าทีโ่ครงการ                                        4 คน 
ยามรักษาความปลอดภัย                                                   2 คน 
เจ้าหน้าที่ท าสวน                                                            1 คน 
แม่บ้าน                                                                       1 คน 
  รวม                     18 คน 

รวมทั้งสิ้น 65 คน 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิน้  13,223,717.00 บาท 

งบประมาณ
ทีไ่ดร้ับจัดสรร จ านวนเงิน ร้อยละ

1. งบบุคลากร 7,613,160.00      7,613,160.00    100.00

2. งบด าเนินงาน         173,267.00 173,267.00      100.00
รวมทัง้สิน้      7,786,427.00 7,786,427.00   100.00

1. ตรวจสอบบัญชีประจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3,413,820.00      3,413,820.00    100.00

2. ตรวจสอบความถูกต้องในการท าธรุกรรมทางการเงิน 22,500.00          22,500.00        100.00

ระหวา่งสหกรณ์และสมาชิก

3. ฝึกอบรมเศรษฐกจิการเงินขั้นพืน้ฐานแกส่มาชิกสหกรณ์ 64,400.00          64,400.00        100.00

4 พฒันามาตรฐานการบัญชีแกส่หกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 91,800.00          91,800.00        100.00

รวมทัง้สิน้ 3,592,520.00     3,592,520.00   100.00

1. โครงการศิลปาชีพ 17,100.00          17,100.00        100.00

2. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 22,900.00          22,900.00        100.00

3. โครงการเสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือน 270,220.00        270,220.00      100.00
เพือ่การจัดการเศรษฐกจิระดับครัวเรือน

รวมทัง้สิน้ 310,220.00       310,220.00      100.00

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทางสงัคม

งบประมาณทีใ่ช้ไป
แผนงาน/โครงการ

แผนงานพ้ืนฐาน : ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลติ : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรไดร้ับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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งบประมาณ
ทีไ่ดร้ับจัดสรร จ านวนเงิน ร้อยละ

1. โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม)่ 157,920.00        157,920.00      100.00
2. โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอนิทรีย์) 8,280.00           8,280.00          100.00

3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 324,570.00        324,570.00      100.00

4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ี 250,530.00        250,530.00      100.00
เกษตรเพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

รวมทัง้สิน้ 741,300.00       741,300.00      100.00

โครงการพฒันาวสิาหกจิสู่ความเป็นมอือาชีพ 109,150.00        109,150.00      100.00

รวมทัง้สิน้ 109,150.00       109,150.00      100.00

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 462,000.00        462,000.00      100.00
สินค้าเกษตร (ศพก.)
2. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 6,300.00           6,300.00          100.00
ท้ังในและนอกภาคเกษตร (น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน
สานต่ออาชีพการเกษตร)

3. โครงการพฒันาศักยภาพการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์ 5,400.00           5,400.00          100.00

กลุ่มเกษตรกร และธรุกจิชุมชน

4. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหมแ่ละ 210,400.00        210,400.00      100.00
ผู้ประกอบการ/วสิาหกจิชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน

รวมทัง้สิน้ 684,100.00       684,100.00      100.00

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสูส่ากล

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจ

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณทีใ่ช้ไป

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

กิจกรรม/โครงการ หน่วยวัด แผนทัง้สิ้น ผลทัง้สิ้น

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
: สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรไดร้ับการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง
RM 1102 : การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
             : กลุม่พร้อมรับการตรวจสอบ
             (เฉพาะสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทีว่างแผน
             การสอบบัญชีระหว่างปี)

             -  สอบบัญชีระหวา่งปี   แห่ง 45 45
             -  สอบบัญชีประจ าปี แห่ง 45 45

RM 1103 : การตรวจแนะน าสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
            : กลุม่พร้อมรับการตรวจสอบ
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี แห่ง 166 166
            -  สอบบัญชีประจ าปี แห่ง 166 166
            : กลุม่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบ
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี แห่ง 2 2
            -  สอบบัญชีประจ าปี แห่ง 2 2

RM 1104 : การวางระบบบัญชีกลุม่จัดตัง้ใหม่
            : งานสอบบัญชีภาครัฐ (กลุม่ไม่พร้อม)
            -  วางระบบบัญชี แห่ง 4 4
            -  สอบบัญชีประจ าปี แห่ง  - 4

RM 1106 : งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทีช่ าระบัญชี
            -  ติดตามความเคล่ือนไหวการช าระบัญชี แห่ง 71 71
            -  แสดงความเห็นต่องบการเงิน แห่ง 13 13
            -  รับรองรายงานการช าระบัญชี แห่ง 21 21

RM 1107 : โครงการตรวจสอบความถูกตอ้งในการท าธรุกรรม
ทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก 
            -  ยืนยันยอดกบัสมาชิกสหกรณ์ แห่ง/คน 5/375 5/375

RM 1201 : การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ 
            -  ตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ แห่ง 1 1



ผลการปฏิบัติงาน 
ตาม Road map ปี 2564 

22 

กิจกรรม/โครงการ หน่วยวัด แผนทัง้สิ้น ผลทัง้สิ้น

RM 2101 : โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพ้ืนฐานแก่

สมาชิกสหกรณ์

            -  อบรมเศรษฐกจิการเงินขั้นพืน้ฐานแกส่มาชิกสหกรณ์ สก./คน 4/161 4/161

RM 2102 : โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

            -  ก ากบัแนะน า/สอนแนะการจัดท าบัญชีหรืองบการเงิน แห่ง/คร้ัง 9/18 9/18
            -  ติดตามประเมนิผล คน 9 9

RM 2103 : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน

            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชีและงบการเงิน แห่ง/คร้ัง 9/18 9/18
            -  ติดตามประเมนิผล คน 9 9

RM 2104 : สร้างความเข้มแข็งในการจัดท าบัญชีดว้ย
โปรแกรมระบบบัญชีทีพั่ฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
            -  ติดต้ังโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท แห่ง 1 1
            -  ก ากบัการใช้งานโปรแกรม ณ ท่ีท าการสหกรณ์ คร้ัง 4 4

RM 2106 :  สง่เสริมการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจร (FAS)ใหเ้ป็น (Version) ปัจจุบัน

     -  ซักซ้อมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ แห่ง 4 4
     -  อพัเดตและสอนแนะการใช้โปรแกรม แห่ง 4 4

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มสูส่ากล
RM 2201 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูค่วามเป็นมืออาชีพ
            -  ประเมนิความพร้อม วางรูปแบบบัญชีและวางระบบ แห่ง 5 5
               การควบคุมภายใน
            -  สอนแนะและติดตามการจัดท าบัญชี

   กลุ่มวสิาหกจิชุมชนใหม่ กลุ่ม/คร้ัง  2/10  2/10
   กลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มติดตามต่อเนื่อง กลุ่ม/คร้ัง  3/15  3/15

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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กิจกรรม/โครงการ หน่วยวัด แผนทัง้สิ้น ผลทัง้สิ้น

RM 2202 :โครงการยกระดบัศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และ
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลติสนิค้าชุมชน
            -  ฝึกอบรมคณะกรรมการของวสิาหกจิชุมชน กลุ่ม/คน 31/155 31/155
            -  ประเมนิความพร้อม/วางรูป กลุ่ม 31 31
            -  สอนแนะและติดตามการจัดท าบัญชี กลุ่ม/คน 31/93 31/93

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทางสงัคม
RM 3101 : โครงการเสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือ
การจัดการเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน
            -  อบรมซักซ้อมครูบัญชี คน 59 59
            -  อบรมการจัดท าต้นทุนอาชีพ คน 1,770 1,770
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 1,239 1,239
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 1,239 1,239

โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
RM 3307 : โครงการศิลปาชีพ
กลุม่จัดท าบัญชีไม่ได้
            -  อบรมการจัดท าบัญชี/วเิคราะห์ต้นทุน คน 30 30
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 30 30
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 30 30
กลุม่จัดท าบัญชีได้
            -  อบรมการจัดท าบัญชี/วเิคราะห์ต้นทุน คน 15 15
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 15 15
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 15 15

RM 3309 : โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่
            -  ร่วมจัดนิทรรศการจังหวดัเคล่ือนท่ี คร้ัง 8 3
            -  ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี คร้ัง 4 4

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
RM 3201 : โครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
            -  อบรมครูบัญชีประจ าแปลง คน 23 23
            -  อบรมเกษตรกร คน 690 690
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 483 483
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 483 483

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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กิจกรรม/โครงการ หน่วยวัด แผนทัง้สิ้น ผลทัง้สิ้น

RM 3202 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื (เกษตรทฤษฎีใหม่)
            -  อบรมครูบัญชีประจ าแปลง คน 14 14
            -  อบรมเกษตรกร คน 420 420
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 294 294
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 294 294

RM 3203 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื (เกษตรอินทรีย)์
            -  อบรมครูบัญชี คน 1 1
            -  อบรมเกษตรกร คน 30 30
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 21 21
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 21 21

RM 3204 : โครงการบริหารจัดการการผลติสนิค้าเกษตรตาม
แผนทีเ่กษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
            -  อบรมครูบัญชีประจ าแปลง คน 7 7
            -  อบรมเกษตรกร คน 213 213
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 150 150
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 150 150

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก
RM 3205 : โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ
สนิค้าเกษตร (ศพก.)
            -  พฒันาครูบัญชี คน 20 20
            -  พฒันาฐานเรียนรู้ ศูนย์ 20 20

RM 3206 : โครงการสง่เสริมและสร้างทกัษะในการประกอบ
อาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร (น าลกูหลานเกษตรกรกลบับ้าน
สานตอ่อาชีพการเกษตร)
            -  อบรมการจัดการฟาร์มด้วยบัญชี คน 9 9
            -  ก ากบัแนะน า/ติดตามการจัดท าบัญชี คน/คร้ัง  9/18  9/18

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร 
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การใช้โปรแกรมระบบบัญชี 

 สหกรณ์การเกษตร     32  สหกรณ ์

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   2  สหกรณ ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์      2  สหกรณ ์

 สหกรณ์บริการ           2  สหกรณ ์

การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ 

 CATS     34  สหกรณ ์

 ACL        2  สหกรณ ์

  

สหกรณ์ที่ใช้งานนวัตกรรม Smart4M 

 Smart Me          24  สหกรณ ์

 Smart Member   24  สหกรณ ์

 Smart Manage    25  สหกรณ ์

 Smart Monitor    25  สหกรณ ์

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

สัดส่วนจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

 

รายการ 
สหกรณ์

การเกษตร 
สหกรณ์
ประมง 

สหกรณ์
บริการ 

สหกรณ์
ออมทรัพย์ 

สหกรณ์
เครดิต 
ยูเนี่ยน 

กลุ่ม
เกษตรกร 

รวม 

จ านวน 
ตามทะเบียน 

(แห่ง) 
85 2 5 11 21 157 281 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

จ าแนกตามสภาพการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

การจ าแนกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม

กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ 91 127 218

กลุ่มไมพ่ร้อมรับการตรวจสอบ 1 1 2

กลุ่มจัดต้ังใหม่ 3 1 4

ช าระบัญชี 29 28 57

รวม 124 157 281

 

สถานภาพ 
สหกรณ์

การเกษตร 
สหกรณ์
ประมง 

สหกรณ์
บริการ 

สหกรณ์
ออมทรัพย์ 

สหกรณ์
เครดิต 
ยูเนี่ยน 

กลุ่ม
เกษตรกร 

รวม 

ไม่ได้ด าเนินธุรกิจ - - - - - 1 1 

ด าเนินธุรกิจ 61 1 5 11 15 128 221 

หยุดด าเนินธุรกิจ 2 - - - - - 2 

ช าระบัญชี 22 1 - - 6 28 57 

รวม 85 2 5 11 21 157 281 
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การจัดขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 

เล็ก 
2.20% 

กลาง 
37.44% 

ใหญ่  
40.97% 

ใหญ่มาก 
14.10% 

ใหญ่พิเศษ 
5.29% 

เล็ก 

กลาง 

ใหญ ่

ใหญ่มาก 

ใหญ่พิเศษ 

สัดส่วนขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ขนาด
สหกรณ์

สหกรณ์
การเกษตร

สหกรณ์
ประมง

สหกรณ์
บริการ

สหกรณ์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
เครดติยเูน่ียน

รวม
สหกรณ์

กลุม่
เกษตรกร

รวมทัง้สิน้

เล็ก 4 - - - - 4 1 5
กลาง 13 - 1 1 2 17 68 85
ใหญ่ 22 1 3 2 5 33 60 93

ใหญ่มาก 19 - 1 3 8 31 1 32
ใหญ่พเิศษ 7 - - 5 - 12 - 12

รวม 65 1 5 11 15 97 130 227

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

ข้อมูล สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ 
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ชั้นคุณภาพและการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 

ไม่มีการควบคุม
ภายใน 
6.61% 

ควรปรับปรุง 
51.10% 

พอใช้ 
20.70% 

ดี 
16.30% 

ดีมาก 
5.29% 

ไม่มีการควบคุมภายใน 

ควรปรับปรุง 

พอใช้ 

ด ี

ดีมาก 

สัดส่วนชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 

สหกรณ์
การเกษตร

สหกรณ์
ประมง

สหกรณ์
บริการ

สหกรณ์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
เครดติ
ยเูน่ียน

ไมม่กีารควบคุมภายใน 2 - - - 1 3 12 15
ควรปรับปรุง 21 1 1 1 2 26 90 116

พอใช้ 16 - 2 - 3 21 26 47
ดี 21 - 2 4 8 35 2 37

ดีมาก 5 - - 6 1 12 - 12
รวม 65 1 5 11 15 97 130 227

สหกรณ์

ประเภท รวมทัง้สิน้
รวม

สหกรณ์
กลุม่

เกษตรกร

ข้อมูล สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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ปริมาณธุรกิจ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

สัดส่วนปริมาณธุรกิจ 

 รับฝากเงิน 
29.70% 

 เงินให้กู้ 
59.36%  

 จัดหา 
2.21%  

 รวบรวม 
5.18% 

 แปรรูป 
3.52% 

บริการ/ส่งเสริม 
0.03%  

รับฝากเงิน 

เงินให้กู้ 

จัดหา 

รวบรวม 

แปรรูป 

บริการ/ส่งเสริม 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

การเกษตร ประมง บริการ ออมทรัพย์ เครดติยเูน่ียน รวมสหกรณ์

รับฝากเงิน 1,653.28        -          0.09           8,106.38       294.50        10,054.25    0.06         10,054.31     
สนิเชื่อ 2,553.57        1.67        1.07           17,161.15     298.20        20,015.66    77.13        20,092.79     
จดัหา 709.50           1.80        15.43         -              0.88           727.61        19.85        747.46         

รวบรวม 1,734.57        -          -            -              -             1,734.57      17.39        1,751.96       
แปรรูป 1,188.58        -          -            -              -             1,188.58      2.71         1,191.29       

บริการ/สง่เสริม 12.85            -          0.19           -              -             13.04          0.07         13.11           
รวม 7,852.35        3.47        16.78         25,267.53     593.58        33,733.71    117.21      33,850.92     

ประเภทธรุกิจ
สหกรณ์

กลุม่เกษตรกร รวมทัง้สิน้

หน่วย : ล้านบาท 
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                     ในรอบปีงบประมาณ 2564 ธุรกิจภาคสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวม มีจ านวน 
33,733.71  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 3,152.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
8.55  ซึ่งธุรกิจสูงสุดเป็นการให้เงินกู้ จ านวน  20,015.66 ล้านบาท รองลงมาคือการรับฝากเงิน 
จ านวน 10,054.25 ล้านบาท การรวบรวมผลิตผล จ านวน 1,734.57 ล้านบาท การแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร จ านวน 1,188.58 ล้านบาท การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 727.61 ล้านบาท 
การให้บริการและส่งเสริมการเกษตร จ านวน 13.04 ล้านบาท ตามล าดับ 

                  กลุ่มเกษตรกรมีธุรกิจภาพรวมทั้งสิ้น 117.21 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
จ านวน 9.82 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.14 ซึ่งธุรกิจสูงสุดเป็นการให้เงินกู้ จ านวน 
77.13 ล้านบาท รองลงมาเป็นการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 19.85  ล้านบาท      
การรวบรวมผลิตผล จ านวน 17.39 ล้านบาท การแปรรูปผลิตผลการเกษตร จ านวน 2.71 ล้านบาท 
การให้บริการและส่งเสริมการเกษตร จ านวน 0.07 ล้านบาท และการรับฝากเงิน จ านวน 
0.06 ล้านบาท ตามล าดับ 
 

ปริมาณธุรกิจ 
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ฐานะการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

ประเภท สินทรัพย ์ หนี้สิน ทุน ทุนด าเนินงาน 

การเกษตร 9,276.39  7,082.89  2,193.50          9,276.39  

ประมง 2.37  1.80  0.57                 2.37  

บริการ           40.55             39.56                0.99           40.55  

ออมทรัพย์    48,875.38       28,813.45        20,061.93  48,875.38  

เครดิตยูเนี่ยน         876.59           698.75            177.84             876.59  

กลุ่มเกษตรกร           97.87             45.02              52.85              97.87  

 

รวมทั้งสิ้น 
 

   59,169.15     36,681.47      22,487.68       59,169.15 

หน่วย : ล้านบาท 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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สัดส่วนฐานะการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 การเกษตร  
15.68%  

 ประมง 
0.01% 

 บริการ 
0.07% ออมทรัพย์ 

82.60%  

 เครดิตยูเนี่ยน  
1.48% 

 กลุ่มเกษตรกร  
0.16%  

การเกษตร ประมง บริการ 
ออมทรัพย์ เครดติยเูน่ียน กลุม่เกษตรกร 
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ฐานะการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

                   
     ทุนด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ 

 สหกรณน์อกภาคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีทุนด าเนินงาน จ านวน 49,792.52 ล้านบาท ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่ 
ได้มาจากทุนของสหกรณ์เอง จ านวน 26,803.72  ล้านบาท และได้มาจากการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน
ภายนอก จ านวน 22,988.80 ล้านบาท  

 สหกรณภ์าคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประมง  
มีทุนด าเนินงานรวมจ านวน 9,278.76 ล้านบาท ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมจาก
แหล่งเงินทุนภายนอก จ านวน 6,218.90 ล้านบาท และเป็นทุนของสหกรณ์เอง จ านวน 
3,059.86 ล้านบาท 

 กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานรวมจ านวน 97.87 ล้านบาท ทุนด าเนินงานส่วนใหญ ่
ของกลุ่มเกษตรกรได้มาจากทุนของกลุ่มเกษตรกรเอง จ านวน 53.44 ล้านบาท และได้มาจาก 
การกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอก จ านวน 44.43 ล้านบาท 

           จะเห็นว่าสหกรณ์ภาคการเกษตร จะพ่ึงพาเงินกู้ยืมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสหกรณ์นอกภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่จะมาจากทุนของสหกรณ์และ            
กลุ่มเกษตรกรเอง เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีเงินเดือน สามารถ
หักส่งค่าหุ้นระหว่างเดือนได้ ส่งผลให้สหกรณ์สามารถระดมหุ้นจากสมาชิกได้ ส่วนการกู้ยืมเงิน
ของกลุ่มเกษตรกรจะเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรได้ช าระเงินกู้ยืมครบ 
ทั้งจ านวนแล้ว 
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ผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 

 รายได้   ค่าใช้จ่าย  
ก าไร 

(ขาดทุน) 

สุทธิ   ธุรกิจหลัก  
 เฉพาะ

ธุรกิจ  

 รวม

ค่าใช้จ่าย  

 รวม

รายได้  
 ต้นทุน  

 เฉพาะ

ธุรกิจ  

 ค่าใช้จ่าย

อื่น  

 รวม

ค่าใช้จ่าย  

การเกษตร   3,990.26     189.48      11.02    4,190.76   3,575.21     367.95     150.77   4,093.93        96.83  

ประมง        1.82        0.01       0.01          1.84         1.67        0.10        0.06         1.83          0.01  

บริการ       17.76        0.32       0.04        18.12       15.80        1.94        2.57       20.31         (2.19) 

ออมทรัพย์   2,896.09      11.38      11.23    2,918.70   1,058.75      58.58     397.94   1,515.27    1,403.43  

เครดิต 

ยูเนี่ยน 
      70.05        0.75       2.84        73.64       23.96        4.96       47.53       76.45         (2.81) 

กลุ่ม

เกษตรกร 
      46.41        0.31       0.24        46.96       40.70        1.71        1.55       43.96          3.00  

รวมทั้งสิ้น   7,022.39    202.25      25.38    7,250.02   4,716.09    435.24     600.42   5,751.75    1,498.27  

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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ภาพแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : ล้านบาท 
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2564 

37 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

                   
  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดังนี้ 

 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,010.46 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,612.03 ล้านบาท 
ผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิจ านวน 1,398.43 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน จ านวน 34.04 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 2.38 

 สหกรณภ์าคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประมง  
มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,192.60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,095.76 ล้านบาท ผลการด าเนินงาน          
มีก าไรสุทธิจ านวน 96.84 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจ านวน 9.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.22 

 กลุ่มเกษตรกรมีรายได้รวมทั้งสิ้น 46.96 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 43.96 ล้านบาท 
ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ จ านวน 3.00  ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 0.07 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.39 

                จะเห็นว่าสหกรณ์นอกภาคการเกษตร  สามารถท าก าไรได้ดีกว่าสหกรณ์ภาคการเกษตร    
และกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  มีอัตราการค้างช าระหนี้   
ของสมาชิกค่อนข้างสูง ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
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การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

มิต ิ(มุมมอง) อัตราส่วนทางการเงนิ 
สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร 

กลุ่ม
เกษตรกร 

มิตท่ีิ 1 ความเพียงพอของ
เงินทนุตอ่ความเส่ียง  
(Capital Strength) 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ 3.23 เทา่ 1.46 เทา่ 0.85 เทา่ 

มิตท่ีิ 2 คณุภาพสินทรัพย์          
(Asset Quality) 

อตัราการค้างช าระของ
ลกูหนี ้

ร้อยละ 41.78 ร้อยละ 0.98 
ร้อยละ 
11.72 

มิตท่ีิ 3 ขีดความสามารถในการ
บริหาร (Management Ability) 

อตัราการเตบิโตของธุรกิจ ร้อยละ 2.13 ร้อยละ (11.36) ร้อยละ 9.15 

มิตท่ีิ 4 การท าก าไร           
(Earning Sufficiency) 

ก าไรตอ่สมาชิก 601.73 บาท 27,640.30 บาท 193.56 บาท 

มิตท่ีิ 5 สภาพคล่อง            
(Liquidity) 

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน 1.06 เทา่ 0.25 เทา่ 3.90 เทา่ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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         มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  จากการวิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด  มีอัตราส่วนหนี้สิน
มากกว่าทุน แสดงให้เห็นถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร อาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมมากกว่า
การใช้ทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังนั้น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ควรพิจารณาระดมทุน
จากสมาชิกเพ่ือที่จะน ามาเป็นทุนหมุนเวียนและสร้างรายได้เพ่ือรองรับความเสี่ยงของเงินทุนที่เกิดขึ้น 
          มิติที่ 2 คุณภาพสินทรัพย์  จากการวิเคราะห์อัตราการค้างช าระของลูกหนี้ตามตาราง
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า สหกรณ์ภาคการเกษตร มีอัตราการค้างช าระของลูกหนี้สูงกว่าสหกรณ์นอกภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสหกรณ์ภาคการเกษตร ในการ  
ติดตามลูกหนี้ให้ช าระหนี้ได้ตามก าหนดน้อยกว่าสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีเงินเดือน สมาชิกสามารถน า  
เงินเดือนหักส่งช าระหนี้ได้เป็นประจ าทุกเดือน 
            มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร  จากการวิเคราะห์อัตราการเติบโตของธุรกิจตามตาราง
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  มีอัตราการเติบโตของธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
ส่วนสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีอัตราการเติบโตของธุรกิจลดลงจากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจหลักของสหกรณ์       
นอกภาคการเกษตร คือการให้เงินกู้  สมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ซึ่งในปีก่อน ๆ  
สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการกู้ยืมเงินเต็มวงเงินที่ระเบียบก าหนดแล้ว ส่งผลให้ในระหว่างปีสหกรณ์        
มีการจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกลดน้อยลง ท าให้ปริมาณธุรกิจปีปัจจุบันลดลงด้วย 
   

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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              มิติที่ 4 การท าก าไร  จากการวิเคราะห์ก าไรต่อสมาชิกตามตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
ความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีขีดความสามารถในการท าก าไรสูงกว่า
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  เนื่องจากสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านลูกหนี้และต้นทุนทางการให้กู้ยืมเงินจากธุรกิจสินเชื่อสูง  
เช่น ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ที่แท้จริงจะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายประเภทหนี้สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่าย      
ในการติดตามหนี้  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม  หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมุ่งเน้น
การจัดหาเงินทุนจากภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการระดมทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก             
จากสมาชิกจะช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงิน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้มากขึ้น 
               มิติที่ 5 สภาพคล่อง จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนตามตารางข้างต้น     
จะเห็นได้ว่า กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีสภาพคล่องสูงกว่าสหกรณ์ภาคการเกษตร    
แต่หากพิจารณาส่วนประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ มีอัตราการค้างช าระสูงถึงร้อยละ 41.78 ดังนั้น 
สหกรณ์ภาคการเกษตร ควรวางแผนในการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ให้ช าระหนี้ได้ตามก าหนด เพ่ือน าเงิน     
มาเป็นทุนหมุนเวียนในการขยายปริมาณธุรกิจและให้บริการสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง          
สร้างรายได้ให้สหกรณ์เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
               มิติที่ 6 ผลกระทบของธุรกิจ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ปัญหาภัยธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ปัญหาโรคระบาดในปัจจุบัน รวมถึงการผิดนัดช าระหนี้ของสมาชิก ปัญหา
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากราคาสินค้าและน้ ามัน     
ทีป่รับตัวสูงขึ้น  สมาชิกในฐานะผู้บริโภคต้องมีการใช้จ่ายมากขึ้น หากรายได้ของสมาชิกไม่เพ่ิมขึ้นตาม 
ย่อมส่งผลให้สมาชิกต้องกู้เงินเพ่ิมและเป็นหนี้เพ่ิมข้ึน 
 

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 

41 

เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี 2564 
สาขาบัญชีฟาร์ม 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

นางส ารวย  บางสร้อย 
ข้อมูลติดต่อ  บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 12 บ้านสวนปอ 

ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรัตต์  
จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45190 



ประมวลภาพกิจกรรม 

42 

กิจกรรมการตรวจสอบบัญชี 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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อบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการศิลปาชีพ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดกูาลผลิตใหม่ (Field Day) 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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การร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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การร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ประมวลภาพกิจกรรม 

54 

การร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ตราประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม  เรืองนามพระสูงใหญ่ 

   ผ้าไหมสาเกต            บุญผะเหวดประเพณี 

   มหาเจดีย์ชัยมงคล      งามน่ายลบึงพลาญชัย 

   เขตกว้างไกลทุ่งกุลา    โลกลือชาข้าวหอมมะล ิ
  

ค าขวัญประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด 

56 

ต้นกระบก 
ลักษณะทั่วไป ต้นกระบก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10–30 เมตร  
 ผลัดใบ เปลือกสีเทาอ่อนปนน้ าตาลค่อนข้างเรียบ เรือนยอดเป็นพุ่ม แน่นทึบ  
                     ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปมนแกมขอบขนานถึงรูปหอก ผิวใบเกลี้ยง 
                     โคนใบมน ปลายใบทู่ถึงแหลม ดอกขนาดเล็กสีขาว ปนเขียวอ่อน ออกดอก 
                     ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลทรงกลมรี เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว เมล็ดแข็ง  
                     เนื้อในมีรสมัน 
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด 
สภาพที่เหมาะสม สภาพดินทุกชนิด กลางแจ้ง ต้องการน้ าและความชื้นปานกลาง 
ถิ่นก าเนิด  ตามปุาเบญจพรรณแล้งและปุาดิบ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 



ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด 
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อินทนิลบก 
ลักษณะทั่วไป อินทนิลบก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงประมาณ 50 ฟุต ล าต้นตรง
 เปลือกค่อนข้างด าหรือน้ าตาล ดอกมีทั้งสีม่วง ม่วงแกมชมพู กลีบรองดอกติดกัน 
                     เป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 6 แฉก ผลรูปไข่เกลี้ยง ยาวประมาณ 9 นิ้ว ออกดอก 
                     ราวเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน อินทนิลเป็นพันธุ์ลักษณะที่ดี มีความหมายถึงความเจริญ 
                     รุ่งเรือง อายุยืนนาน ใบสีเขียวเข้ม ลักษณะใบเดี่ยว ดอกสีม่วง ม่วงชมพู มีฉายานาม 
                        ว่าเป็น “ราชินีดอกไม”้ (Queens Flower)  
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด 
สภาพที่เหมาะสม สภาพดินทุกชนิด กลางแจ้ง ต้องการน้ าและความชื้นปานกลาง 
ถิ่นก าเนิด  ตามปุาเบญจพรรณแล้งและปุาดิบ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

ดอกไม้ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 



ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 

      ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสินค้าหลัก
ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มีความหอมมากถึง 2 เท่า (2AP) 
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นข้าวที่หอม ยาว ขาว นุ่ม และอร่อย 
ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) มีจ าหน่ายทั้งข้าวขาว 
ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ บรรจุถุงตั้งแต่ขนาด 0.5 - 5 กก. ปัจจุบันมีการน าข้าวหอมมะลิ    
ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ แปูงข้าวหอมมะลิ เครื่องส าอางค์ เป็นต้น 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 



ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด 
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            ค าว่าสาเกต มาจากชื่อเมืองสาเกตนคร ซึ่งก็คือชื่อเมืองโบราณอันเป็นที่ตั้งของเมืองร้อยเอ็ด     
ในปัจจุบัน ลายผ้าพัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวเมืองร้อยเอ็ด เป็นลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการรวมเอาลายผ้ามัดหมี่พ้ืนบ้าน 5 ลาย ที่นิยมทอในกลุ่มชนที่อาศัย  
อยู่ในเมืองร้อยเอ็ด มาทอต่อกันรวมอยู่ในผ้าผืนเดียว ทอเป็นผ้าพ้ืนสลับกับลายผ้าโบราณที่ทอ
รวมกันกลมกลืนอย่างลงตัว เปรียบเสมือนเป็นการหล่อหลอมรวมเอาความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ด
ให้เป็นหนึ่งเดียว ในการทอแต่ละลายจะทอคั่นด้วยผ้าสีพ้ืนสีดอกอินทนิลบก (สีชมพูอมม่วง)                
ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ลายมัดหมี่พ้ืนบ้าน 5 ลาย ที่ประกอบในผ้าสาเกต ได้แก่            
ลายโคมเจ็ด ลายนาคน้อย ลายคองเอ้ีย ลายหมากจับ ลายค้ าเพา การเริ่มต้นทอ เริ่มจากลายโคมเจ็ด       
ลายนาคน้อย ลายคองเอ้ีย ลายค้ าเพา และ ลายหมากจับ ได้มีการประกาศชื่อลายสาเกต เป็นผ้า
เอกลักษณ์ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2544 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

ผ้าลายสาเกต 



ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด 
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      เป็นเครื่องดนตรีประจ าจังหวัดร้อยเอ็ดประเภทเปุา ในอดีตโหวดประเภทหางใช้แกว่งเล่น   

ในฤดูฝน เกิดเสียงดังคล้ายสะนู โหวดท าขึ้นครั้งแรกโดยชาวอ าเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด มี นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ เป็นหมอโหวดคนส าคัญ (ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน) ปี พ.ศ. 2562) เป็นผู้คิดเอาโหวดประสมกับวงแคน
และซุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2516 เรียกวงดนตรีชนิดนั้นว่า “วงโหวดเสียงทองหนองพอก” 
ต่อมาปี พ.ศ. 2517 จึงน าวงโปงลางเข้ามาประสมด้วย อันเป็นสาเหตุให้ต้องปรับปรุงมาตราเสียง
ของโหวดให้ตรงกับมาตราเสียงของโปงลาง คือมีระดับเสียงจากต่ าไปสูง จนแพร่หลายไปทั่วประเทศ 
และต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

โหวด 



สถานที่ท่องเที่ยว 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

61 

      หอโหวด 101 หรือ ROI ET TOWER ตั้งอยู่ถนนสุริยเดชบ ารุง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหอคอยชมเมือง ความสูง 101 เมตร ตามชื่อของจังหวัด เทียบเท่าความสูง     
ของตึก 35 ชั้น โดดเด่นตระหง่านกลางเมืองในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด หน้าบึงพลาญชัย    
โดยชื่อที่มาของหอคอยแห่งใหม่ในประเทศไทยแห่งนี้ ก็มาจาก “โหวด” เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด และถูกน ามาออกแบบเป็นรูปทรงของอาคาร จึงกล่าวได้ว่า 
เป็นหอคอยรูปทรงเครื่องดนตรีท้องถิ่นที่ไม่ซ้ าที่ใดในโลก ภายในหอคอยสูงตระหง่านแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยจริง 
จ านวน 12 ชั้น เช่น ชั้นบนสุด คือ ชั้น 35 เป็นหอพระซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
และพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 34 เป็นหอชมทัศนียภาพ
เมืองร้อยเอ็ดได้แบบ 360 องศา นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร Sky Walk ร้านจ าหน่าย                
สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ประดับตกแต่งงดงาม มีการสอดแทรกเรื่องราวท้องถิ่นกับความร่วมสมัย 
เช่น ดอกอินทนิลบก ดอกไม้ประจ าจังหวัดที่ท าจากคริสตัล เป็นต้น 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

หอโหวด 101 
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      เป็นส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด บนพ้ืนที่ จ านวน 120 ไร่ เกาะกลางเป็นที่ตั้งศาลหลักเมือง สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน - คู่เมืองร้อยเอ็ด ภายในมีพระพุทธโธดม อนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ 
(เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก) อนุสาวรีย์สมเด็จย่า และอุทยานการเรียนรู้ทางธรรมชาติในบึงพลาญชัย      
มีปลานานาพันธุ์ และน้ าพุดนตรี แห่งเดียวในภาคอีสานที่สวยงามอลังการ รอบนอกจัดเป็นทางเดิน วิ่ง 
และทางจักรยาน ด้านหน้ามีหอโหวดร้อยเอ็ด หอนาฬิกาที่เป็นเสียงโหวดดนตรีพ้ืนบ้าน มีลานสาเกต
และเวทีกลางแจ้งจอ LCD ขนาดใหญ่และมีประตูเมืองสาเกตนคร ที่จ าลองเป็นประตูเข้าเมืองสีพี    
ของพระเวสสันดรในนครกัณฑ์ งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงาม 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

บึงพลาญชัย 
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      ตั้งอยู่อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งตระหง่านบนเขาในเทือกเขาภูพาน บนพ้ืนที่ 

101 ไร่ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่อลังการและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย หลวงปูุศรีมหาวิโร    
ได้ด าริสร้างขึ้นเป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ องค์เจดีย์แบ่งเป็น 6 ชั้น 
แต่ละชั้นได้ตกแต่งลวดลายที่วิจิตรของศิลปะยุคใหม่และยุคเก่า ผสมผสานเป็นศิลปะร่วมสมัย
ที่หาดูได้ยาก ชั้น 3 มีองค์จ าลองของเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ ตรงกลางห้องโถงเป็นจุดรับพลัง
จากองคพ์ระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ที่ชั้น 6 มหัศจรรย์อย่างยิ่ง  เจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์ 
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ท่วมท้นด้วยชัยชนะ หากได้มาสักการะกราบไหว้ ขอพรจะประสบผลส าเร็จ
ในหน้าที่การงานสมดังปรารถนา 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 
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      ตั้งอยู่อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตแห่งเดียวในภาคอีสาน 

ชมท้องฟูาจ าลอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ที่มีความทันสมัย มีนวัตกรรมใหม่ให้ได้ชม
เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่ได้มาตรฐานของประเทศ โดยท้องฟูาจ าลอง สามารถ
รองรับผู้เข้าชมได้ 120 ที่นั่ง/รอบ เป็นท้องฟูาจ าลองที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน ใช้เครื่อง
ฉายดาว 2 ระบบ คือ ระบบดิจิตอลและระบบกลไกมอเตอร์ฉายผ่านเลนส์  
 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

สถานแสดงพันธุ์สตัว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

      สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ร้อยเอ็ด เป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ าจืด หรืออุโมงค์ปลาแห่งแรกของภาคอีสาน เป็นแหล่งเรียนรู้
ปลาน้ าจืดนานาชนิดที่หาดูได้ยาก 
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       เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ถนนเปรมประชาราษฎร์ เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่หรือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี สูง 101 ศอก เท่ากับชื่อจังหวัด 
รอบฐาน 135 ศอก สูงที่สุดในประเทศไทยและอันดับที่ 6 ของโลก ใต้ฐานองค์พระเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ส าคัญและยังมีฆ้องเสี่ยงทายตามความเชื่อเพ่ืออธิษฐานขอพร      
ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

วัดบูรพาภิราม 
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       ตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิต เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมประเพณี 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ อายุ 800 - 1,500 ปี ที่ส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ เครื่องประดับ 
(ตุ้มหู)ทองค า เศียรนาคและใบไม้ทองค า ซึ่งใช้ในพิธีกรรมวางศิลาฤกษ์กู่กาสิงห์ พระโพธิสัตว์
ด้านการแพทย์ กูโ่พนระฆัง ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์  กูก่าสิงห์ ระฆังหิน (ยุคหินใหญ่ 3,000 ปี) 
คันฉ่อง กระจกโบราณ และการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวร้อยเอ็ดในอดีต-ปัจจุบัน 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด 
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       ตั้งอยู่ที่วัดปุากุง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจดีย์หินทรายสร้างเลียนแบบ

เจดีย์บุโรพุทโธ (Burabudar) ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
โดยพระเทพวิสุทธมงคล(หลวงปูุศรี มหาวีโร) สร้างด้วยหินธรรมชาติทั้งหลังเป็นบุโรพุทโธ
เจดีย์หินทรายแห่งแรกของไทย มีภาพแกะสลักที่สวยงามวิจิตรพิสดาร น่าชม ภายนอก     
เป็นพุทธประวัติ และพระเวสสันดรชาดก ซึ่งตรงกับงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด) 
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       ตั้งอยู่ที่ ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอยู่ในศิลปะขอมแบบบาปวน 
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นปราสาทอิฐ  3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน เรียงกัน  
ในแนวทิศเหนือใต้ มีก าแพงศิลาแลง  ซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระอยู่ทั้ง 4 ทิศ ปรางค์องค์กลาง
ก่อเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีซุ้มพระพุทธรูปประดับอยู่ 4 ทิศ มีส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม
เหลืออยู่ ได้แก่ หน้าบันสลักเรื่องราวรามายณะทับหลังเหนือกรอบประตูด้านหน้าสลักเป็นภาพ
พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ และรูปเทวดานั่งชันเข่าอยู่เหนือหน้าบัน 
 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

กู่พระโกนา 
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             กูก่าสิงห์ ตั้งอยู่ต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นปราสาท 3 หลัง 
ตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือใต้ ปราสาทประธานตั้งตรงกลางและใหญ่กว่า 2 หลัง ปราสาทและอาคาร
ล้อมรอบด้วยก าแพงศิลาแลงสี่เหลี่ยมที่มีโคปุระ(ซุ้มประตู) ทั้ง 4 ด้านประตูเข้าได้จริงเฉพาะ
ด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก นอกเขตก าแพงมีคูน้ าล้อมรอบ พบร่องรอยการใช้เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ 
สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบบาปวน 
สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 มีความโดดเด่นอยู่ที่ทับหลัง แกะสลักเป็นรูปพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัน เป็นสถาปัตยกรรมลวดลายสวยงามและประณีต 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

กู่กาสิงห์ 
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      ตั้งอยู่ที่วัดธาตุ ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โบราณสถาน
ก่อสร้างด้วยศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่น
ออกมาทางด้านหน้า มีทางเข้าด้านหน้าเพียงด้านเดียว ด้านทิศตะวันตกท าเป็นประตูหลอก     
มีทับหลังตกอยู่บริเวณโบราณสถาน 2 ชิ้น เป็นภาพเล่าเรื่อง ชิ้นหนึ่งเป็นภาพบุคคลหลายคน 
ทางขวาสุดของภาพสลักเป็นภาพวานรมอบสิ่งของกับสตรี สันนิษฐานว่าเป็นภาพเล่าเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน “หนุมานถวายแหวน” ส่วนทับหลังอีกชิ้นสลักเป็นรูปสตรียืนแบกสิ่งของ 
ซึ่งอาจเป็นคานหรือคันศร อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว มีรูปบุคคลขนาดเล็กกว่านั่งแสดงความเคารพ    
อยู่ด้านข้าง ซึ่งยังไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นภาพสลักจากเรื่องใด เมื่อพิจารณารูปแบบของ
ทับหลัง โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายของบุคคล จัดอยู่ในศิลปะเขมรแบบบาปวนตอนปลาย
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

กู่กระโดน 


