


กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
ณ  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

“ เพียงแตราษฎรรูจักการจดบันทึกรายรับรายจายในแตละ
วัน   เมื่อถึงสิ้นเดือน
ก็นํารายรับรายจายนั้นมาหักลบกันครั้งหนึ่งหากทําเชนนั้นซ้ํากัน
ทุกเดือน  ผูจดบันทึกก็จะสามารถ
รูความเปนไปในครอบครัวไดอยางแทจริง  เชน  ถามีรายจาย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาก
ก็แสดงวา  คนในบานเจ็บปวยไดไขมาก  หรือ  มีรายจายเกี่ยวกับ
คาน้ําประปา  คาไฟฟามาก
ก็แสดงวาอาจมีการใชสิ่งนั้นๆ มาก  หรือมีการรั่วไหลโดยไม
จําเปน เปนตน

นอกจากนั้น   ยังสามารถรูที่มาที่ไปของเงินทองของตน
ไดอยางแทจริง
สามารถรูดวยวา  อาชีพที่ตนทําอยูสรางกําไรใหตนจริงหรือไม
หรือมีคาใชจายใดที่มากเกินไป
ที่ควรตองปรับปรุงใหลดนอยลง  เพื่อใหมีกําไรมากขึ้น  แตที่
สําคญัที่สุดก็คือ  สามารถรูดวยวาควรจะขยายหรือลดขนาดงาน
ของตนในอนาคตซึ่งก็หมายความวา คนที่รูวิชาบัญชีแมเพียงงายๆ
ก็จะสามารถนําพาชีวิตครอบครัวใหกาวไปในอนาคตไดอยาง
มั่นคง  ปราศจากการสุมเสี่ยงหรือ
มีโอกาสลมเหลว  เสมือนหนึ่งการมีความสามารถพิเศษ  สามารถ
คาดการณในอนาคตไดนั่นเอง และเมื่ออาณาประชาราษฎรมี



รายงานประจําปของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
รอยเอ็ด จัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพร

ผลการปฏิบัติงาน ภารกิจ รวมท้ังหนาท่ีความรับผิดชอบดานตาง
ๆ ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด ในปงบประมาณ
2553

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด หวังเปนอยาง
ย่ิงวารายงานประจําปฉบับนี้
จะเปนประโยชนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและบุคคลท่ีสนใจตาม
สมควร

สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณรอยเอ็ด

http://roiet.cad.go.th
ธันวาคม 2553
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เปนองคกรท่ีพัฒนาเปนองคกรท่ีพัฒนาเปนองคกรท่ีพัฒนา
ระบบบริหารจัดการดานระบบบริหารจัดการดานระบบบริหารจัดการดาน

การการการเงินเงินเงิน



 ตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร
 พัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการสอบบัญชี ใหเปนไปตาม

มาตรฐานและสอดคลอง
กับการจัดการธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร

 ใหคําปรึกษาแนะนําและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดาน
การเงินและการบัญชี
แกสหกรณ  กลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

 พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพรสารสนเทศทางการเงินของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร

 เสริมสรางความรูและสงเสริมการจัดทําบัญชีแกบุคลากร
เครือขาย  เกษตรกร  เยาวชน
ประชาชนท่ัวไป  กลุมอาชีพและกลุมเปาหมายตามโครงการ

พระราชดําริ
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 พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุม
เกษตรกร

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินและการบัญชีของ
สหกรณ

กลุมเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน
 เสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร เยาวชนและประชาชน

ท่ัวไป
 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการขององคกร

 สหกรณ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได

และเปนอิสระ
 เกษตรกร เยาวชน และประชาชนท่ัวไป มีการพัฒนาศักยภาพ

ทางบัญชี



 มีจิตมุงบริการ (Service  Mind)

 งานสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ (Quality  and  Result
Orientation)

ยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกตอง (Moral  Courage)
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สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณรอยเอ็ด

ไดจัดต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2524 โดยเชา
อาคารเอกชน

เปนท่ีทําการสํานักงาน จนถึงวันท่ี 1
มิถุนายน 2543
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ดมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบตามนโยบาย

ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณมอบหมาย ดังนี้

งานงานงานบริหารบริหารบริหารทั่วไปทั่วไปทั่วไป
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารสํานักงาน  โดยใช
ระบบ Back  Office เชน  โปรแกรมระบบงานสารบรรณ
โปรแกรมระบบวันทําการ โปรแกรมระบบการบริหารการเงิน
การคลังสูระบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS) ดําเนินการเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคล  การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารพัสดุ ติดตอประสานงานและ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน  รวมท้ัง
ระบบเครือขาย

งานงานงานสอบสอบสอบบัญชีบัญชีบัญชี

ตรวจสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนไปตาม
กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปและมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
กํากับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน
สรางความพรอมใหสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีรับผิดชอบโดย
จัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจ
ของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกร  และประชุมเสนอภาวะ

เศรษฐกิจทางการเงิน
แนะนําการใชและติดต้ังโปรแกรมระบบบัญชีท่ีพัฒนาโดยกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ
บันทึกขอมูลตามระบบงานและประมวลผลขอมูลการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการตรวจสอบบัญชี
ประมวลผลขอมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและ
กลุมเกษตรกรเพ่ือจัดทําเปนรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
รายจังหวัด



งานงานงานมาตรฐานการมาตรฐานการมาตรฐานการสอบบัญชีสอบบัญชีสอบบัญชี
ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีโดยการสอบทานและใหความ
เห็นชอบในผลงานของผูสอบบัญชี
ใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
สอบทานความถูกตองของการกําหนดแนวการสอบบัญชี การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ การแสดงความเห็นตองบการเงินและการ
จัดทํารายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี จากกระดาษทํา
การ งบการเงินและการเปดเผยขอมูล รวมท้ังรายงานการสอบ
บัญชี
สอบทาน วิเคราะห  และประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณ
และกลุมเกษตรกรจากรายงาน
การสอบบัญชี  งบการเงิน และกระดาษทําการของสหกรณ

และกลุมเกษตรกร
สรุปและแจงผลการวิเคราะหเพ่ือสหกรณและกลุมเกษตรกร
นําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ

5

งานงานงานชําระบัญชีชําระบัญชีชําระบัญชี
ตรวจสอบบัญชีของผูชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ี
เลิก

งานงานงานเสริมสรางเสริมสรางเสริมสรางความเขมแข็งความเขมแข็งความเขมแข็ง
สัมมนา  นิเทศและเสริมสรางความพรอมของสหกรณและกลุม
เกษตรกร  เพ่ือรองรับ
การตรวจสอบบัญชีประจําป
ใหความรูดานการเงินการบัญชีแกเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป
รวมท้ังบุคลากร  เครือขาย
ตามโครงการเสริมสรางภูมิปญญาทางการบัญชีแกเกษตรกร



ใหความรูดานการจัดทําบัญชีแกกลุมอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน
กลุมเปาหมาย  ตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการตาง ๆ
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หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณรอยเอ็ดสหกรณรอยเอ็ดสหกรณรอยเอ็ด

--- บุคคลบุคคลบุคคล
--- พัสดุพัสดุพัสดุ
---

งบประมาณงบประมาณงบประมาณ
--- สารสารสาร

บรรณบรรณบรรณ

ฝาฝาฝายยย
ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบ

และและและ
แนะนําแนะนําแนะนํา
ดดดานการานการานการ

บัญชีบัญชีบัญชี

ที่ทีท่ี่ 111

งานงานงาน
มาตรฐามาตรฐามาตรฐา

นนน
การการการ
สอบสอบสอบ
บัญชีบัญชีบัญชี

งานงานงาน
ชําระชําระชําระ
บัญชีบัญชีบัญชี

งานงานงาน
เสริมสราเสริมสราเสริมสรา
งความงความงความ
เขมแข็งเขมแข็งเขมแข็ง

งานงานงาน
สอบสอบสอบ
บัญชีบัญชีบัญชี

ฝายฝายฝาย
ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบ

และและและ
แนะนําแนะนําแนะนํา
ดานการดานการดานการ

บัญชีบัญชีบัญชี

ที่ทีท่ี่ 222

ฝายฝายฝาย
ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบ

และและและ
แนะนําแนะนําแนะนํา
ดานการดานการดานการ

บัญชีบัญชีบัญชี

ที่ทีท่ี่ 333

งานงานงาน
บริหารบริหารบริหาร

ทั่วไปทั่วไปทั่วไป
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ปงบประมาณ 2553 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด มีอัตรากําลัง
ดังนี้

ตําแหนง จํานวน(คน)

ขาราชการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

พิเศษ 2

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 11

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 3

รวม 16

ลูกจางประจํา 3

พนักงานราชการ 29

จางเหมาบริการ 12

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 3 คน

เจาหนาท่ีธุรการ 3 คน

พนักงานขับรถยนต 3 คน

ดูแลสวนหยอมและตนไม 1 คน

ยามรักษาความปลอดภัย 2 คน

รวมทั้งสิ้น 60
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งบประมาณ  ปงบประมาณ  ปงบประมาณ  ป 222555555333

กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ป 2553

งบประมาณ
ที่ไดรับ
ป 2552

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)



แผนงบประมาณแผนงบประมาณแผนงบประมาณ ::: ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาค
เกษตรเกษตรเกษตร

ผลผลิตที่ 1(สหกรณหรือกลุม
เกษตรกรที่ไดรับการตรวจสอบ)

 งบบุคลากร 3,715,700.08 3,667,662.08 48,038.00

 งบดําเนินงาน 2,908,500.00 3,136,438.00 (227,938.00)

 งบลงทุน - 809,180.00 (809,180.00)

รวมผลผลิตที่ 1 6,624,200.00 7,613,280.08 (989,080.08

ผลผลิตที่ 2 ( สหกรณ/กลุมฯ/
วิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนา)
 โครงการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชน 210,408.00 352,000.00 (141,592.70)

 โครงการพลิกฟนธุรกิจฯ 208,092.00 - 208,092.00
 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพ - 111,440.00 (111,440.00)
 ฝกอบรมแกสหกรณ / กลุม

เกษตรกร - 34,000.00 (34,000.00)

รวมผลผลิตที่ 2 418,500.00 497,440.00 78,940.70

ผลผลิตที่ 4 (เกษตรกรไดรับการ
สงเสริมและการพัฒนา)

 งบบุคลากร 258,800.00 257,400.00 1,400.00

 งบดําเนินงาน 1,248,500.00 2,254,802.00 (1,006,302.00)

รวมผลผลิตที่ 4 1,507,300.00 2,512,202.00 (1,004,902.00)
รวมแผนปรับโครงสราง

เศรษฐกิจภาคเกษตร 8,550,000.00 10,622,922.08 (2,072,922.08)
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด มีปริมาณสหกรณและกลุม
เกษตรกรในความรับผิดชอบ
ตามทะเบียนสหกรณและกลุมเกษตรกร  ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2553
ดังนี้

ลํา
ดับ

อําเภอ/กิ่ง
อําเภอ

สหกรณ
กลุม

เกษตร
กร

รว
มเกษ

ตร
ประ
มง

รานค
า

บริกา
ร ออม

ทรัพย

เครดิ
ต
ยู

เนี่ยน

1 เมืองรอยเอ็ด 12 - - 1 7 1 18 39

2 อําเภอธวัชบุรี 6 - - - - - 15 21

3

อําเภอเกษตร

วสิัย 13 - - - - 3 24 40

4 อําเภอจังหาร 6 1 - - 1 - 10 18

5 อําเภอเมยวดี 3 - - - - - 10 13

6
อําเภอจตุร

พักตรพิมาน 5 - - - - - 14 19

7 อําเภอโพน 1 - - - - 2 8 11



ทราย

8

อําเภอเชียง

ขวัญ 3 - - - - - 9 12

9

อําเภอปทุม

รัตต 2 - - - - 2 9 13

10

อําเภออาจ

สามารถ 7 1 - - - - 17 25

11

อําเภอโพน

ทอง 7 - - 2 - 1 27 37

12 อําเภอโพธิ์ชัย 4 - - - 1 1 13 19

13

อําเภอทุงเขา

หลวง 0 - - - - - 8 8

14 อําเภอเสลภูมิ 9 - - - - 1 20 30

15

อําเภอหนอง

พอก 4 - - - - - 16 20

16

อําเภอเมือง

สรวง 2 - - - - - 7 9

17

อําเภอสุวรรณ

ภูมิ 11 - - 1 - 4 18 34

18

อําเภอศรี

สมเด็จ 3 - - - 1 - 10 14

19 อําเภอหนองฮี 1 - - - - 1 5 7

20

อําเภอพนม

ไพร 4 - - 1 - 1 18 24

รวมทั้งสิ้น 103 2 0 5 10 17 276 41



1%
24%

2%

73%

เล ิ ก

ช ําระบ ั ญช ี

ผ ู้ สอบบ ั ญช ี เอกชน

ท ังสิ น

3

10

สถานภาพสหกรณและกลุมเกษตรกรตามทะเบียนมี 413
แหง แยกเปน สหกรณ 137 แหง  กลุมเกษตรกร 276 แหง  จําแนก
ตามสถานภาพไดดังนี้

ประเภท
จํานวน

ตาม
ทะเบียน

จํานวนทีไ่มตองตรวจสอบ จํานวนที่
ตอง

ตรวจสอบ
ทั้งสิ้น

เลิก ชําระ
บัญชี

ผูสอบ
บัญชี

เอกชน
รวม

สหกรณ
การเกษตร 103 - 20 - 20 83

สหกรณประมง 2 - 1 - 1 1
สหกรณนิคม - - - - - -
สหกรณ
รานคา - - - - - -

สหกรณ
บริการ 5 - 1 - 1 4

สหกรณออม
ทรัพย 10 - - 6 6 4

สหกรณเครดิต
ยูเนี่ยน 17 - - 1 1 16

รวมสหกรณ 137 - 22 7 29 108
กลุมเกษตรกร 276 3 78 - 81 195

รวมทั้งสิ้น 413 3 100 7 110 303
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ขนาดของสหกรณและกลุมเขนาดของสหกรณและกลุมเขนาดของสหกรณและกลุมเกษตรกรกษตรกรกษตรกร
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด ไดจัดขนาดของสหกรณ

และกลุมเกษตรกร ตามหลักเกณฑ
ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด โดยพิจารณาจาก ทุนดําเนินงาน

ปริมาณธุรกิจหลัก และจํานวนสมาชิก
ดังนี้

ประเภท จํานวน
สมาชิ

ก

จํานว
น

สหก
รณ

ขนาด

ใหญ

มาก
ใหญ กลาง เล็ก

จัด

ไมได

สหกรณ

การเกษตร

196,2

93
83 23 31 23 3 3

สหกรณประมง 66 1 - - 1 - -

สหกรณนิคม - - - - - - -

สหกรณ

รานคา
- - - - - - -



8% 5% 12%

21%

54%

ใหญ ่ มาก ใหญ ่ กลาง เล ็ ก จ ั ดไม ่ ได ้

สหกรณ

บริการ
2,088 4 1 2 1 - -

สห สหกรณออม

ทรัพย

24,99

8
4 - 3 1 - -

สหกรณเครดิต

ยูเนี่ยน
9,036 16 11 - 2 - 3

กลุมเกษตรกร

38,04

9
195 - 29 136 20 10

รวม 270,5
30

303 35 65 164 23 16

12
ระดับความยุงยากของสหกรณระดับความยุงยากของสหกรณระดับความยุงยากของสหกรณ///กลุมเกษตรกรกลุมเกษตรกรกลุมเกษตรกร

กรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดหลักเกณฑ ในการจัดความ
ยุงยากของสหกรณและกลุมเกษตรกร



โดยพิจารณาจากขนาด  และความซับซอนเปนเกณฑในการจัดความ
ยุงยากของสหกรณและกลุมเกษตรกร  สําหรับป 2553 สหกรณและ
กลุมเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด มีการจัดความยุงยากไดดังนี้

ประเภทรายการ จํานวน
สหกรณ์

ระดับความยุ่งยาก

มาก กลาง น้อย จัดไม่ได้

สหกรณ์การเกษตร 83 20 45 9 6 3
สหกรณ์ประมง 1 - - 1 - -
สหกรณ์นิคม - - - - - -
สหกรณ์ร้านค้า - - - - - -
สหกรณ์บริการ 4 1 3 - - -
สหกรณ์ออมทรัพย์ 4 - 3 1 - -

16 - 11 2 - 3
กลุ่มเกษตรกร 195 - 125 49 16 5

รวม 303 21 187 62 22 11

6.93%

61.72%

20.46%

7.26%
3.63%

0

50

100

150

200

1มาก กลาง น้อย จ ัดไม่ได้
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111 สหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์///

กิจกรรม หนวยวัด แผนงาน ผลงาน รอยละ

การนิเทศ/สอนแนะ/อบรม สหกรณ 21 21 100
กลุม

เกษตรกร 33 33 100
การแสดงความเห็นตองบ
การเงิน สหกรณ 81 103 127.16

กลุม
เกษตรกร 162 191 117.90

งานวางรูปบัญชี สหกรณ 4 4 100
กลุม

เกษตรกร 1 1 100

222 สหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้
ด้านการด้านการด้านการบริหารจัดการทางการบริหารจัดการทางการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีเงินการบัญชีเงินการบัญชี

กิจกรรม หนวยวัด แผนงาน ผลงาน รอยละ
 การกํากับแนะนําดานการ
บริหารจัดการ สหกรณ 9 9 100

ทางการเงินและบัญชี
 การเตือนภัยรายไตรมาส
(WWR) สหกรณ 45 45 100
 การนิเทศฝกอบรมดาน
บริหารจัดการ สหกรณ 19 19 100

ทางการเงินการบัญชี
 วางรูปแบบบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชน แหง 20 20 100
 สอนแนะการทําบัญชี
วิสาหกิจชุมชน แหง 20 20 100

 การตดิตามประเมินผล
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444 เกษตรกรได้รับการส่เกษตรกรได้รับการส่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงเสริมและพัฒนาศักยภาพงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรม
หนวย

วัด
แผนงา

น
ผลงา

น รอยละ
1. โครงการคลินิกเกษตรกร
เคลื่อนที่ ครั้ง 4 4 100

2. โครงการเสริมสรางฯ

 อบรมรูและเขาใจ คน 20,890
20,89

0 100

 ฝกอบรมและปฏิบัติ คน 8,356 9,400
112.4

9

 การติดตามผลการใหความรู

๏ จํานวนที่ติดตามทําบัญชีรับ
จายในครัวเรือน คน 8,356 9,340

111.7
8

๏ ทําบัญชตีนทุนประกอบ
อาชีพ คน 9,340 1,791 19.18

3. โครงการศิลปาชีพ

 สอนแนะอบรมการจัดทําบัญชี

๏ บัญชีรับจายในครัวเรือน คน 100 100 100

๏ บัญชีตนทุนประกอบอาชีพ คน 100 100 100

 ทําบัญชีได แหง 33 33 100

 ทํางบการเงินได แหง 33 33 100
 นําขอมูลทางบัญชีไปใช

บริหารได แหง 33 33 100
 ทําบัญชีอยางตอเนื่อง

(ป 49-50) แหง 12 12 100



 การติดตามผล
๏ จํานวนเกษตรกรที่

ดําเนินการติดตามผล
การเรียนรูบัญชรีับ-จาย

ในครัวเรือน คน 20 27 135
๏ จํานวนเกษตรกรที่

ดําเนินการติดตามผล
การเรียนรูบญัชีตนทุน

ประกอบอาชีพ คน 10 27 270
๏ จํานวนเกษตรกรที่บันทึก

บัญชีรับ-จาย
ในครัวเรือน คน 10 27 270

4.โครงการสายใยรักแหงครอบครัว

 การสอนแนะการจัดทําบัญชี
อําเภอ/

คน 50 50 100

 การติดตามผล

๏ การจัดทําบัญชี คน - 50 -

๏ จํานวนที่เก็บขอมูลบัญชีได คน - 25 -



สรุปภาวะเศรษฐกิจสรุปภาวะเศรษฐกิจสรุปภาวะเศรษฐกิจ
ทางการเงิทางการเงิทางการเงินนน
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ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของเกษตรกรในภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของเกษตรกรในภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของเกษตรกรใน
จังหวัดรอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ด

ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุม
เกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด

ในรอบปงบประมาณ 2553 จํานวน 103 สหกรณ 191 กลุม
เกษตรกร รวมท้ังส้ิน 294 แหง โดยการรวมกลุมของสมาชิก 270,530
คน หรือคิดเปนรอยละ 20.71 ของประชากรท้ังจังหวัด เปนการ
ตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภาครัฐ คือ  ขาราชการของสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด กรมตรวจบัญชีสหกรณ สามารถนํามาสรุป
และประเมินสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ในรูปแบบการวิเคราะหเปนมิติ
ตาง ๆ 6 มิติ
(Camels Analysis) ดังนี้

11 ((CCaappiittaall SSttrreenngghhtt))
เงินทุนดําเนินงาน

34,463.26
ผลตอบแทนตอสวนของทุน

9.93%
(หนวย : ลานบาท)

แหลงเงินทุน
สัดสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอทุน

สหกรณ

*ภายในสหกรณ
19,410

.28
56.32

% 1.19 เทา

เงินรับฝากสมาชิก
3,669.

19
10.65

%
* หนี้สินทั้งสิ้น

18,722
.17

ลาน
บาท

ทุนของสหกรณ
15,741

.09
45.67

%



อื่นๆ 0.00
0.00

% *ทุนของ
สหกรณ

15,741
.09

ลาน
บาท

*ภายนอกสหกรณ
15,052

.98
43.68

%

เงินกูยืมและเครดิต
การคา

14,040
.77

40.74
%

การเติบโต
ของทนุ

สหกรณ 101.20 %

เงินรับฝาก
สหกรณและอื่นๆ

1,012.
21

2.94
%

การเติบโต
ของหนี้สิน 109.63 %

ทุนสํารองตอสินทรัพย 0.10 เทา

สหกรณและกลุมเกษตรกรมีทุนดําเนินงานจํานวน
34,463.26 ลานบาท  เพ่ิมข้ึน
จากปกอน 17,708.65 ลานบาท  หรือเพ่ิมข้ึน 1.06 เทา เปนแหลง
เงินทุนภายใน 19,410.28 ลานบาท
ทุนของสหกรณ 15,741.09 ลานบาท และเงินรับฝากจากสมาชิก
3,669.19 ลานบาท แหลงเงินทุนภายนอก 15,052.98 ลานบาท แยก
เปน  เงินกูยืมและเครดิตการคา 14,040.77 ลานบาท  เงินรับฝาก
สหกรณและอ่ืน ๆ 1,012.21 ลานบาท หากพิจารณาถึงความเขมแข็ง
และเพียงพอตอความเส่ียงของเงินทุน
ยังมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนจากปกอน เนื่องจาก มีอัตราสวนหนี้สินท้ังส้ินตอ
ทุน 1.19 เทา ปกอน 1.14 เทา  อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนรอยละ
9.93 ปกอน รอยละ 16.07 และอัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย 0.10
เทา ปกอน 0.47 เทา

111666

22 คุณภาพของสินทรัพย์คุณภาพของสินทรัพย์ ((AAsssseett QQuuaalliittyy))



สินทรัพย

34,463.26

ผลตอบแทนตอสินทรัพย

(หนวย : ลานบาท) 4.57%

การลงทุนในทรัพยสิน อัตราหมุนของสินทรัพย

เงินสด/เงินฝาก

ธนาคาร/สก.

1,445.

92

4.20

%
0.25 รอบ

ลูกหนี้ – สุทธิ

31,191

.31

90.51

%

(คาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ) 0.00

0.00

%

รายไดธุรกิจหลัก

6,341.72 ลานบาทที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ 466.15

1.35

%

หลักทรัพย/ตราสาร 139.39

0.40

%

สินคาอื่นๆ

1,220.

49

3.54

% การเติบโตของสินทรัพย

105.69   %NPL/หนี้ชําระไมไดตามกําหนด

1,635.58 ลานบาท



หรืออัตราหนี้คางชําระ

33.59        %

สหกรณและกลุมเกษตรกรมีสินทรัพยท้ังส้ิน 34,463.26
ลานบาท  มีอัตราการเติบโต

ของสินทรัพย 1.06 เทา สินทรัพยสวนใหญอยูในรูปของลูกหนี้
31,191.31 ลานบาท หรือรอยละ 90.51
ของสินทรัพยท้ังส้ิน  การลงทุนในสินทรัพยกอใหเกิดรายได 0.25
รอบ  ปกอน 0.30 รอบ  ในขณะท่ี
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยลดลงจากปกอนรอยละ 7.36 เปนรอย
ละ 4.57 อยางไรก็ตาม
การลงทุนสวนใหญอยูในรูปของลูกหนี้ ดังนั้น สหกรณและกลุม
เกษตรกรจึงตองมีการบริหารจัดการ
ดานลูกหนี้ใหมีประสิทธิภาพและมีการติดตามใหลูกหนี้ชําระหนี้ให
เปนไปตามสัญญา

17

33 ความสามารถในการบริหารจัดการความสามารถในการบริหารจัดการ ((MMaannaaggeemmeenntt AAbbiilliittyy))

โครงสรางธุรกิจ การบริหาร
จัดการ

ผลการจัด
ขนาดสหกรณ/



กลุมเกษตรกร

จํานวน
สมาชิก

270,53
0

ค
น

ขีด
ความสามารถ/

ธุรกิจสหกรณ

สมรรถนะของ
คณะกรรมการ

ขนาดสหกรณ
ตามตารางหนา

11

*รับฝากเงิน
4,117.

04
21.3
4%

และฝายจัดการ

*ใหเงินกู
12,796

.54
66.3
4%

*จัดหาสินคา 796.73
4.13

%
*รวบรวม

ผลผลิต/แปร
รูป

1,569.
79

8.14
%

*ใหบริการ 8.54
0.04

%

มูลคาธุรกิจรวม 19,288.64
ลานบาท/ป

1,607.39
ลานบาท/เดือน
การเติบโตของธุรกิจ 26.01
%

สหกรณและกลุมเกษตรกรดําเนินธุรกิจหลัก 5 ประเภท  โดย
มีมูลคารวมท้ังส้ิน 19,288.64 ลานบาท มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจรอย
ละ 26.01 โดยแยกเปนธุรกิจสินเช่ือมูลคา 12,796.54 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 66.34 รองลงมาเปนธุรกิจเงินรับฝากมูลคา
4,117.04 ลานบาท ธุรกิจรวบรวมผลิตผลและแปรรูปมูลคา
1,569.79 ลานบาท  ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายมูลคา 796.73 ลาน
บาท  และธุรกิจใหบริการมีมูลคา 8.54 ลานบาท

44 ความสามารถในการทํากําไรความสามารถในการทํากําไร ((EEaarrnniinngg SSuuffffiicciieennccyy))
ความสามารถในการทํากําไร



อัตรากําไรสุทธิ
18.44%

( หนวย : ลานบาท )

กําไร(ขาดทุน) 1,169.56 ลานบาท อัตราเฉลี่ยตอสมาชิก

รายได 6,449.15 100.00 %
รายได

ธุรกิจ 6,341.72 98.33 % กําไรตอสมาชิก 4,323.22
บาท/
คน

รายได
เฉพาะธุรกิจ 79.44 1.23 %

เงินออมตอ
สมาชิก 53,833.73

บาท/
คน

รายไดอื่นๆ 27.99 0.43 % หนี้สินตอสมาชิก 113,773.00
บาท/
คน

คาใชจาย 5,279.59 81.86 %
ตนทุน

ธุรกิจ 4,595.82 71.26 %

คชจ.เฉพาะ
ธุรกิจ 193.91 3.01 %

การเติบโตของ
กําไร/ขาดทุน (1.96) %

คชจ.
ดําเนินงาน 489.86 7.60 %

การเติบโตของทุน
สํารอง (57.52) %

อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร
กอนหักคาใชจายดําเนินงาน

การเติบโตของทุน
สะสมอื่นๆ 23.37 %

29.52%

18
ผลการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรในภาพรวม

มีกําไรสุทธิ 1,169.56 ลานบาท ลดลงจากปกอน 23.41 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 1.96 เทา  โดยมีกําไรตอสมาชิก 4,323.22 บาทตอ
คน และหากพิจารณาถึงสัดสวนของปริมาณเงินออมกับหนี้สินของ
สมาชิกนับวายังมีความแตกตางกันมากพอสมควร กลาวคือ  มีปริมาณ
เงินออมโดยเฉลี่ย 53,833.73 บาทตอคน  ในขณะท่ีมีหนี้สินเฉลี่ย
113,773.00 บาทตอคน จะเห็นไดวามีความไมสมดุลกันเนื่องจากมี
อัตราการกูยืมของสมาชิกเพ่ิมข้ึน จึงตองระมัดระวังในเรื่องของการ
ชําระหนี้ของสมาชิก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบริหารงานของ
สหกรณและกลุมเกษตรกรในอนาคต



55 สภาพคล่องทางการเงินสภาพคล่องทางการเงิน ((LLiiqquuiiddiittyy))
สภาพคลองทางการเงิน
อัตราสวนทุนหมุนเวียน

0.60 เทา

( หนวย : ลานบาท )

รอยละของสินทรัพยหมุนเวียน
รอยละของหนี้สิน

หมุนเวียน ระยะเวลา
เงินสด

63.52 0.75%

เจาหนี้
เงินกู
ระยะสั้น

9,968.89
ลานบาท
69.99 %

เงินฝาก
ธนาคาร/สก.

1,592
.72

18.73
%

เจาหนี้
การคา

48.5 ลาน
บาท

0.34 %

อายุ
เฉลี่ย
ของ
สินคา

46.
15
วัน

ลูกหนี้ระยะสั้น
5,617

.02
66.07

%

เงินรับ
ฝาก

3,669.19
ลานบาท
25.76 %

อัตรา
หมุนเวีย
น ส/ค

5.00
ครั้ง

หลักทรัพย/
ตราสาร/หุน

103.5
5 1.22%

อื่นๆ
556.84 ลาน
บาท 3.91%

สินคา

647.1
0 7.61%

สินทรัพย
หมุนเวียน

477.8
1 5.62%

อัตราลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ชําระหนี้
ตามกําหนด
ตอหนี้ถึงกําหนดชําระ 85.30
%

สหกรณและกลุมเกษตรกรในภาพรวมมีอัตราสวนทุน
หมุนเวียน 0.06 เทา ปกอน 1.84 เทา
แตเนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญเปนลูกหนี้   ดังนั้น สภาพ
คลองจึงข้ึนอยูกับการบริหารจัดการในการเรียกเก็บหนี้ใหลูกหนี้ชําระ
หนี้ไดตามกําหนด และสามารถเปลี่ยนสินทรัพยสภาพคลองใหเปนเงิน
สดหมุนเวียนไดอยางมีประสิทธิภาพ



66 ((SSeennssiittiivviittyy))
สหกรณและกลุมเกษตรกรมีปจจัยเส่ียงเขามาอยางตอเนื่อง

ท้ังเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจท่ัวโลก การแขงขันทางธุรกิจ  ภาวะตลาด  การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และภัยทางธรรมชาติ  ดังนั้น  สหกรณและ
กลุมเกษตรกร  ตองเฝาระวังและติดตามสถานการณท่ีเปนปจจัยเส่ียง
เพ่ือปองกันปญหาท่ีจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของสหกรณ
และกลุมเกษตรกร  ตลอดจนตองกระตุนใหสมาชิกเขาใจและหาทาง
แกไขปญหาดวยตนเอง

19

CCFFSSAAWWSS::ssss
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ปีงบประมาณปีงบประมาณ 22555533
ระดับเทียบเคียงกับอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

การเตรียมความพรอมในการวิเคราะห



เปนระดับวิเคราะหเพื่อเฝาระวังมากขึ้น ตองวิเคราะหถึงความสามารถใน
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และมปีญหา ดานใดดานหนึ่งหรือสองดานของ
CAMELS หรือไม ที่ตองพัฒนาปรับปรุงใหมากขึ้นหรือดีกวาเดิม

20

กรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะศูนยขอมูลทางการเงินของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร ไดประยุกต
ใชเครื่องมือทางการเงินสรางระบบเตือนภัยเพ่ือเฝาระวังทางการเงิน
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร  โดย
ในปงบประมาณ 2553 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด  ไดใช
เครื่องมือดังกลาววิเคราะหงบดุลของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 303 แหง  โดยแยกประเภทและระดับช้ันคุณภาพดังนี้

รายการ
จํานวน
สหกรณ
(แหง)

ระดับชั้นคุณภาพ

ดี
มาก ดี พอใช ควร

ปรับปรุง

ไมมีระบบ
ควบคุม
ภายใน

สหกรณ
การเกษตร 83 4 27 5 2 45

สหกรณ
ประมง 1 - - - - 1

ความลึกของการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน
ความลึกของการวิเคราะห์

ใน



สหกรณ
บริการ 4 - - 1 - 3

สหกรณออม
ทรัพย 4 1 3 - - -

สหกรณ
เครดิตยู
เนี่ยน

16 - 5 1 1 9

รวมสหกรณ 108 5 35 7 3 58
กลุม
เกษตรกร 195 - - - - -

รวมทั้งสิ้น 303 5 35 7 3 58
หมายเหตุ กลุมเกษตรกรไมมีการควบคุมภายใน (ไมไดจัดจาง
พนักงาน) ดังนั้นจึงไมไดจัดช้ันคุณภาพ

จากการใชขอมูลผานโปรแกรม CFSAWS:ss ทําใหทราบ
สถานการณเตือนภัยทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรใน
ปงบประมาณ 2553 ซึ่งสามารถวิเคราะหสถานการณไดดังนี้

สหกรณและกลุมเกษตรกรสวนใหญสามารถท่ีจะบริหารจัดการ
ในการควบคุมคาใชจายดําเนินงานของตนเอง คิดเปนสัดสวนตอกําไร
กอนหักคาใชจายดําเนินงานอยูในระดับดี (สีเขียว) การบริหารจัดการ
ดานการใหสินเช่ือยังมีปญหาในการเรียกเก็บหนี้ ทําใหอัตราลูกหนี้
ระยะส้ันท่ีชําระหนี้ไดตามกําหนดอยูในระดับพอใช (สีเหลือง) และ
ความเขมแข็งของเงินทุนของสหกรณและกลุมเกษตรกร สวนใหญยัง
ไมมีความเขมแข็งดานเงินทุน  ทําใหระดับวิเคราะหของอัตราสวนทุน
สํารองตอสินทรัพยอยูในระดับตองปรับปรุง (สีแดง) ทําใหภาพรวมของ
ระดับเฝาระวังของสหกรณและกลุมเกษตรกรอยูในระดับวิเคราะหและ
เฝาระวังมากขึ้น (สีเหลือง) นั่นหมายความวา ผูบริหารของสหกรณและ
กลุมเกษตรกรตองใหความสําคัญในการสะสมทุนสํารองเพ่ือสรางความ
เขมแข็งดานเงินทุนใหสามารถรองรับความเส่ียงใหมากข้ึน  บริหาร
จัดการดานสินเช่ือใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการเรียกเก็บหนี้
ใหไดตามกําหนดสัญญา และรักษาระดับการบริหารจัดการคาใชจาย
ดําเนินงานใหอยูในระดับท่ีดีอยางตอเนื่อง



21

1 แหล่งเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(หนวย : ลาน
บาท)

สหกรณ

แหลงที่มา ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร
กลุม

เกษตรกร

บาท % บาท % บาท %

ทุนภายใน
2,312.

26
35.2

4
17,075.

78
61.
50

22.2
4

16.
43

เงินรับฝาก 412.22 6.28
3,256.2

9
11.7

3 0.68 0.50

ทุนของ
สหกรณ

1,900.
04

28.9
6

13,819.
49

49.7
7

21.5
6

15.9
3

ภายนอก
สหกรณ

4,247.
83

64.7
6

10,692.
04

38.5
0

113.
11

83.5
7

เงินกูยืมและ
เจาหนี้การคา

3,455.
57

52.6
8

10,526.
87

37.9
1

58.3
3

43.1
0

เงินรับฝาก
สหกรณ/อ่ืนๆ 792.26

12.0
8 165.17 0.59

54.7
8

40.4
7

รวมทั้งสิ้น 6,560. 100 27,767. 100 135. 100



09 82 35

2 การใช้เงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
( หนวย : ลานบาท)

สหกรณ
แหลงที่มา ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร กลุมเกษตรกร

บาท % บาท % บาท %
เงินสด/เงินฝาก

ธนาคาร 949.03 14.47 442.81 1.59 54.08 39.96

ลูกหนี้ 4,057.90 61.86 27,069.72 97.49 63.69 47.06
ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ 391.11 5.96 70.33 0.25 4.71 3.48

หลักทรัพย/ตราสาร 25.25 0.38 113.46 0.41 0.68 0.50

อ่ืน ๆ 1,136.80 17.33 71.50 0.26 12.19 9.00

รวมทั้งสิ้น 6,560.09 100 27,767.82 100 135.35 100

22

3 มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
( หนวย : ลานบาท
)

สหกรณ

ประเภทธรุกิจ ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร
กลุม

เกษตรกร



บาท % บาท % บาท %

รับฝากเงิน 961.35 20.44 3,155.53 21.76 0.16 0.19
ใหเงินกู 1,418.40 30.15 11,340.94 78.21 37.20 44.12
จัดหาสินคา 759.05 16.14 3.93 0.03 33.75 40.04
รวบรวมผลิตผล 1,297.81 27.59 - - 13.19 15.65
แปรรูปผลิตผล 258.79 5.50 - - - -

ใหบ ใหบริการ 8.54 0.18 - - - -

รวมทั้งสิ้น 4,703.94 100 14,500.40 100 84.30 100

23

4 รกร

( หนวย : ลานบาท )
ประเภท ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร กลุมเกษตรกร

บาท % บาท % บาท %

เงินออม 1,579.23 100 12,969.54 100 14.87 100
เงินรับฝาก 412.22 26.10 3,256.29 25.11 0.68 4.59
ทุนเรือนหุน 1,167.01 73.90 9,713.25 74.89 14.19 95.41

หนี้สินของสมาชิก
ลูกหนี้ท้ังส้ิน 3,808.58 100 26,943.01 100 27.42 100

จํานวนสมาชิก (คน) 196,359 - 36,122 - 38,049 -
เงินออมเฉลี่ย/คน
(บาท) 8,042.56 - 359,048.23 - 390.81 -

หนี้สินเฉลี่ย/คน
(บาท) 19,396.00 - 745,889.21 - 720.65 -



5 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
( หนวย : ลานบาท )

สหกรณ

ประเภท ภาคเกษตร
นอกภาค
เกษตร

กลุม
เกษตรกร

บาท % บาท % บาท %

รายได
4,388.0

1 100
1,962.3

3 100
98.8

1 100

รายได
ธุรกิจหลัก

4,289.7
7

97.7
6

1,956.6
0

99.7
1

95.3
5

96.5
0

รายได
เฉพาะธุรกิจ 76.74 1.75 0.46 0.02 2.24 2.27

รายไดอ่ืน 21.50 0.49 5.27 0.27 1.22 1.23

คาใชจาย
4216.2

7
96.0

9 966.54
49.2

5
96.7

8
97.9

5

ตนทุนธุรกิจ
หลัก

3,875.3
0

88.3
2 631.00

32.1
6

89.5
2

90.6
0

คชจ.เฉพาะ
ธุรกิจ 182.76 4.16 8.55 0.43 2.60 2.63

คชจ.
ดําเนินงาน 158.21 3.61 326.99

16.6
6 4.66 4.72

กําไร(ขาดทุน)
สุทธิ 171.74

3.91
995.79

50.7
5 2.03

2.05

กําไรสุทธิ 171.90
3.92

1,002.0
2

51.0
6 2.36

2.38

ขาดทุนสุทธิ
-0.16

-
0.01

-6.23
-

0.31
-

0.33
-

0.33
จํานวนสหกรณที่
ขาดทุน 22 - 5 - 31 -
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6 ฐานะทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
( หนวย : ลานบาท)

สหกรณ

แหลงที่มา ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร
กลุม

เกษตรกร
บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย
ทั้งสิ้น

6,560.0
9 100

27,767.8
2 100

135.3
5 100

สินทรัพย
หมุนเวียน

5,340.0
7

81.4
0 3,055.88

11.0
1

105.7
7

78.1
5

สินทรัพย
ไมหมุนเวียน

1,220.0
2

18.6
0

24,711.9
4

88.9
9 29.58

21.8
5

หนี้สินและทุน
6,560.

09 100
27,767.8
2 100

135.3
5 100



หนี้สิน
หมุนเวียน

4,384.9
8

66.8
5 9,791.53

35.2
6 66.99

49.4
9

หนี้สินไม
หมุนเวียน 275.07 4.19 4,156.80

14.9
7 46.80

34.5
8

ทุนของ
สหกรณ/กลุมฯ

1,900.0
4

28.9
6

13,819.4
9

49.7
7 21.56

15.9
3

29





รวมภาพ
กิจกรรม

รวมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว





โครงการสายใยรัก

โครงการพลิกฟน
ธุรกิจ



บุคลากรของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ดบุคลากรของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ดบุคลากรของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

ขาราชการ

1
นางสาวปย
รัตน ตรีนิติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ชํานาญการพิเศษ

หัวหนา
สํานักงานฯ
(ยายไปปฏิบัติ
ราชการ
สตส.
นครสวรรค)

2
นางสาว
อัญมณี ถิรสุทธ์ิ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

หัวหนาสํานักงาน
ฯปจจุบัน

3 นายมงคล พวงศรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

4 นางอัญชลี คําผุย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

5 นางประภัสสร
พิทักษรัต
นพงษ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

6 นางสุนัน เพ็ชรแสน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

7 นางสุมาลี สุรเสน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

8 นางจุไรรัตน เทพบุรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

9
นางสาวบุญ
นิศา

เขียน
ปญญา

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

10 นางสาวจุรีพร
มงคล
มะไฟ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

11 นางประนอม กานจักร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

12
นางสาวธัญ
ลักษณ อุตรมาตย

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

13
นางสาว
บุษบา ปุรณะ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

14
นางสาวชนิ
ดาภรณ วินทะไชย

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

15 นายอลงกรณ ประจันพล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชํานาญการ

16 นางสาวธน ธรรมโร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



พรรณ ปฏิบัติการ

17 นางพนารัตน หาชานนท
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ

ลูกจางประจํา

18 นางดาวเรือง สีหานาม พนักงานเก็บเอกสาร

19 นายบุญชู ขจรภพ พนักงานขับรถยนต

20
นายณัฐ
อนันต ชมภูบุตร พนักงานขับรถยนต

พนักงานราชการ

21
นางสาว
สุภาพร พิศวิมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

22
นางสาวนภัส
สัณห พลเวียง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

23 นางกฤษณา จิตตะหงส นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

24
นางสาวอัญ
ชิษฐา ลาพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

25 นางนงลักษณ สุระโชติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

26
นางสาวสิทธ
สุนี ตรงดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

27
นางสาวนัค
นันทน จันทรผิว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

28
นางสาวนา
ริวัฒน นาบัณฑิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

29
นางสาววรา
พร

นอยตา
แสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

30 นายกฤษฎา ยุรมาตย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

31
นางสาว
อนงคนาท ทองกาล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

32
นางสาว
สุภาพร ศรีกุลคร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

33
นางสาวสม
พร

สุวรรณ
ธาดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

34
นางสาวกมล
ทิพย ขจรภพ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

35
นางสาวชื่น
จิต ไรสงัด นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

36
นางสาวธิดา
วรรณ ทัพวิชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

37
นางสาว
จารุณี ไพศรีศาล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

38
นางสาวกฤติ
มา คํานาค นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

39
นางสาว
อังคณา ราโชติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

40
นางสาววิระ
ภา เสียงหวาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

41 นางสาวธารินี อุนสมัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

42
นางสาว
พนิดา สิทธิโคตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

43
นางสาวชล
ดา เจริญสุข นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

44 นายสังวร สุมมาตย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

45
นางสาววรา
พร ทวิไชย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

46
นางสาว
นํ้าฝน ดลวิจิตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

47
นางสาวดา
ราวรรณ เวียงใต นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

48
นายจิรา
นุวัฒน นางาม

เจาหนาที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร

จางเหมาบริการ

49
นางสาวชบา
ไพร โกมินทร

เจาหนาที่บันทึกขอมูล (เสริม
สรางฯ)

50
นางสาวปฐมา
พร

ขาวลา
จันทร

เจาหนาที่บันทึกขอมูล
(วิสาหกิจชุมชน)

51 นางสาววิลัย ชมภูบุตร เจาหนาที่บันทึกขอมูล

52 นายมานิตย บุสพันธ พนักงานธุรการ

53 นายโกวิทย โทแสง พนักงานธุรการ

54 นายสุรพล ประทุม พนักงานขับรถยนต



ขันธ

55 นายศรีศักดิ์ ชมสา พนักงานขับรถยนต

56 นายสุวิทย คณาศรี พนักงานขับรถยนต

57 นายสุรสิทธ พิศวิมล พนักงานขับรถยนต

58 นายมงคล อารีสน่ัน พนักงานขับรถยนต

59 นายเทิดธนา ชมสา ยามรักษาความปลอดภัย

60 นายสมัย จันขุนทด ยามรักษาความปลอดภัย

61 นายประดิษฐ พรมมี จางเหมาดูแลสวนและตนไม

แผนที่สํานักงานแผนที่สํานักงาน
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สิบเอ็ดเมืองงามสิบเอ็ดเมืองงามสิบเอ็ดเมืองงาม
เรืองนามพระสูงเรืองนามพระสูงเรืองนามพระสูง

ใหญใหญใหญ
ผาไหมสาเกตุผาไหมสาเกตุผาไหมสาเกตุ
บุญผะเหวดบุญผะเหวดบุญผะเหวด

ประเพณีประเพณีประเพณี



สัญลักษณจังหวัดรอยเอ็ดสัญลักษณจังหวัดรอยเอ็ดสัญลักษณจังหวัดรอยเอ็ด

มหาเจดีมหาเจดียยชัยชัย
มงคลมงคล

งามนายลบึงงามนายลบึง
พลาญชัยพลาญชัย

เขตกวางไกลทุงเขตกวางไกลทุง
กุลากุลา

โลกลือชาขาวโลกลือชาขาว
หอมมะลิหอมมะลิ



ตราประจําจังหวัดรอยเอ็ด
ประกอบดวยสัญลักษณรูปบึงพลาญชัยศาลหลักเมือง

พระมหาเจดียชัยมงคล
ตัวเลข ๑๐๑ และรวงขาวหอมมะลิ

พลาญชัย เปนบึงน้ําใสสะอาดต้ังอยูกลางเมืองบง
บอกวาประชาชน

ชาวจังหวัดรอยเอ็ดมีน้ําใจโอบออมอารี  รักความสงบ
และมีความเปนอยู

ท่ีเรียบงาย รวมท้ังเปนแหลงอาหารท่ีมีความอุดม
สมบูรณ

ศาลหลักเมือง เปนท่ีเคารพสักการะและเปนศูนยรวมจิตใจของชาว
รอยเอ็ด

พระมหาเจดียชัยมงคล บงบอกถึงความเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนา
ท่ีเจริญรุงเรือง

ตัวเลข ๑๐๑ แสดงถึงความเปนเมืองใหญในอดีตท่ีช่ือสาเกตุ
นครและเปนจังหวัดเดียว

ท่ีสามารถเขียนช่ือเมืองเปนตัวเลขได

รวงขาวหอมมะลิ เปนผลผลิตทางการเกษตรช้ันเลิศท่ีมีช่ือเสียง
ไปท่ัวโลกจากทุงกุลารองให

จังหวัดรอยเอ็ด

ธงประจําจังหวัดรอยเอ็ด

ตนไมประจําจังหวัด

“ตนอินทนิลบก”เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ สูงประมาณ 50
ฟุต
ลําตนตรงเปลือกคอนขางดําหรือใบมาแกมขอบขนาน ยาวประมาณ 10
นิ้ว



เนื้อใบหนาเปนมัน ดอกออกเปนชอยาวตามปลายก่ิง ชอชมพูกลีบรอง
ดอก
ติดกันเปนรูปถวย ปลายแยกเปน 6 แฉก ผลรูปไขเกลี้ยงยาวประมาณ 9
ซ.ม.
จะออกดอกประมาณชวงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน การขยายพันธุใชวิธี
เพาะเมล็ด
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ประวัติจังหวัดรอยเอ็ดประวัติจังหวัดรอยเอ็ดประวัติจังหวัดรอยเอ็ด
เมืองรอยเอ็ดแตเดิมเคยเปนเมืองใหญเจริญรุงเรืองมาก เรียกวา

เมืองสาเกตุนคร  หรืออาณาจักร
กุลุนฑะนคร มีประตูเขา 11 ประตู  มีเมืองข้ึนท้ังส้ิน 11 เมือง ตาม
ตํานานอุรังคธาตุไดเลาวา มีนครใหญแหงหนึ่งช่ือวา  อาณาจักรกุลุน
ฑะนคร  มีเมืองหลวงช่ือสาเกตุ  เจริญรุงเรืองเปนปกแผน  เจาผูครอง
นครช่ือ “พระเจากุลุนฑะ” มีกุศโลบายในการปกครองท่ีชาญฉลาดโดย
ใหขุดคูน้ําทําคันดินเปนกําแพงสูงรอบเมืองเจาะชองทางเขาเมือง
จํานวน 11 ประตู ตามจํานวนเมืองข้ึน 11 เมือง (เดิมเขียน10,1



หรือ สิบหนึ่ง) กําหนดรหัสเขาเมืองอยางรัดกุม เม่ือมีเหตุรายเกิดข้ึน
ใหเปาปซาววา (ป 20 วา) เปนสัญญาณและใชมาเร็วช่ือแมแลแจงเหตุ
นั้น ๆ  การปกครองมีความรมเย็นเปนสุขสืบมาจนถึงสมัยพระเจาสุริ
ยวงษาธรรมมิกราช ประชาชนไดรับความเดือดรอนเนื่องจากถูกพวก
ขอมคุกคาม จึงพาไพรพลอพยพไปอยูแหลงใหม หัวเมืองข้ึน
ก็เกิดการกระดางกระเดื่อง จนถึงการวิบัติในท่ีสุด

ในป พ.ศ. 2256 พระเจาสรอยศรีสมุทรพุทธางกูร  เจาผูครอง
นครจําปาศักดิ์ไดมอบหมายให
จารยแกวคุมไพรพลมาสรางเมืองช่ือวาเมืองทุง(อําเภอสุวรรณภูมิ) ให
จารยแกวเปนเจาเมืองข้ึนตรงตอ
นครจําปาศักดิ์ เม่ือจารยแกวถึงแกกรรม ทาวมืดบุตรคนโตของจารย
แกวไดเปนเจาเมือง และทาวทน
ผูนองชายเปนอุปราช เม่ือทาวมืดถึงแกกรรมทาวทนไดข้ึนเปนเจาเมือง
แทน สรางความไมพอใจแกทาวเชียงและทาวศูนยบุตรชายทาวมืดเปน
อันมาก ทาวเชียงกับทาวศูนยไดแตงเครื่องบรรณาการไปขอพ่ึง
พระบรมโพธิสมภารของพระเจาเอกทัศนแหงกรุงศรีอยุธยา ใหสงคนมา
เจรจาขอคืนอํานาจจากทาวทน
จนสําเร็จ

เม่ือทาวทนสละตําแหนงใหแกหลานท้ังสองก็ไดรวมไพรพลกลุม
หนึ่งอพยพมาสรางเมืองใหม
ท่ีบริเวณบานกุมรางหรือเมืองสาเกตุเดิม (เมืองรอยเอ็ดในปจจุบัน) และมี
ใบบอกไปยังกรุงธนบุรีขอพระราชทานอนุญาตขอต้ังบานกุมรางข้ึนเปน
เมืองรอยเอ็ด

เมืองรอยเอ็ดไดปกครองตนเองมาดวยความรมเย็นเปนสุข
จนกระท่ัง พ.ศ.2435 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โปรดใหจัดการปกครองข้ึนใหมโดยแบง
ภาคอีสานเปนสองมณฑล คือมณฑลลาวพวนกับมณฑลลาวกาว  ต้ัง
เมืองรอยเอ็ดเปนศูนยกลางการบริหารภาคอีสานตอนกลางและลาง
ตอมา
ในป พ.ศ.2445 ไดแยกมณฑลลาวกาวออกเปนสองมณฑล คือมณฑล
อุบลและมณฑลรอยเอ็ด  จนกระท่ัง
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป  พ.ศ.2475 มณฑลรอยเอ็ดจึงถูก
เปลี่ยนแปลงมาเปนจังหวัดรอยเอ็ด
ในปจจุบัน



ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดรอยเอ็ดขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดรอยเอ็ดขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดรอยเอ็ด



1.ดานกายภาพ จังหวัดรอยเอ็ดต้ังอยูตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศเหนือ
ติดจังหวัดกาฬสินธุและมุกดาหาร ทิศใตติดจังหวัดสุรินทรและศรีสะเกษ
ทิศตะวันออกติดจังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตกติดจังหวัดมหาสารคาม  อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
ระยะทาง 512 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 5,187,156 ไร คิดเปนรอยละ 5.1 ของภาค  ลักษณะภูมิ
ประเทศเปนท่ีราบสูงและมีภูเขาเต้ีย ๆ ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนทางดานใตเปนท่ีราบและแองอยูในบริเวณ
ทุงกุลารองให  สูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 130-160 เมตร
สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู ฤดูรอน
มีอากาศรอนและแหงแลง ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเมษายนอุณหภูมิ
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ฤดูฝน
มีฝนตกไมสมํ่าเสมอ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน  ปริมาณ
น้ําฝนประมาณ 1,200 มิลลิลิตรตอป
ฤดูหนาวมีอากาศเย็นระหวางเดือนตุลาคมถึงมกราคม
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2.ดานการปกครองและประชากรจังหวัดรอยเอ็ด

แบงการปกครองออกเปน 20 อําเภอ 202 ตําบล 2,444 หมูบาน/20
ชุมชน ประกอบดวย
อําเภอเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเกษตรวิสัย  อําเภอปทุมรัตต  อําเภอธวัชบุรี
อําเภอจตุรพักตรพิมาน
อําเภอพนมไพร  อําเภอโพนทอง  อําเภอโพธิ์ชัย  อําเภอหนองพอก
อําเภอเสลภูมิ  อําเภอสุวรรณภูมิ



อําเภอเมืองสรวง  อําเภอโพนทราย  อําเภออาจสามารถ  อําเภอเมยวดี
อําเภอศรีสมเด็จ  อําเภอจังหาร
อําเภอเชียงขวัญ  อําเภอหนองฮี  และอําเภอทุงเขาหลวง  มีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาล 39 แหง (เทศบาลเมือง 1 แหง และเทศบาลตําบล 38 แหง)
และองคการบริหารสวนตําบล 163 แหง  แบงเขตเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน 3 เขต (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
ระบบเขต 8 คน และระบบสัดสวน จํานวน 2 คน) และมีจํานวน
สมาชิกวุฒิสภา 2 คน ประชากรท้ังหมด 1,306,589 คน  แยกเปนชาย
652,298 คน  หญิง 654,071 คน

งานประเพณีกินขาวปุนบุญ
ผะเหวด

เริ่มจัดป พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
จัดเปนประจํา

ทุกป ประมาณตนเดือน
มีนาคม บริเวณ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
และ

บึงพลาญชัย

งานประเพณีบุญขาวจี่
ของดีเมืองโพธิ์ชัยหรือบุญ

เดือนสาม
เปนงานประเพณีท่ีจัดข้ึน

ตามฮีตสิบสอง ซึ่งเปนจารีต
ประเพณีโบราณของชาว

อีสาน



งานแขงเรือยาว
ประเพณี

ตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตร
วิสัย

จัดเปนประจําทุกปในชวง
ฤดูน้ําหลาก

คือ ชวงเทศกาลออก
พรรษา หรือประมาณเดือน

ตุลาคมของทุกป



วนอุทยานผาน้ํา
ยอย

ต.ผาน้ํายอย
อ.หนองพอก

วัดบูรพาภิราม
ตั้งอยูทางทิศ

ตะวันออก
ของจังหวัดรอยเอ็ด

บึงพลาญชัย
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“กูกาสิงห”

วัดกลางมิ่งเมืองวัดกลางมิ่งเมืองวัดกลางมิ่งเมือง สถานแสดงพันธุสถานแสดงพันธุสถานแสดงพันธุ
สัตวน้ําสัตวน้ําสัตวน้ํา
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