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 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานราชการในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจ    
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งพัฒนาระบบการสอบบัญชีสหกรณ์ 
ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การสร้าง        
ความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ของสหกรณท์ี่จดทะเบียนในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงิน
การบัญชีแก่บุคลากรของสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรและชุมชนมีความเข้มแข็ง โปร่งใส เป็นอิสระ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 รายงานประจ าปีจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ถึงอ านาจ
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ งบประมาณ อัตราก าลัง ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
2565 ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี
ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านตามสมควร  
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ภารกิจตามกฎหมาย 

ด าเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ก าหนดระบบบญัชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกบัธุรกจิของสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร 

ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความรูด้้านการบริหารการเงนิและการบญัชี 
แก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรเครือขา่ย 

ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดท าบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชด าริ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

1 

ก ากับดูแลการสอบบญัชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 

จัดท ารายงานภาวะเศรษฐกจิของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน 
ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ 
ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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ประวัติส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

          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 

 

       

   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 
 

ช่องทางติดต่อ 
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พื้นที่ความรับผิดชอบ 

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 

วิสัยทัศน ์
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

“เครือข่ายสัมพันธ์ดี  มีความรู ้
คู่คุณธรรม  น าความสุข” 
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บทบาทและภารกิจ 

งานบริหารทั่วไป 

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

งานตรวจสอบบัญช ี

1. งานตรวจสอบบัญชี สอนแนะการจัดท าบัญชี
และวางรูปแบบบัญช ี
1.1 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
และระเบียบ ค าแนะน าของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
1.2 ก ากับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน 
 

1 .3  สอนแนะการจั ดท าบัญชี และ
ต ร วจ สอ บบั ญชี ข อ ง สห กร ณ์ แ ล ะ      
กลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและมาตรฐานการสอบบัญชี      
ท่ีรับรองท่ัวไป 
1.4 วางระบบบัญชีและการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม ให้กับสหกรณ์และ   
กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม ่
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บทบาทและภารกิจ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

2. งานมาตรฐานการสอบบัญชี 
2.1 ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
โดยการสอบทาน และให้ความเห็นชอบ
ในผลงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
2.2 สอบทานความถูกต้องของ      
การก าหนดแนวทางการสอบบัญชี 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ การแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน และการจัดท า
รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
จากกระดาษท าการ งบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งรายงาน     
การสอบบัญชี 
2.3 สอบทาน วิเคราะหแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
จากรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษท าการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2.4 สรุปและแจ้งผลการวิเคราะห์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

งานตรวจสอบบัญช ี
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บทบาทและภารกิจ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

งานโครงการ 

      1.  งานโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน โดยก ากับแนะน า และ
ฝึกอบรม ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้
มีการควบคุมภายในที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการทุจริต และลดข้อผิดพลาด        
ทางการเงินการบัญชี 
      2. โครงการเสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือน โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรและโครงการพัฒนาเกษตรกรให้ท าบัญชี
อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกอบด้วย โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการ     
การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โครงการ    
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน 
(เกษตรอินทรีย์)  และโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
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บทบาทและภารกิจ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

งานโครงการ 

        3. ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในโครงการต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจชุมชน โครงการ
ศิลปาชีพ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ เป็นต้น 

        4. โครงการท าบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
         5. โครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้แก่นักเรียนและครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 13 



รายนามหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

ล าดับ ระยะเวลา

1 นายเสงี่ยม พัฒนาคม 1 มกราคม 2524 - 27 พฤษภาคม 2525

2 นายเจริญ ศรีแสง 28 พฤษภาคม 2525 - 17 กันยายน 2525

3 นายเลศิ ยนต์ศิริ 18 กันยายน 2525 - 4 ตุลาคม 2528

4 นายประยรูศักด์ิ 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 ทนกลา้ 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 ถิรสทุธิ์ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2557

12 นางเทพินทร์ ไสยวรรณ 3 พฤศจิกายน 2557 - 4 กรกฎาคม 2559

13 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี 5 กรกฎาคม 2559 - 4 สงิหาคม 2560

14 นางสาวกัลยาณี แซ่ต้ัง 11 ตุลาคม 2560 - 10 มกราคม 2562

15 นางล าพูล ใจกลา้ 11 มกราคม 2562 - 17 เมษายน 2562

16 นางสายฝน กิติบุตร 18 เมษายน 2562 - 28 ตุลาคม 2562

17 นางรัศมี คุณธรรม 30 ตุลาคม 2562 - 7 กรกฎาคม 2565

18 นางจิรัชติกานต์ ทัว่ประโคน 8 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน

ช่ือ - สกุล
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อัตราก าลัง 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

หัวหน้าส านักงาน                                                            1 คน 
นักวิชาการตรวจสอบบญัชีช านาญการพิเศษ                             2 คน 
นักวิชาการตรวจสอบบญัชีช านาญการ                                  13 คน 
นักวิชาการตรวจสอบบญัชีปฏิบัตกิาร                                     3 คน 
  รวม                  19 คน 

ข้าราชการ 

พนักงานราชการ 

พนักงานขับรถยนต ์                                                         1 คน 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานธุรการ                                                              2 คน 
เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมลู                                                      1 คน 
พนักงานขับรถยนต ์                                                        6 คน 
เจ้าหน้าที่โครงการ                                        4 คน 
ยามรักษาความปลอดภัย                                                   2 คน 
เจ้าหน้าที่ท าสวน                                                            1 คน 
แม่บ้าน                                                                       1 คน 
  รวม                     17 คน 

จ้างเหมาบริการ 

รวมทั้งสิ้น 64 คน 

พนักงานราชการทั่วไป 
นักวิชาการตรวจสอบบญัชี                                                25 คน 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                                           1 คน 
พนักงานราชการเฉพาะกิจ 
นักวิชาการตรวจสอบบญัชี                                                  1 คน 
  รวม                   27 คน 
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การบริหารงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 13,352,995.35 บาท 

งบประมาณ
ทีไ่ด้รับจัดสรร จ านวนเงิน ร้อยละ

1. งบบุคลากร 7,840,159.35      7,840,159.35    100.00

2. งบด าเนินงาน         179,316.00 179,316.00      100.00

3. งบลงทุน         991,900.00 991,900.00      100.00
รวมทัง้สิน้      9,011,375.35    9,011,375.35 100.00

1. ตรวจสอบบัญชีประจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2,932,820.00      2,932,820.00    100.00

2. ตรวจสอบความถูกต้องในการท าธรุกรรมทางการเงิน

ระหวา่งสหกรณ์และสมาชิก

3. ฝึกอบรมเศรษฐกจิการเงินขั้นพืน้ฐานแกส่มาชิกสหกรณ์ 18,000.00          18,000.00        100.00

รวมทัง้สิน้ 2,964,620.00     2,964,620.00   100.00

1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

   1.1  โครงการศิลปาชีพ 5,700.00           5,700.00          100.00

   1.2  โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 19,400.00          19,400.00        100.00

   1.3  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีเศรษฐกจิพอเพยีง 1,900.00           1,900.00          100.00
   1.4  โครงการบัญชีต้นกล้าเศรษฐกจิพอเพยีง 12,120.00          12,120.00        100.00

2. โครงการเสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพือ่การจัดการ

   เศรษฐกจิระดับครัวเรือน

3. โครงการส่งเสริมอาสาสมคัรเกษตร 31,570.00          31,570.00        100.00
รวมทัง้สิน้ 283,040.00       283,040.00      100.00

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณทีใ่ช้ไป

แผนงานพ้ืนฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลติ : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทางสงัคม

13,800.00          13,800.00        100.00

212,350.00        212,350.00      100.00

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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การบริหารงบประมาณ 

งบประมาณ
ทีไ่ด้รับจัดสรร จ านวนเงิน ร้อยละ

1. โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม)่ 88,100.00          88,100.00        100.00
2. โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอนิทรีย์) 6,200.00           6,200.00          100.00

3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 193,370.00        193,370.00      100.00

4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ี
    เกษตรเพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

5. โครงการพฒันาศักยภาพการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
    กลุ่มเกษตรกร และธรุกจิชุมชน

6. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
    ธรุกจิเกษตร

7. โครงการยกระดับความสามารถด้านการเงินการบัญชี

   เพือ่สร้างความเข้มแข็งแกส่หกรณ์และสถาบันเกษตรกร

   7.1 พฒันามาตรฐานการบัญชีแกส่หกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 89,400.00          89,400.00        100.00

   7.2 พฒันาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และ
        กลุ่มเกษตรกร

รวมทัง้สิน้ 804,560.00       804,560.00      100.00

โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 98,400.00          98,400.00        100.00

รวมทัง้สิน้ 98,400.00         98,400.00       100.00

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 191,000.00        191,000.00      100.00
รวมทัง้สิน้ 191,000.00       191,000.00      100.00

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก

54,420.00          54,420.00        100.00

200,470.00        

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณทีใ่ช้ไป

165,600.00        165,600.00      100.00

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

200,470.00      100.00

7,000.00           7,000.00          100.00

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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ผลการปฏิบัติงานตาม Road map ปี 2565
ตาม Road map ปี 2565 

18 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

กิจกรรม/โครงการ หน่วยวัด แผนทัง้สิ้น ผลทัง้สิ้น

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
: สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง
RM 1102 : การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
             : กลุม่พร้อมรับการตรวจสอบ
             (เฉพาะสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทีว่างแผน
             การสอบบัญชีระหว่างปี)

             -  สอบบัญชีระหวา่งปี   แห่ง 51 51
             -  สอบบัญชีประจ าปี แห่ง 51 51

RM 1103 : การตรวจแนะน าสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
            : กลุม่พร้อมรับการตรวจสอบ
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี แห่ง 163 163
            -  สอบบัญชีประจ าปี แห่ง 158 158
            : กลุม่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบ
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี แห่ง 2 2
            -  สอบบัญชีประจ าปี แห่ง 1 1

RM 1104 : การวางระบบบัญชีกลุม่จัดต้ังใหม่
            : งานสอบบัญชีภาครัฐ (กลุม่ไม่พร้อม)
            -  วางระบบบัญชี แห่ง 1 1
            -  สอบบัญชีประจ าปี แห่ง  - 1

RM 1106 : งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทีช่ าระบัญชี
            -  ติดตามความเคล่ือนไหวการช าระบัญชี แห่ง 52 52
            -  แสดงความเห็นต่องบการเงิน แห่ง  - 6
            -  รับรองรายงานการช าระบัญชี แห่ง  - 13
            -  ถอนชื่อ แห่ง  - 17

RM 1107 : โครงการตรวจสอบความถูกต้องในการท าธรุกรรม
ทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก 
            -  ยืนยันยอดกบัสมาชิกสหกรณ์ แห่ง/คน 5/230 5/230

RM 1201 : การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ 
            -  ตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ แห่ง 1 1

18 



ผลการปฏิบัติงานตาม Road map ปี 2565
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

กิจกรรม/โครงการ หน่วยวัด แผนทัง้สิ้น ผลทัง้สิ้น

RM 2101 : โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินข้ันพ้ืนฐานแก่

สมาชิกสหกรณ์

            -  อบรมเศรษฐกจิการเงินขั้นพืน้ฐานแกส่มาชิกสหกรณ์ แห่ง/คน  1/60  1/60

RM 2102 : โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

            -  ก ากบัแนะน า/สอนแนะการจัดท าบัญชีหรืองบการเงิน แห่ง/คร้ัง 5/10 5/10
            -  ติดตามประเมนิผล คน 10 10

RM 2103 : โครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            -  ก ากบัแนะน า แห่ง/คน 9/36 9/36
            -  ติดตามประเมนิผล คน 36 36

RM 2104 : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธรุกิจของ
สหกรณ์ กลุม่เกษตรกรและธรุกิจชุมชน
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชีและงบการเงิน แห่ง/คน 2/20 2/20
            -  ติดตามประเมนิผล คน 2 2

RM 2105 :  สง่เสริมการเพ่ิมศักยภาพสหกรณ์ทีใ่ช้งานโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS)

     -  ร่วมประชุมคณะกรรมการ แห่ง 4 4
     -  สอนแนะการใช้งาน Smart Manage คร้ัง 4 4
        และ Smart Member

RM 2106 : ผลกัดันใหส้หกรณ์ภาคเกษตรใช้งาน Smart4M 
              เพ่ือการสอบบัญชีระยะไกล (Remote Audit)
            -  ร่วมประชุมคณะกรรมการ แห่ง 5 5
            -  สอนแนะการใช้งาน Smart4M แห่ง 5 5
            -  ติดตามและให้ค าปรึกษาการใช้ Smart4M แห่ง 5 5

แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม
RM 2201 : โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์และมาตรฐานสนิค้าเกษตรแปรรูป
            -  ประเมนิความพร้อม วางรูปแบบบัญชีและวางระบบ แห่ง 2 2
               การควบคุมภายใน
            -  สอนแนะและติดตามการจัดท าบัญชี

   กลุ่มวสิาหกจิชุมชนใหม่ กลุ่ม/คร้ัง  2/6  2/6
   กลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มติดตามต่อเนื่อง กลุ่ม/คร้ัง  1/3  1/3
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ผลการปฏิบัติงานตาม Road map ปี 2565
ตาม Road map ปี 2565 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

กิจกรรม/โครงการ หน่วยวัด แผนทัง้สิ้น ผลทัง้สิ้น

RM 2202 :โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเ้ป็นผู้ประกอบการ
ธรุกิจเกษตร
            -  ฝึกอบรมคณะกรรมการของวสิาหกจิชุมชน กลุ่ม/คน 18/72 18/72
            -  ประเมนิความพร้อม/วางรูป กลุ่ม 18 18
            -  สอนแนะและติดตามการจัดท าบัญชี กลุ่ม/คน 18/54 18/54

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทางสงัคม
RM 3101 : โครงการเสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือ
การจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
            -  อบรมซักซ้อมครูบัญชี คน 23 23
            -  อบรมการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน คน 901 901
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 631 631
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 631 631

RM 3205 : โครงการสง่เสริมอาสาสมัครเกษตร
            -  อบรมอาสาสมคัรเกษตรกร คน 41 41
            -  ก ากบัแนะน า/ติดตามประเมนิผล คน 41 41

RM 3303 : โครงการสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชด าริ
            -  อบรมสอนแนะการจัดท าบัญชีแกก่รรมการ กลุ่ม/คน  5/5  5/5
            -  ก ากบัแนะน า/ติดตามประเมนิผล คร้ัง 5 5

RM 3307 : โครงการศิลปาชีพ
กลุม่จัดท าบัญชีไม่ได้
            -  อบรมการจัดท าบัญชี/วเิคราะห์ต้นทุน คน 10 10
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 10 10
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 10 10
กลุม่จัดท าบัญชีได้
            -  อบรมการจัดท าบัญชี/วเิคราะห์ต้นทุน คน 5 5
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 5 5
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 5 5

RM 3309 : โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่
            -  ร่วมจัดนิทรรศการจังหวดัเคล่ือนท่ี คร้ัง 8 9
            -  ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี คร้ัง 4 4

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
RM 3201 : โครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
            -  อบรมครูบัญชีประจ าแปลง คน 9 9
            -  อบรมเกษตรกร คน 361 361
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 253 253
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 253 253
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ผลการปฏิบัติงานตาม Road map ปี 2565
ตาม Road map ปี 2565 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

กิจกรรม/โครงการ หน่วยวัด แผนทัง้สิ้น ผลทัง้สิ้น

RM 3202 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื (เกษตรทฤษฎีใหม่)
            -  อบรมครูบัญชีประจ าแปลง คน 5 5
            -  อบรมเกษตรกร คน 182 182
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 127 127
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 127 127

RM 3203 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื (เกษตรอินทรีย)์
            -  อบรมครูบัญชี คน 1 1
            -  อบรมเกษตรกร คน 22 22
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 16 16
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 16 16

RM 3204 : โครงการบริหารจัดการการผลติสนิค้าเกษตรตาม
แผนทีเ่กษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
            -  อบรมครูบัญชีประจ าแปลง คน 2 2
            -  อบรมเกษตรกร คน 89 89
            -  ก ากบัแนะน าการจัดท าบัญชี คน 62 62
            -  ติดตามการจัดท าบัญชี คน 62 62

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก
RM 3206 : โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ
สนิค้าเกษตร (ศพก.)
            -  พฒันาครูบัญชี คน 20 20
            -  พฒันาฐานเรียนรู้ ศูนย์ 20 20
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การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร 
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

การใช้โปรแกรมระบบบัญชี 
 สหกรณ์การเกษตร     30 สหกรณ์ 

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   2  สหกรณ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์      3  สหกรณ์ 

 สหกรณ์บริการ           1  สหกรณ์ 
                 รวม             36  สหกรณ์ 

การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ 
 CATS     35  สหกรณ์ 

 ACL       35  สหกรณ์ 
  

สหกรณ์ที่ใช้งานนวัตกรรม Smart4M 
 Smart Me          22  สหกรณ์ 

 Smart Member   22  สหกรณ์ 
 Smart Manage    23  สหกรณ์ 

 Smart Monitor    23  สหกรณ์ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565) 

รายการ
สหกรณ์

การเกษตร
สหกรณ์
ประมง

สหกรณ์
บริการ

สหกรณ์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน

กลุม่
เกษตรกร

รวม

จ านวนตามทะเบียน (แหง่) 78 2 5 11 20 149 265

สัดส่วนจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 

การเกษตร
29.43%

ประมง
0.75%

บริการ 
1.89%

ออมทรัพย์
4.15%

เครดิตยูเนี่ยน
7.55%

กลุ่มเกษตรกร 
56.23%

การเกษตร

ประมง

บริการ

ออมทรัพย์

เครดิตยูเนี่ยน

กลุ่มเกษตรกร
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จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565) 

การจ าแนกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม

กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ 82 126 208

กลุ่มไมพ่ร้อมรับการตรวจสอบ 1 - 1

กลุ่มจัดต้ังใหม่ - - -

ช าระบัญชี 23 23 46

ก ากบัสหกรณ์สอบบัญชีโดยภาคเอกชน 10 - 10

รวม 116 149 265

จ าแนกตามสภาพการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565) 

สถานภาพ
สหกรณ์

การเกษตร
สหกรณ์
ประมง

สหกรณ์
บริการ

สหกรณ์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน

กลุม่
เกษตรกร

รวม

ไม่ได้ด าเนินธรุกิจ - - - - - - -

ด าเนินธรุกิจ 60 1 5 10 15 126 217

หยดุด าเนินธรุกิจ 2 - - - - - 2

ช าระบัญชี 16 1 - 1 5 23 46

รวม 78 2 5 11 20 149 265
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

การจัดขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 

สัดส่วนขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

*** ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565 

ขนาด
สหกรณ์

สหกรณ์
การเกษตร

สหกรณ์
ประมง

สหกรณ์
บริการ

สหกรณ์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน

รวม
สหกรณ์

กลุม่
เกษตรกร

รวมทัง้สิน้

เล็ก 1 - - - 1 2 1 3
กลาง 11 - 1 - 1 13 69 82
ใหญ่ 25 1 3 2 4 35 55 90

ใหญ่มาก 18 - 1 3 9 31 1 32
ใหญ่พเิศษ 7 - - 5 - 12 - 12

รวม 62 1 5 10 15 93 126 219

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

เล็ก 
1.37% 

กลาง 
37.44% 

ใหญ ่
41.10% 

ใหญ่มาก 
14.61% 

ใหญ่พิเศษ 
5.48% เล็ก 

กลาง 

ใหญ ่

ใหญ่มาก 

ใหญ่พิเศษ 
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

ชั้นคุณภาพและการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 

สัดส่วนชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 

*** ข้อมูล สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ 

ไม่มีการควบคุม
ภายใน 
2.28% 

ควรปรับปรุง 
47.49% 

พอใช้ 
25.11% 

ดี 
19.64% 

ดีมาก 
5.48% 

ไม่มีการ
ควบคุมภายใน 

ควรปรับปรุง 

พอใช้ 

ดี 

ดีมาก 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

สหกรณ์
การเกษตร

สหกรณ์
ประมง

สหกรณ์
บริการ

สหกรณ์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน

รวม
สหกรณ์

ไมม่กีารควบคุมภายใน 1 - - - - 1 4 5
ควรปรับปรุง 15 - 1 - 3 19 85 104

พอใช้ 15 1 2 - 3 21 34 55
ดี 26 - 2 4 8 40 3 43

ดีมาก 5 - - 6 1 12 0 12
รวม 62 1 5 10 15 93 126 219

ประเภท
สหกรณ์

กลุม่
เกษตรกร

รวมทัง้สิน้
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

ปริมาณธุรกิจ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565) 

หน่วย : ล้านบาท 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

การเกษตร ประมง บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยเูน่ียน รวมสหกรณ์

รับฝากเงิน 1,592.71    -      13.44      8,367.47       321.17        10,294.79       0.13         10,294.92    
สนิเช่ือ 2,388.47    1.65     12.61      23,939.81     286.51        26,629.05       76.89        26,705.94    
จดัหา 792.27      1.52     17.98      -              0.60           812.37           13.94        826.31        

รวบรวม 1,461.15    -      -         -              -            1,461.15        18.07        1,479.22      
แปรรูป 1,092.63    -      -         -              -            1,092.63        0.42         1,093.05      

บริการ/สง่เสริม 20.89        -      0.12        -              -            21.01            0.01         21.02          

รวม 7,348.12    3.17     44.15      32,307.28     608.28        40,311.00       109.46      40,420.46    

ประเภทธรุกิจ
สหกรณ์

กลุม่เกษตรกร รวมทัง้สิน้
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

     ในรอบปีงบประมาณ 2565 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการด าเนินธุรกิจมูลค่าท้ังสิ้น 
40,420.46 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 3,368.37 ล้านบาท โดยมีการให้สินเชื่อคิดเป็น
ร้อยละ 66.07 รับฝากเงินคิดเป็นร้อยละ 25.47 การรวบรวมผลิตผลคิดเป็นร้อยละ 3.66 
แปรรูปผลิตผลคิดเป็นร้อยละ 2.70 จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2.05 และ
ให้บริการ/ส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ 0.05 แยกเป็นดังนี้ 
     สหกรณ์นอกภาคการเกษตร บริหารจัดการธุรกิจมีมูลค่าธุรกิจรวม จ านวน 
32,959.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 7,081.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
27.37 ซึ่งธุรกิจสูงสุดเป็นการให้เงินกู้ จ านวน 24,238.93 ล้านบาท รองลงมาคือการรับ
ฝากเงิน จ านวน 8,702.08 ล้านบาท การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 18.58       
ล้านบาท และการให้บริการและส่งเสริมการเกษตร จ านวน 0.12 ล้านบาท ตามล าดับ  
     สหกรณ์ภาคการเกษตร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลค่าธุรกิจรวม จ านวน 7,351.29 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน จ านวน 504.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.42  ซึ่งธุรกิจสูงสุดเป็นการให้เงินกู้ 
จ านวน  2,390.12 ล้านบาท รองลงมาคือการรับฝากเงิน จ านวน 1,592.71 ล้านบาท การรวบรวม
ผลิตผล จ านวน 1,461.15 ล้านบาท การแปรรูปผลิตผลการเกษตร จ านวน 1,092.63 ล้านบาท    
การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 793.79 ล้านบาท และการให้บริการและส่งเสริมการเกษตร 
จ านวน 20.89 ล้านบาท ตามล าดับ       
     กลุ่มเกษตรกร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลค่าธุรกิจรวม จ านวน 109.46 ล้านบาท ลดลงจาก      
ปีก่อน จ านวน 7.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.61 ซึ่งธุรกิจสูงสุดเป็นการให้เงินกู้ 
จ านวน 76.89 ล้านบาท รองลงมาคือการรวบรวมผลิตผล จ านวน 18.07 ล้านบาท          
การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 13.94  ล้านบาท  การแปรรูปผลิตผลการเกษตร จ านวน 0.42 
ล้านบาท การรับฝากเงิน จ านวน 0.13 ล้านบาท และการให้บริการและส่งเสริมการเกษตร 
จ านวน 0.01 ล้านบาท ตามล าดับ           

ปริมาณธุรกิจ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

ฐานะการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565) 

หน่วย : ล้านบาท 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

ประเภท สนิทรัพย์ หน้ีสนิ ทนุ ทนุด าเนินงาน

สหกรณก์ารเกษตร 10,097.29         7,837.12            2,260.17            10,097.29               

สหกรณป์ระมง 3.11                2.31                 0.80                 3.11                      

สหกรณบ์ริการ 52.08               50.56               1.52                 52.08                     

สหกรณอ์อมทรัพย์ 51,931.48         30,451.79          21,479.69          51,931.48               

สหกรณเ์ครดิตฯ 954.83             768.11              186.72              954.83                   

กลุม่เกษตรกร 99.40               41.12               58.28                99.40                     

รวมทัง้สิน้ 63,138.19        39,151.01         23,987.18         63,138.19              
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

ภาพแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

ฐานะการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

                   
     ทุนด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี ้

 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีทุนด าเนินงาน จ านวน 52,938.39 ล้านบาท ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่ 
ได้มาจากการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอก จ านวน 31,270.46  ล้านบาท และเป็นทุนของสหกรณ์เอง 
จ านวน 21,667.93 ล้านบาท 

 สหกรณ์ภาคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประมง  
มีทุนด าเนินงานรวมจ านวน 10,100.40 ล้านบาท ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมจาก
แหล่งเงินทุนภายนอก จ านวน 7,839.43 ล้านบาท และเป็นทุนของสหกรณ์เอง จ านวน 
2,260.97 ล้านบาท 

 กลุ่มเกษตรกร  มีทุนด าเนินงานรวมจ านวน 99.40 ล้านบาท ทุนด าเนินงานส่วนใหญ ่
ของกลุ่มเกษตรกรได้มาจากทุนของกลุ่มเกษตรกรเอง จ านวน 58.28 ล้านบาท และได้มาจาก 
การกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอก จ านวน 41.12 ล้านบาท 

           จะเห็นว่าสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จะพ่ึงพาเงินกู้ยืมเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนกลุ่มเกษตรกร ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่จะมาจากทุนของกลุ่มเกษตรกรเอง เนื่องจากการกู้ยืมเงิน
ของกลุ่มเกษตรกรจะเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรได้ช าระเงินกู้ยืม     
ครบทั้งจ านวนแล้ว 

 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565) 

หน่วย : ล้านบาท 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

 ธรุกิจหลกั
 เฉพาะ
ธรุกิจ

 รายได้อ่ืน  รวมรายได้  ต้นทนุ
 เฉพาะ
ธรุกิจ

 ค่าใช้จ่าย
อ่ืน

 รวม
ค่าใช้จ่าย

การเกษตร 4,331.52  207.66    11.88    4,551.06 3,895.16  381.27   153.64    4,430.07 120.99    

ประมง 1.57        0.11       0.00 1.68       1.41       0.02       0.08       1.51       0.17       

บริการ 20.55      0.45       0.16     21.16     18.61     0.86       2.12       21.59     (0.43)      

ออมทรัพย์ 3,105.30  15.51     11.41    3,132.22 1,093.88  79.86     426.80    1,600.54 1,531.68  

เครดิตยเูน่ียน 74.45      0.81       2.71     77.97     29.32     5.16       39.07     73.55     4.42       

กลุม่เกษตรกร 37.35      0.37       0.15     37.87     32.23     0.83       1.46       34.52     3.35       

รวมทัง้สิน้ 7,570.74 224.91   26.31   7,821.96 5,070.61 468.00   623.17   6,161.78 1,660.18  

ประเภท

รายได้ ค่าใช้จ่าย  ก าไร 
(ขาดทนุ) 

สทุธิ
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

ภาพแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : ล้านบาท 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

                   
  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ดังนี้ 

 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,231.35 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,695.68 ล้านบาท 
ผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิจ านวน 1,535.67 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 137.24 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.81 

 สหกรณ์ภาคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประมง  
มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,552.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,431.58 ล้านบาท ผลการด าเนินงาน          
มีก าไรสุทธิจ านวน 121.16 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 24.32 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
25.11 

 กลุ่มเกษตรกร  มีรายได้รวมทั้งสิ้น 37.87 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 34.52 ล้านบาท 
ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ จ านวน 3.35 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 0.35 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.67 

                จะเห็นว่าสหกรณ์นอกภาคการเกษตร  สามารถท าก าไรได้ดีกว่าสหกรณ์ภาคการเกษตร    
และกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  มีอัตราการค้างช าระหนี้   
ของสมาชิกค่อนข้างสูง ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากข้ึนทุกปี 

 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

มติิ (มมุมอง) อัตราส่วนทางการเงิน ร้อยละ/เท่า

1. ความเพียงพอของเงินทนุต่อความเสี่ยง 1.1 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 1.63 เท่า
(Capital Strength) 1.2 อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 0.06 เท่า

1.3 อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 6.67
1.4 อตัราการเติบโตของหนี้ ร้อยละ 6.73
1.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 7.29

2. คุณภาพสินทรัพย์ 2.1 อตัราหนีค้้างช าระ ร้อยละ 7.30
(Asset Quality) 2.2 อตัราหมุนของสินทรัพย์ 0.12 รอบ

2.3 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 2.77
2.4 อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ ร้อยละ 6.71

3. ขีดความสามารถในการบริหาร อตัราการเติบโตของธุรกจิ ร้อยละ 19.41
(Management Ability)

4. การท าก าไร 4.1 ก าไรต่อสมาชิก 6,714.89 บาท
(Earning Sufficiency) 4.2 เงินออมต่อสมาชิก 107,861.78 บาท

4.3 หนีสิ้นต่อสมาชิก 229,136.31 บาท
4.4 อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร ร้อยละ 27.29
4.5 อตัราการเติบโตของทุนส ารอง ร้อยละ 4.85
4.6 อตัราการเติบโตของทุนสะสมอืน่ ร้อยละ 3.04
4.7 อตัราการเติบโตของก าไร/ขาดทุน ร้อยละ 9.97
4.8 อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 22.33

5. สภาพคล่อง 5.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.50 เท่า
(Liquidity) 5.2 อตัราหมุนของสินค้า 4.16 คร้ัง

5.3 อายุเฉล่ียสินค้า 87.66 วัน
5.4 อตัราลูกหนีร้ะยะส้ันท่ีช าระได้ตามก าหนด ร้อยละ 92.70
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
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สถานภาพทั่วไป ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2565 

                   
         มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด     
มีทุนด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 63,138.19 ล้านบาท ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากแหล่งเงินทุนภายในร้อยละ 
51.85 ประกอบด้วย ทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเอง ร้อยละ 37.99 เงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 
13.86 ส่วนที่เหลือมาจากแหล่งเงินทุนภายนอก ร้อยละ 48.15 ซึ่งได้มาจากการกู้ยืม ร้อยละ 40.09         
เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนและบุคคลภายนอก ร้อยละ 6.88 และหนี้สินอ่ืน ร้อยละ 1.18 หากพิจารณาถึง
ความเข้มแข็งและเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงแล้ว เจ้าหนี้นับว่ามีความเสี่ยง เนื่องจากสัดส่วนของ
หนี้สินต่อทุน 1.63 เท่า นับได้ว่าทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังไม่สามารถคุ้มครองหนี้สินได้ทั้งหมด 
และเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีทุนส ารองน้อย มีอัตราส่วน       
ทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 0.06 เท่า ดังนั้น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควรระดมทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝาก
จากสมาชิกให้มากขึ้น เพ่ือลดภาระความเสี่ยงของเจ้าหนี้ลง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเงินทุนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวางแผนการสะสมเงินทุนส ารองให้เพ่ิมมากขึ้น สหกรณ์ต้องระมัดระวังในการใช้
เงินทุน โดยค านึงถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้มีความคุ้มค่า เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหนี้และ    
ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ 
         มิติที่ 2 คุณภาพสินทรัพย์  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 
จ านวน 63,138.19 ล้านบาท น าไปลงทุนให้สมาชิกกู้ยืมและดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับสุทธิมากถึงร้อยละ 
89.97 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น รองลงมาเป็นเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อ่ืนร้อยละ 6.28 
และสินทรัพย์อ่ืนๆ ร้อยละ 3.75 ตามล าดับ ทั้งนี้ สมาชิกมีอัตราหนี้ค้างช าระ ร้อยละ 7.30 ขณะเดียวกัน
สินทรัพย์ที่มีอยู่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้น าไปใช้ในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 0.12 รอบ 
จากผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์ CFSAWS:ss ประมวลผล
เทียบเคียงอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 2.77 ให้สัญญาณสีเหลือง อยู่ในระดับ พอใช้ ดังนั้น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ควรหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มากขึ้นและเกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อไป
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         มิติที่ 3  ขีดความสามารถในการบริหาร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินธุรกิจ 
6 ด้าน มีมูลค่าธุรกิจรวม 40,420.46 ล้านบาท โดยจ าแนกเป็น ธุรกิจสินเชื่อมากที่สุด จ านวน 26,705.94 
ล้านบาท หรือร้อยละ 66.07 รองลงมาเป็นธุรกิจการรับฝากเงิน จ านวน 10,294.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 
25.47 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล จ านวน 1,479.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.66 ธุรกิจแปรรูปผลิตผล จ านวน 
1,093.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.70 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 826.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 
2.05 และธุรกิจบริการ/ส่งเสริม จ านวน 21.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.05 แยกเป็นดังนี้ 
          นอกภาคเกษตร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลค่าธุรกิจรวมร้อยละ 81.54 โดยมีการให้สินเชื่อคิดเป็น
ร้อยละ 59.96 การรับฝากเงินร้อยละ 21.53 จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายร้อยละ 0.04 และให้บริการ/ส่งเสริม
ร้อยละ 0.01 
          ภาคเกษตร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลค่าธุรกิจรวมร้อยละ 18.46 โดยมีการให้สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 
6.11 การรับฝากเงินร้อยละ 3.94 การรวบรวมผลิตผลร้อยละ 3.66 แปรรูปผลิตผลร้อยละ 2.70 จัดหาสินค้า
มาจ าหน่ายร้อยละ 2.00 และให้บริการ/ส่งเสริมร้อยละ 0.05 

        โดยภาพรวม จะเห็นได้ว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีการส่งเสริมด้าน
การเงินแก่สมาชิก คือ สหกรณ์นอกภาคเกษตร โดยให้บริการเงินกู้มากที่สุด ซึ่งสมาชิกมีรายได้ประจ า 
นิยมใช้บริการสินเชื่อและฝากเงิน ส่วนสหกรณ์ภาคเกษตรจะให้การส่งเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพ
แก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบทบาทในการส่งเสริมการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์น้อย หากสหกรณ์
เปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวมผลิตผลมาเพ่ือแปรรูป และมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด จะส่งผลต่อสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์ 
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         มิติที่ 4  การท าก าไร  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด มีรายได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 
7,821.96 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจ านวน 6,161.78 ล้านบาท ส่งผลให้มีก าไรสุทธิจ านวน 
1,660.18 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกจ านวน 107,861.78 บาท กับหนี้สินเฉลี่ย
ต่อสมาชิกจ านวน 229,136.31 บาท พบว่า สมาชิกมีหนี้สินสูงกว่าเงินออม สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
ในการช าระหนี้ของสมาชิกในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
การติดตามเร่งรัดหนี้ให้เป็นไปตามก าหนดสัญญา 
           มิติที่ 5  สภาพคล่อง  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด มีอัตราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 0.50 เท่า แสดงถึงสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง 
เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน และหากพิจารณาส่วนประกอบของสินทรัพย์
หมุนเวียนแล้ว  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นสุทธิ และดอกเบี้ยให้กู้ยืมสุทธิ ถึงร้อยละ 
60.28 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น ดังนั้น สภาพคล่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการบริหารจัดการลูกหนี้เป็นส าคัญ นอกจากนี้ หากพิจารณาส่วนประกอบของหนี้สิน
หมุนเวียนควบคู่กันไปด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากเงินรับฝาก  
จากสมาชิก/สหกรณ์อ่ืนและบุคคลภายนอก ร้อยละ 49.75 ของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า หากมีการ
ถอนเงินพร้อมกันในคราวเดียว อาจส่งผลถึงสภาพคล่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ 
         มิติที่ 6  ผลกระทบของธุรกิจ  ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ปัญหาภัยธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัญหาโรค
ระบาดในปัจจุบัน รวมถึงการผิดนัดช าระหนี้ของสมาชิก ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากราคาสินค้าและน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น สมาชิกในฐานะผู้บริโภค     
ต้องมีการใช้จ่ายมากขึ้น หากรายได้ของสมาชิกไม่เพ่ิมขึ้นตาม ย่อมส่งผลให้สมาชิกต้องกู้เงินเพ่ิมและ
เป็นหนี้เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจึงควรหามาตรการหรือเตรียมการรองรับผลกระทบ
ทั้งในการจัดการเงินทุนและหาแนวทางในการบริหารธุรกิจให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
สภาพแวดล้อมดังกล่าว 
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งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

งานสอนแนะการจัดท าบัญชีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
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ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสนิค้า 

ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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กิจกรรมร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
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งานโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ 

กิจกรรมสอนแนะการใช้งาน Smart4M 
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งานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 

งานโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
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งานโครงการเสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

งานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 45 
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งานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
 (เกษตรทฤษฎีใหม่) 

งานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
 (เกษตรอินทรีย)์ 

งานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
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งานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
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งานโครงการศิลปาชีพ 

โครงการ “ชุมชนคนท าบัญชี เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างย่ังยืน” 
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โครงการท าบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 
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โครงการจัดท าบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง 
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ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ 
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ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ 
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ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

ตราประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 

ค าขวัญประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม  เรืองนามพระสูงใหญ่ 

   ผ้าไหมสาเกต            บุญผะเหวดประเพณี 

   มหาเจดีย์ชัยมงคล      งามน่ายลบึงพลาญชัย 

   เขตกว้างไกลทุ่งกุลา    โลกลือชาข้าวหอมมะล ิ 
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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  ตามป่าเบญจพรรณแล้งและป่าดิบ 
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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 ใบสเีขียวเข้ม ลักษณะใบเดี่ยว ดอกสีม่วง ม่วงชมพู มีฉายานาม 
                        ว่าเป็น “ราชินีดอกไม”้ (Queens Flower)  
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด 
สภาพที่เหมาะสม สภาพดินทุกชนิด กลางแจ้ง ต้องการน้ าและความชื้นปานกลาง 
ถิ่นก าเนิด  ตามป่าเบญจพรรณแล้งและป่าดิบ 
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เคร่ืองดนตรีประจ าจังหวัดรอ้ยเอ็ด 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

โหวด 

      เป็นเครื่องดนตรีประจ าจังหวัดร้อยเอ็ดประเภทเป่า 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 
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สินค้าพื้นเมือง 
ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 58 



ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

      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 แป้งข้าวหอมมะลิ เครื่องส าอางค์ เป็นต้น 
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ผ้าลายสาเกต 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

            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 
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สถานที่ท่องเที่ยว 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด 61 



หอโหวด 101 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

           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 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

              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 

บึงพลาญชัย 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

        ตั้งอยู่อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งตระหง่านบนเขาในเทือกเขาภูพาน บนพื้นที่ 
101 ไร่ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่อลังการและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย หลวงปู่ศรีมหาวิโร    
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 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

       ตั้งอยู่อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตแห่งเดียวในภาคอีสาน  
ชมท้องฟ้าจ าลอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ที่มีความทันสมัย มีนวัตกรรมใหม่ให้ได้ชม
เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่ได้มาตรฐานของประเทศ โดยท้องฟ้าจ าลอง สามารถ
รองรับผู้เข้าชมได้ 120 ที่นั่ง/รอบ เป็นท้องฟ้าจ าลองที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน ใช้เครื่อง
ฉายดาว 2 ระบบ คือ ระบบดิจิตอลและระบบกลไกมอเตอร์ฉายผ่านเลนส์  
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

           สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ร้อยเอ็ด เป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ าจืด หรืออุโมงค์ปลาแห่งแรกของภาคอีสาน เป็นแหล่งเรียนรู้
ปลาน้ าจืดนานาชนิดที่หาดูได้ยาก 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

สตรีทอาร์ทร้อยเอ็ด 

      สตรีท อาร์ท ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บนถนนคูเมืองทางทิศตะวันตก  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จ.ร้อยเอ็ด น าเสนอกราฟฟิตี้บนก าแพงและอาคารตลอดแนวถนน เป็นลวดลายที่มี Character ต่าง  ๆ
เท็กซ์ และอ่ืน  ๆโดยให้ศิลปินกราฟฟิตี้จากทั่วประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน จากก าแพงสีขาว สู่ผลงาน
หลากสีสัน เหมาะส าหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแนวสตรีท 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

วัดบูรพาภิราม 

       เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ถนนเปรมประชาราษฎร์ เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่หรือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี สูง 101 ศอก เท่ากับชื่อจังหวัด 
รอบฐาน 135 ศอก สูงที่สุดในประเทศไทยและอันดับที่ 6 ของโลก ใต้ฐานองค์พระเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ส าคัญและยังมีฆ้องเสี่ยงทายตามความเชื่อเพ่ืออธิษฐานขอพร      
ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด 

       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 
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เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง  

       ตั้งอยู่ที่วัดป่ากุง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจดีย์หินทรายสร้างเลียนแบบ

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

       ตั้งอยู่ในต าบลหนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เจดีย์มหามงคลบัว ถูกสร้างขึ้น
เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล) แห่งวัดป่าบ้านตาด 
จังหวัดอุดรธานี เป็นเจดีย์สีทองเด่นสง่ากลางสวน มีสระน้ าล้อมรอบ ในพ้ืนที่ 40 ไร่ โดยหลวงตา   
มหาบัวอนุญาตให้สร้าง ตลอดจนดูการถมที่  วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ               
ด้วยตัวท่านเอง ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะและปฏิบัติธรรม 
ตัวเจดีย์แบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ ชั้น 1 ห้องอนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้าน ชั้น 2 ห้องสมุดและห้องฟังเทศน์ 
ชั้น 3 รูปเหมือนหลวงตาและที่นั่งภาวนา และชั้น 4 ประดิษฐานพระประธาน รูปเหมือนหลวงตา 
มหาบัว หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ และหลวงปู่หล้า 
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กู่กาสิงห์ 

             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 
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