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“พัฒนาระบบบริหารจดัการด้าน

การเงินการบัญชี

ของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้

เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที

นําบัญชีสู่เกษตรกร”
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      พนัธพนัธกจิของกจิของ
                กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

       1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

      2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

          สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

      3. พัฒนาระบบการกํากับดูแลผู้สอบบญัชแีละสหกรณ์ที�สอบบญัชีโดย

          ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

       4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ

       5. ให้คําปรึกษาแนะนําและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

           ด้านการเงินการบัญชี แก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์

           และกลุ่มเกษตรกร

       6.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

           ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

       7.  เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทําบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ 

           กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

           พระราชดําริ  เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
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 1.  มีจิตมุ่ งบริการ  (Service Mind)
 2.  งานสัมฤทธิ�ผลและมีคุณภาพ   (Quality and 

Result Orientation) 
 3.  ยดึมั�นในสิ�งที�ถูกต้อง  (Moral Courage)

 1.  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมคีวาม เข้มแขง็

      และพึ�งพาตนเองได้

 2. วสิาหกจิชุมชน เกษตรกร เยาวชนและ

     ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามรู้ความ

     เข้าใจในการจัดทําบัญชีและนําไปใช้

     ประโยชน์ได้

                                                    เป้าประสงค์เป้าประสงค์

                                                          ค่านิยมค่านิยม
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     1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและ
        การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร        
     3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร
     4. เสริมสร้างองค์ความรู้  และขีดความสามารถในการจัดทําบัญชีแก่
         วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์



                                              ตัวชี�วดัตัวชี�วดั

 

    1. ดําเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตาม

        กฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 
    2.  กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับ 
         ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    3.  ให้คําปรึกษาแนะนําและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและ 
         การบัญชีแก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ 
         กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรเครือข่าย 
     4. ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทําบัญชีให้แก่สหกรณ์ 
         กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตาม
          โครงการพระราชดําริ เกษตรกร และประชาชนทั�วไป 
     5. กํากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
     6. จัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื�อ
         เป็นพื �นฐานในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์
         และกลุ่มเกษตรกร 
     7. ปฏิบัติการอื�นใดที�กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที�ของ

***************************

                                    ภารกจิภารกจิตามกฎหมายตามกฎหมาย
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   ค่านิยม 12 ประการ เพื�อประเทศไทยเข้มแข็ง

   
   1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   2. ซื�อสัตย์ เสียสละ อดทน
   3. กตัญ�ูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
   4. ใฝ่หาความรู้ หมั�นศึกษาเล่าเรียน
   5. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม
   6. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้ อื�น
   7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย
   8. มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
   9. ปฏิบัติตามพระราชดํารัส
  10. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  11. มีความเข้มแข็งทั �งร่างกาย และจิตใจ
  12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
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ตั้งอย ู  เลขท ี ่12  ถนนกรงุเกษม  แขวงวดัสามพระยา  เขตพระนคร  กรงุเทพมหานคร 10200  www.cad.go.th

ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที� 6 เมื�อปี พ.ศ.
2459 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เริ�มมขีึ�นเป็นครั�งแรกในประเทศไทย  ซึ�งในขณะน ั�นงานการตรวจ
บัญชีสหกรณ์อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกงานสหกรณ์ กรมพาณชิย์และสถิติพยากรณ์   
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติและต่อมาเม ื�อมกีารปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่   จงึได้รับการ
เลื�อนฐานะเป็นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในสังก ัดของกระทรวงการสหกรณ์   เม ื�อวนัที� 12
มนีาคม พ.ศ.2495 ซึ�งต่อมาก็ได้เปลี�ยนไปขึ�นอยู่ก ับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในปี พ.ศ.2506  
แล ะเมื�อมกีารยุบกระทรวงพฒันาการแห่งชาติในปี  พ.ศ. 2515 กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ ก็เปลี�ยน
มาขึ�นอยู่กับ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จนถึงปัจจบุันน ี�

ระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์แต่เดิมนั�น  ผู้ตรวจสอบบัญชีทั�งหมดจะรวมกัน
อยู่ที�สํานกังานใหญ่ของกรมฯ ในกรุงเทพฯ เพยีงแห่งเดยีวแล ะจะเดินทางออกไปเพื�อทําการตรวจ
บัญชี ในจงัหวดัต่าง  ๆเพยีงปีละครั�ง หรือสองครั�งเท่าน ั�น แต่ล ะครั�ง จะใช้เวล าประมาณ 60 ถึง 90 
วนั   ซึ�งก็เป็นผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปไม่คล่องตัวเท่าที�ควร จนกระทั�ง  ในปี พ.ศ. 2524 กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์จงึได้เริ�มกระจายงานการตรวจสอบบัญชี  ออกไปยงัส่วนภูมภิาค โดยการ
จดัตั�งสํ านกังานตรวจบัญชสีหกรณ์ประจาํจงัหวดัขึ�นเพื�อให้ความช่วยเหลือแนะนาํด้านการเงนิ
การบัญชี ให้สถาบันเกษตรกร    ได้อย่างใกล้ชิดยิ�งขึ�นปัจจบุันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มสีํานกังาน
ตรวจบัญชีสหกรณป์ระจาํอยู่ทุกจงัหวดัทั�วประเทศ โดยมสีํานกังานตรวจบัญชสีหกรณ์ที� 1-10 
ทําหน้าท ี�คอยกํากับดูแลการปฏบิัติงานของสํานกังานตรวจบัญชีสหกรณ์ซึ�งอยู่ในสังกัด

ประวัติกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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โดยเหตทุี�รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของสถาบันเกษตรกร ซึ�งรัฐบาลได้ให้การ
สนับสนุนมาโดยตลอดนั �น ยังมีความจําเป็นที�จะต้องให้ความร่วมมือ เพื�อให้สามารถควบคุม
การบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     อันจะช่วยให้สามารถดแูลรักษาทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ของสถาบันเกษตรกรและสมาชิกได้อย่างรัดกุม รวมทั �งสามารถดํา เนินงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที�จะอํานวยประโยชน์แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรตามความมุ่งหมายในการ
พฒันาสหกรณ์ ตามแผนพฒันาสหกรณ์การเกษตรสมบูรณ์แบบ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จึงได้เสนอและได้รับอนุมัตใิห้ดาํเนินงาน   "โครงการสินเชื�อเพื�อการเกษตรของประเทศไทย"

โครงการดงักล่าว มีโครงการปรับปรุงการบริหารการเงนิและการบัญชีของสถาบัน
เกษตรกร ซึ�งอยู่ ในความรับผิดชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รวมอยู่ด้วย โดยกําหนดให้มี
การจัดตั �งสํานักงานตรวจสอบกิจการสถาบันเกษตรกรขึ �น  จังหวัดละ 1 สํานักงาน  เริ� มจาก
ปีงบประมาณ 2 5 2 4  – 2 5 2 6   ซึ�งเป็นระยะแรกของโครงการ กําหนดให้จัดตั �ง  จํานวน 5 0

สํานักงาน โดยใช้งบประมาณแผ่นดนิสมทบกับเงนิกู้จากธนาคารระหว่างประเทศ  เพื�อการ
บูรณะและพฒันากรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถดาํเนินการดงักล่าว ได้เสร็จสิ �นตามแผนใน
ปีงบประมาณ 2 5 2 7  - 2 5 2 8  กรมฯจึงได้รับนโยบายให้ขยายการจัดตั �งให้ครบทกุจงัหวดั ปัจจบุนั
มี 7 7 จังหวัด และเปลี�ยนชื�อเป็น  "สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์"   โดยใช้งบประมาณแผ่นดนิ 
พร้อมทั �งกําหนดบทบาทและภารกิจในการที�จะช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์โดยให้การ
กํากับแนะนําด้านการเงนิการบัญชี การสอบบัญชีประจําปี  และการให้การศึกษาอบรมด้าน
การเงนิและการบัญชีแก่สมาชิกชั �นนําของสถาบันเกษตรกร ทั �งนี � เพื�อประโยชน์อันที� จะ
ปฏิบัตงิานร่วมกับสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้อย่างใกล้ชิด สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ได้ทันท่วงที รวมทั �งให้การสอบบัญชีประจําปีเสร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วยิ�งขึ �น
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       สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  ได้จัดตั �งขึ �นเมื�อวันที�   1  มีนาคม 2526  
ระยะแรกได้เช่าอาคารของเอกชนเป็นที�ตั �งสํานักงาน ปัจจุบันมีสํานักงานเป็นของตนเอง ตั �งอยู่ ใน
บริเวณเดยีวกับสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  ถนนสถิตย์นิมานกาล    ตาํบลวารนิชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  และมีบ้านพกัข้าราชการ  แบบทาวส์เฮ้าส์ 4 หลัง ต ั �งอยู่
ถนนแก้วเสนา  ตดิกับสํานักงานที�ดนิอําเภอวารนิชําราบ อยู่ใกล้ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุบลราชธานี

สาํนักงานตรวจบญัชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ถนนสถิตยนิมานกาล ตําบลวารินชําราบ

อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

045-321399 ต่อ 11 – 18 
โทรสาร 045-269468 

http://ubonratchathani.cad.go.th
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แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี

จงัหวัดอาํนาจเจรญิ

จงัหวัดศรสีะเกษ

ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศกมัพชูา
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แผนทีต่ ั้งแผนทีต่ ั้ง
โดยสังเขปโดยสังเขป

สะพานรัตนโกสนิทร์  200  ปี

NN

เขตอําเภอ

วารินชาํราบ

แม่นํ �ามูล 
Moon River

แม่นํ �ามูล

Moon River

มูลนิธิสว่างบูชา-
ธรรม

เขต อ.เมืองอุบล
ฯ

ยงสงวน

ดีมาร์ท

สตส.อบ.

สตท.4

สหกรณ์
จังหวดั

ที�ด ิน       

อ.วารินชาํราบ

สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุบลราชธาน ี      

ถ.สถิตย์นมิานกาล  อ.วารินชําราบ  

จ.อุบลราชธาน ี 3 4 1  9 0

โรงแรมอบุลบุรีรีสอร์ท 
Ubonburi Resort Hotel

ไป อ.พบิูลมังสาหาร

300 เมตร

ไปสถานีรถไฟ   12



 งานวางรูปแบบบัญชี
-  ช่วยแนะนําสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที�จัดตั �งใหม่ให้มีรูปแบบการจัดทําบัญชีที�

เหมาะสมกบัลักษณะการดาํเนินงานและการควบคุมภายในที�ดี และเหมาะสมกับธรุกิจที�
เปลี�ยนแปลงใหม่

   สอบบัญชีระหว่างปีแก่สถาบนัเกษตรกร
- วางแผนการสอบบัญชีระหว่างปี  ให้เป็นไปตามนโยบายและคําแนะนําของกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์
- ดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบัตงิานด้านการเงนิ การจัดทําบัญชีและการควบคุม

ภายในเป็นระยะตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื�องและทั�วถึงทุกสถาบันเกษตรกร
- กํากับแนะนําฝึกฝนให้สถาบันเกษตรกรทําบัญชีเองได้ รวมทั �งจัดทํางบการเงนิ

และการใช้งบการเงนิ ในการบรหิารงานได้ตามความเหมาะสม
- ให้ข้อสังเกตและคําแนะนําหรือสั�งให้สถาบันเกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่องที� เกี�ยวกับ

การเงนิการบัญช ีและตดิตามผลการแก้ไขของสถาบันเกษตรกร
   งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
-  ควบคุมการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที�รับรองทั�วไปและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และ
คําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- ดาํเนินการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     ให้สําเรจ็ลุล่วงตามแผนงานที�
กําหนด เป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการ  และนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

     งานพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer)
-  อบรม/สอนแนะการจัดทําบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ

แก่เกษตรกร
-  กาํกับแนะนาํการจัดทําบัญชี
-  ตดิตามการจัดทําบัญชี
      งานพฒันาภมูิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
-  อบรม/ซักซ้อมครบูัญชี
-  อบรม/สอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ
-  กาํกับแนะนาํการจัดทําบัญชี
- ตดิตามการจัดทาํบัญชี
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   ตดิตามการใช้เงนิช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล
- เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการดาํเนินงานตามโครงการรัฐบาล ตดิตามผลการดาํเนินงาน

ในแต่ละโครงการที�สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื�อ
วิเคราะห์สรุปผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามโครงการ

   ให้การศึกษาอบรมเกี�ยวกับการเงนิการบัญชี
-  เป็นวิทยากรในการศึกษาด้านการเงนิการบัญชีแก่เจ้าหน้าที� ผู้จัดการ สมาชิกและ

คณะกรรมการดาํเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยร่วมมือกับหน่วยงานของราชการ
หรือหน่วยงานที�จัดการอบรม

   งานวิชาการ
- แนะนําเกี�ยวกับการบัญชีและการจัดระบบควบคมุทางธุรกจิ
-  ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การจัดการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร เพื�อประโยชน์ในการศึกษาอบรมและการแก้ไขปรบัปรุงการบริหารงาน
-  จัดให้มีสถิตแิละข้อมูลอื�น เพื�อการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื�อ

ประกอบการพจิารณาของส่วนราชการและหน่วยงานอื�น
-  ศึกษาอบรมกรณีพเิศษเฉพาะอย่างที� เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสหกรณ์หรือกลุ่ม

เกษตรกรและผู้ที� เกี�ยวข้อง
   งานบริหารทั�วไป
-  กาํหนดแผนปฏบิัตงิาน งบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัตงิานตามคําสั�งและ

นโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-  บริหารงานทั�วไป ได้แก่ งานธุรการ  งานสารบรรณ   งานบุคคล  งานจัดระบบงาน

สํานักงาน งานเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ  งานการเงนิและพสัดุ  และหน้าที�อื�นที� เกี�ยวข้อง
-  จัดให้มีการฝึกอบรมและสอนงานแก่ข้าราชการ ในบังคับบัญชา
-  ร่วมมือประสานงานกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานอื�น  เพื�อความสะดวก รวมทั �ง

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการปฏิบัตงิาน
-  ปฏิบัตริาชการอื�นตามที�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ และส่วน

ราชการอื�นมอบหมาย
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หวัหนาสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณอบุลราชธานีหวัหนาสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณอบุลราชธานี

ฝ ายบรหิารท ั่วไปฝ ายบรหิารท ั่วไป

--งานบคุคลงานบคุคล

--งานการเงนิ บญัชีงานการเงนิ บญัชี

----งานพสัดุงานพสัดุ

----งานธรุการงานธรุการ

ฝ ายตรวจสอบฝ ายตรวจสอบ
และและ

แนะนาํด านการแนะนาํด านการ

บญัชที ี ่บญัชที ี ่11

ฝายตรวจสอบและฝายตรวจสอบและ

แนะน ําดานการบญัชีแนะน ําดานการบญัชี

ฝ ายตรวจสอบฝ ายตรวจสอบ
และและ

แนะนาํด านการแนะนาํด านการ

บญัชที ี ่บญัชที ี ่22

ฝ ายฝ าย
ตรวจสอบตรวจสอบ

และและ

แนะนาํด านแนะนาํด าน

การบญัชที ี ่การบญัชที ี ่33

ฝ ายตรวจสอบฝ ายตรวจสอบ
และและ

แนะนาํด านการแนะนาํด านการ

บญัชที ี ่บญัชที ี ่44

ฝ ายตรวจสอบฝ ายตรวจสอบ
และและ

แนะนาํด านการแนะนาํด านการ

บญัชที ี ่บญัชที ี ่55

ฝ ายตรวจสอบฝ ายตรวจสอบ
และและ

แนะนาํด านการแนะนาํด านการ

บญัชที ี ่บญัชที ี ่66
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ตําแหน่งข้าราชการ/ลูกจ้าง จํานวน (คน)

ข้าราชการ

- ชํานาญการพเิศษ  2

- ชํานาญการ 19

            - อาวุโส  1

- ปฏิบัตกิาร  1

รวม 23

พนักงานราชการ 32
จ้างเหมาบริการ 16
       -  พนักงานบันทึกข้อมูล 1  คน

      -  พนักงานธุรการ                                3   คน

      -  พนักงานปฏิบัตงิานโครงการ                3   คน

       -  พนักงานขับรถยนต์                           8   คน

      -  พนักงานทาํความสะอาด                   1   คน

รวมทั �งสิ �น 71
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ลําดับ
ที�

ชื�อ-สกุล ตําแหน่ง

ข้าราชการ
1 นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อบุลราชธานี
2 นางสาวบุษบา ปุรณะ นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพเิศษ

3 สิบเอกอภิวฒัน์ ใจกล้า นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

4 นายพทุธชัย ทองเหลือง เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส

5 นางจิระนุช สินทว ี นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
6 นางสาวลาวลั จรรยากรณ์ นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

7 นางวภิวานี จารุวงศ์ นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

8 นางวชัรี เกศบุรมย์ นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

9 นางสาวจันทร์เพญ็ ต้นทอง นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
10 นางศริิวรรณ วลิามาศ นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

11 นางวรรณนภา อดุนอก นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
12 นางศรีวภิา เพชรสงคราม นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

13 นางสาวนงค์ลักณ์ บุญเลิศ นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

14 นางพมิพรรณ ขําคม นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

15 นางนภัสวรรณ รอดภัย นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

16 นางสาวมุจรินทร์  โมมา นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
17 นางสาวพมิลพรรณ แม่นธนู นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

18 นางสาวมัลสิกาวดี ไชยโชติ นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
19 นางกุลจิรา จารุตนัต ิ� นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

20 นางกชพร นันตะวงษ์ นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

21 นางนวพร              บุตนิตย์ นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ  

22 นางสุภาวด ี            ภาณะรมณ์ นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

23 นายเกชา               ไชยเพช็ร นักวชิาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัตกิาร   
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ลําดับ
ที�

ชื�อ -  สกุล ตําแหน่ง                            

พนักงานราชการ

1 นางสุรีย์พร กัลยามาตร์ นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

2 นางพรพมิล งามดี นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

3 นางวาสนา เกาะสมบัต ิ นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

4 นางสาววรรณภา เจริญวยั นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

5 นางสุภาพร จันทป นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

6 นางสาวนพรัตน์ เสมามิ� ง นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

7 นางสาวประมาพร สายแวว นักวชิาการตรวจสอบบัญชี
8 นายสิรวชิญ์ วศนิธรวสิุทธิ นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

9 นายอคัครุทธิ� ภูดษิฐธนาพชัญ์ นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

10 นายชาตภพ พนัธ์ศรี นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

11 นางสาวรังษี สู่บุญ นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

12 นางสาวนภาศริิ วะนา นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

13 นางสาวเตม็ศริิ ปรองดอง นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

14 นางวรรณนี โพธิ�ศรี นักวชิาการตรวจสอบบัญชี
15 นางสาวปิ� นฤทัย           สว่างวงษ์ นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

16 นางสาววลัยพร ประสมทอง นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

17 นางสาวพกิุล วงษีแก้ว นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

18 นางมยุรี สายแวว นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

19 นางสาววรรณิภา ธานี นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

20 นางสาวเกตราภรณ์ ทองถม นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

21 นางสาวนุชจนาถ ชูญาติ นักวชิาการตรวจสอบบัญชี
22 นางสาวนงคราญ ทองคาํอวน นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

23 นางสาวอรทัย เหมือนลา นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

24 นางพรวภิา ปาทานนท์ นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

25 นางสาวขวญัศริิ ไชยมาตร์ นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

26 นางสาวนุตประวณ์ี ชูก้าน นักวชิาการตรวจสอบบัญชี

27 นางสาวนภาพร ศรีลาชัย นักวชิาการตรวจสอบบัญชี
28 นางสาวชะบา สํารุด นักวชิาการตรวจสอบบัญชี
29 นางสาวศริเิรียม พมิประจิตร นักวชิาการตรวจสอบบัญชี
30 นางสาวธนัชญา พรมดาว นักวชิาการตรวจสอบบัญชี
31 นายทินกร ตุ้มบุญ เจ้าหน้าที� ระบบงานคอมพวิเตอร์
32 นายอนุรักษ์ อนิทสิน เจ้าหน้าที� ระบบงานคอมพวิเตอร์
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ลําดับ
ที�

ชื�อ-สกุล ตําแหน่ง

  จ้างเหมาบริการ

1   นางสาวจิตตรา  จันไตร  พนักงานธุรการ

2 นางสาวณัฐวดี เคนชาลี  พนักงานธุรการ

3  นางสาวพนิใจ ทีเขียว  พนักงานธุรการ

4 นางสาวหทัยรัตน์ กําทอง  เจ้าหน้าที�บันทึกข้อมูล

5 นางสาวศรัณญ์รัชต์  สังข์ทอง  เจ้าหน้าที� โครงการ

6  นางสาววชิราภรณ์  แก้วใส  เจ้าหน้าที� โครงการ

7 นายธีระวฒัน์ สู้ณรงค์ เจ้าหน้าที� โครงการ

8 นายทองแดง เครือแก้ว พนักงานขับรถยนต์

9 นายอดุร จารุวงศ์ พนักงานขับรถยนต์

10 นายประสิทธิ� สิทธิโชค พนักงานขับรถยนต์

11 ว่าที�  ร.ต.แดนศกัดิ� หลักรัตน์ พนักงานขับรถยนต์

12 นายอทุัย มั�นวงษ์ พนักงานขับรถยนต์

13 นายเรืองศกัดิ� หมายเกื�อ พนักงานขับรถยนต์

14 นายพงษ์ศกัดิ� วงัเอก พนักงานขับรถยนต์

15 นายอนุพงษ์ ทองชุม พนักงานขับรถยนต์

16 นางสุมนทา เกียรตกิิตตกิร พนักงานทําความสะอาด
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ผลผลติท ี ่1 : สหกรณและกล ุมเกษตรกรได รบัการตรวจสอบบญัช ี(แห ง)

แผนงาน ผลงาน
รอยละของผลงาน

เทียบแผนงาน

284 284 100

11 11 100

 1  1 100

45 45 100

 45  45 100

23 23 100

ติดตามผลการเสนอเลกิ 

การพสิจูน ความมอียูจรงิ 

งานสอบบญัชีงานสอบบญัชี

สอนแนะ/อบรมการจดัทําบญัช ี

การวางระบบบญัชี

สอบบญัชปีระจ ําป (พร อมตรวจสอบ)

 20

การวเิคราะหข อมลู การทาํธรุกรรมเชงิ
ล ึกของสหกรณ  



ผลผลติท ี ่2 : สหกรณ  กล ุมเกษตรกรและวสิาหกจิชมุชนได รบัการพฒันาความร ูด าน
บรหิารจดัการทางการเงนิการบญัช ี (แห ง)

แผนงาน ผลงาน
รอยละของ
ผลงานเทียบ

แผนงาน

8 8 100

15 15 100

การพฒันาสหกรณท ีม่อบหมายให 
ผ ูสอบบญัชภีาคเอกชน

โครงการพฒันาศกัยภาพการใช 
ข อมลูทางบญัชใีนการบรกิารจดัการ

พชืเศรษฐกจิฯ

14 14 100

9 9 100

โครงการพฒันาประสทิธภิาพฯ

(อบรมพนกังานบญัชหีรอืผูรบัผ ิดชอบ
จดัทาํบญัชแีละกาํกบัแนะนาํการจดัทาํ

บญัชแีละงบการเงนิ)
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โครงการพฒันาวสิาหกจิชมุชน



ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

แผนงาน ผลงาน รอยละของ
ผลงานเทียบ
แผนงาน

อบรม/สอนแนะการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 7,350 7,350 100

โครงการสรางความยั่งยืนในการทําบัญชีตนทุนอาชีพ
-กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี
-ติดตาม/เก็บขอมูลการจัดทําบัญชี

882
882

882
882

100
100

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
-อบรมการจัดทําบัญช/ีการใชขอมูลทางบัญชีฯ
-ติดตามการจัดทําบัญชี

262
 262

262
262

100
100

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 4 4 100

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 38 38 100

โครงการศิลปาชีพ (ใหม)
(เกา)

200 
40

200
40

100
100

โครงการสงเสริมการเรียนรูดานบัญชีในพื้นที่ศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
-อบรม/สอนแนะการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ
-ติดตามการเก็บขอมูลการจัดทําบัญชี

34
34

34
34

100
100

โครงการพัฒนากลุมอาชีพประชาชน สอนแนะการ
จัดทําบัญชีฯ

6 6 100
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27

  การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

แผนงาน ผลงาน
รอยละของ
ผลงานเทียบ

แผนงาน

การวางระบบบญัชคีอมพวิเตอร เพ ือ่สร าง
Quali ty Coop : ป สอง

การวางระบบคอมพวิเตอร  
Qua lity Software

การสร าง Quality Data ในระบบเงนิให ก ู
ของสหกรณ  โดยกระบวนการ Cleansing

1 1 100

2 2 100

15 15 100
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งบประมาณประจําปี งบประมาณประจําปี 2559

รายการ ท่ีไดรับจัดสรร ใชไป รอยละ

8,208,739.39 8,208,739.39 100

6,615,870.00 6,615,870.00 100

81,000.00 81,000.00 100

14,905,609.35 14,905,609.35 100

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวมท้ังสิ้น
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี  ไดประเมินภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของ
สหกรณ  โดยจําแนกเปนสหกรณภาคการเกษตร  และสหกรณนอกภาคการเกษตร จากสหกรณที่
เปนนิติบุคคล  จัดตั้งขึ้นโดยกลุมบุคคลที่ประกอบอาชีพอยูในลักษณะเดียวกัน ถิ่นฐานอยู ใกล เคียง
กัน  แตมีการดําเนินงานที่แตกตางกันไปตามสภาพทองถิ่นและลักษณะการประกอบอาชีพ  โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีชวยตนเอง
และชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ  ปจจุ บันสหกรณ ไทยที่ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542  แบงออกเปน  7  ประเภท  คือ

1.  สหกรณการเกษตร

2.  สหกรณประมง

3.  สหกรณรานคา

4.  สหกรณบริการ

5.  สหกรณออมทรัพย

6.  สหกรณนิคม

7.  สหกรณเครดิตยเูนี่ยน
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รายงานภาวะเศรษฐกจิทางการเงนิภาคสหกรณ  จงัหวดัอบุลราชธาน ี ป  ๒๕๕9
 

สร ุปภาวะเศรษฐก ิจทางการเงินของสหกรณ และกล ุมเกษตรกร  ป   ๒๕๕9
ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร  ป ๒๕๕9  วิเคราะห โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
อุบลราชธานี  จากผลการรวบรวมขอมูลสหกรณและกลุมเกษตรกร 340 แหง  ในพื้นที่  ๒๕ อําเภอของ
จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งผลการวิเคราะหเปนดังนี้
สภาพแวดลอมของจ ังหวัดอ ุบลราชธาน ี  เปนจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และ
ของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 1๕,๗๗๔ ตารางกิโลเมตร  จํ านวนประชากร  1,857,429 คน       
เปนสมาชิกของภาคสหกรณจํานวน  458,778 คน  คิดเปนรอยละ 24.70 ของจํานวนประชากรทั้ งสิ้น  
สมาชิกสหกรณสวนใหญรอยละ 70.59  เปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร  ประกอบอาชีพทํานา  ทําไร 
ทําสวนและเลี้ยงสัตว  ไดรับบริการจากการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ  จัดหาสินคามาจําหน าย  และรวบรวม
ผลิตผลเปนหลัก  การจัดหาสินคามาจําหนายแกสมาชิกโดยสวนใหญ  คือ ปุย รองลงมาคือน้ํามัน เชื้อเพลิง  
และการรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกสวนใหญจะรวบรวมขาวเปลือก  รองลงมาคือ  ยางพารา  และมัน
สําปะหลัง  ซึ่งเปนสินคาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี  
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ และกล ุมเกษตรกร  ในจังหวัดอบุลราชธานจีาํนวนสหกรณ 340 แหง  
มทีุนดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 46,803.37 ลานบาท ดําเนินกิจกรรมใหบริการ 6 ดาน มูลคาธุรกิจทั้ งสิ้น 
37,032.60 ลานบาท มีการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 11.80 โดยแยกเปน ๒ กลุมใหญ  คือ

นอกภาคเกษตร  จํานวน  42 แหง  เปนสหกรณประเภท รานคา บริการ เครดิตยูเนี่ยน 
ประมง และ ออมทรัพย  มีทุนดําเนินงาน 37,267.71 ลานบาท  (79.63% ของทุนดําเนินงานภาค
สหกรณ)  ดําเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อ  รับฝากเงิน  จัดหาสินคามาจําหนายและรวบรวมผลิตผล  มูลคา
ธุรกิจรวม 26,070.55 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  70.40 ของมูลคาธุรกิจภาคสหกรณ   ภาวะเศรษฐกิจ
ของสหกรณนอกภาคเกษตรอยูในเกณฑที่ดี  สามารถสรางรายไดและมีกําไรสุทธิตอคน 8,118.29 บาท  
สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยตอคน 140,215.24 บาท และมีหนี้สินเฉลี่ยตอคน 242,061.69 บาท  

ภาคเกษตร  จํานวน  298 แหง  เปนสหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร  มีทุน
ดําเนินงาน 9,535.66 ลานบาท (20.37 % ของทุนดําเนินงานภาคสหกรณ )  ดําเนินธุรกิจ 6 ดาน       
การใหสินเชื่อ การรับฝากเงิน  จัดหาสินคามาจําหนาย  รวบรวมผลิตผล แปรรูปผลิตผลและใหบริการ
สงเสริมการเกษตร  มีมูลคาธุรกิจทั้งสิ้น  10,962.05 ลานบาท  หรือรอยละ  29.60 ของมูลคาธุรกิจ
ภาคสหกรณ  ภาคเกษตรสามารถสรางรายไดและมีกําไรตอคน 894.72 บาท สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยตอ
คน 13,669.43 บาท  และมีหนี้สินเฉลี่ยตอคน  23,435.76 บาท

โดยรวมภาวะเศรษฐกจิ /…
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โดยรวมภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณในจังหวัดอุบลราชธานี  ป  2559 ยังคง เดินหน าตอไป เนื่ องจาก
สหกรณนอกภาคเกษตรซ่ึงสมาชิกเปนกลุมที่มีรายไดประจํา สหกรณมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ธุรกิจไดดี สวนสหกรณภาคเกษตรมุงเนนการใหบริการสมาชิกดานเงินทุนและปจจัยในการผลิตเปนหลัก
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ไดรับ  สงผลใหสมาชิกมีรายไดเพ่ิมขึ้นและธุรกิจมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะยางพารามีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
  สถานการณ ทางการเงนิภาคสหกรณ    มีผลการวิเคราะหดังนี้
ความเพยีงพอของเงนิทนุต อความเส ีย่ง  (Capital  Strength)

นอกภาคเกษตร  มีทุนดําเนินงานจํานวน 37,267.71 ลานบาท มาจากการรับฝากเงิน
รอยละ 16.43 จากการกูยืมเงินรอยละ 35.07 และหนี้สินอื่นรอยละ 2.30 สวนที่เหลือรอยละ ๔6.20
เปนเงินทุนของสหกรณเอง  จะเห็นไดวาการจัดหาเงินทุนเพื่อการบริหารงานของสหกรณนอกภาคเกษตร  
สวนใหญไดมาจากเงินทุนของสหกรณ  ซึ่งสหกรณนอกภาคเกษตรมีหนี้สินมากกวาทุน 1.16 เทา ปกอน
0.18 มีทุนสํารองคิดเปน ๐.๐๕  เทาของสินทรัพยทั้งสิ้น ปกอน ๐.๐5 เทา และทุนของสหกรณสามารถ
สรางรายไดเกิดผลตอบแทนรอยละ 6.87  ปกอนรอยละ 6.30 เพิ่มขึ้นจากปกอน นับวาสหกรณนอกภาค
เกษตรมีเงินทุนเพียงพอในการบริหารจัดการธุรกิจ  เพื่ออํานวยประโยชนแกมวลสมาชิกไดโดยไมเกิดความ
เสี่ยง

ภาคเกษตร  มีทุนดําเนินงาน  9,535.66 ลานบาท  มาจากการรับฝากเงินรอยละ     ๒
4.93 การกูยืมรอยละ ๓4.22 และหนี้สินอื่นรอยละ 4.54  สวนที่เหลืออีกรอยละ 36.31 เปน เงินทุน
ของสหกรณเอง  จะเห็นไดวาการจัดหาเงินทุนเพื่อการบริหารงานของสหกรณภาคเกษตรสวนใหญเปน
เงินทุนภายในไดมาจากระดมเงินฝากจากสมาชิก และทุนของสหกรณเอง ซ่ึงสหกรณภาคเกษตรมีหนี้ สิน
มากกวาทุน 1.75 เทา มีทุนสํารองคิดเปน ๐.๐5 เทาของสินทรัพยทั้งสิ้น  และทุนของสหกรณสามารถ
สรางรายไดเกิดผลตอบแทนรอยละ 8.83  ปกอนรอยละ 8.15 เพิ่มขึ้นจากปกอน  นับวาเงินทุนของ
สหกรณภาคเกษตรที่ใชในการบริหาร จัดการธุรกิจเพื่ออํานวยประโยชนแกมวลสมาชิกยัง ไมเขมแข็งและ
เพียงพอตอความเสี่ยง
๒. คณุภาพสนิทรพัย   (Asset  Quality)

นอกภาคเกษตร  สินทรัพยทั้งสิ้นมีจํานวน  37,267.71 ลานบาท  ไดนําไปลงทุนให
สมาชิกกูยืม ดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ เปนสวนใหญมากที่สุดถึงรอยละ 97.18 เทาของสินทรัพยทั้งสิ้น 
รองลงมาเปนเงินสดและเงินฝากธนาคารรอยละ 1.66  สินทรัพยของสหกรณที่มีอยูนําไปใชในการ
ดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายไดและสรางผลตอบแทนรอยละ 3.16

ภาคเกษตร  มีสินทรัพยทั้งสิ้นจํานวน 9,535.66 ลานบาท  สวนใหญเปนลูกหนี้เงินกู 
ดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ มากที่สุดถึงรอยละ 82.52 ของสินทรัพยทั้งสิ้น รองลงมาเปนเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารรอยละ 9.15 จะเห็นวาสินทรัพยสวนหนึ่งของสหกรณภาคการเกษตรถือไวในรูปของเงินสดและ
เงินฝากธนาคารคอนขางสูง  สินทรัพยที่มีอยูนําไปใชในการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายไดและสราง
ผลตอบแทนรอยละ 3.19 นับวามีความม่ันคงแตสูญเสียโอกาสที่จะกอใหเกิดรายไดหรือมีผลตอบแทนต่ํา
ไมคุมกับตนทุนของเงินทุน  สหกรณภาคเกษตรตองหาแนวทางในการใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูให
เกิดผลตอบแทนตอมวลสมาชิกมากที่สุด

๓. ความสามารถ /…
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๓. ความสามารถในการบรหิารจดัการ  (Management  Ability) 
นอกภาคเกษตร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลคาธุรกิจรวม  26,070.55  ลานบาท หรือ

เฉลี่ย 2,172.55 ลานบาทตอเดือน  โดยมีการใหสินเชื่อคิดเปนรอยละ 78.19 การรับฝากเงินรอยละ
21.67 การรวบรวมผลิตผลรอยละ 0.06 จัดหาสินคามาจําหนายรอยละ 0.07  และธุรกิจการใหบริการ
รอยละ ๐.๐1

ภาคเกษตร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลคาธุรกิจรวม 2,489.81 ลานบาท หรือเฉลี่ย 
207.48 ลานบาทตอเดือน  โดยเปนการใหสินเชื่อคิดเปนรอยละ 53.75 การรับฝากเงินรอยละ 22.71 
รวบรวมผลิตผล/แปรรูปรอยละ 10.98  จัดหาสินคามาจําหนายรอยละ 12.54 และใหบริการและสง เสริม
การเกษตรรอยละ ๐.๐2  
                  จะเห็นวาภาคสหกรณในจังหวัดอุบลราชธานีมุงเนนการสงเสริมการเงินแกสมาชิก  สหกรณ
นอกภาคเกษตรใหบริการเงินกูมากที่สุด  ซึ่งสมาชิกมีรายไดประจํานิยมใชบริการสินเชื่อและฝากเงิน   สวน
สหกรณภาคเกษตรจะใหการสงเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพแกสมาชิกเปนสวนใหญ  แตมีบทบาทใน
การสงเสริมการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑนอยมาก  หากสหกรณเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจ
เสียใหมโดยการรวบรวมผลิตผลมาเพื่อแปรรูป  และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหทันสมัยและมีคุณภาพเปนที่
ตองการของตลาด  จะสงผลตอมวลสมาชิกใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  และเปนไปตามเจตนารมณของการ
จัดตั้งสหกรณ
๔. ความสามารถในการทาํกาํไร  (Earning)    

นอกภาคเกษตร การบริหารธุรกิจมีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,771.09 ลานบาท  มีคาใชจาย
รวมทั้งสิ้น 1,623.39 ลานบาท  จึงมีกําไรสุทธิ  1,147.70  ลานบาท  สหกรณมีกําไรเฉลี่ยตอคน
8,118.29 บาท มีเงินออมเฉลี่ยตอคน 140,215.24 และมีหนี้ สิน เฉลี่ยตอคน 242,061.69 บาท  
สมาชิกสหกรณนอกภาคเกษตรมีหนี้สินมากกวาเงินออม  สหกรณนอกภาคเกษตรโดยสวนใหญมีคุณภาพ
การควบคุมภายในอยูในเกณฑที่ดีถึงดีมาก  จึงมีการบริหารจัดการธุรกิจไดดีและมีความสามารถในการ    
ทํากําไร

ภาคเกษตร  การบริหารธุรกิจมีรายไดรวมทั้งสิ้น 3,152.50 ลานบาท มีคาใชจ ายรวม
ทั้งสิ้น 2,862.88 ลานบาท จึงมีกําไรสุทธิ  289.62 ลานบาท  สหกรณมีกําไรเฉลี่ยตอคน 894.72 บาท 
มีเงินออมเฉลี่ยตอคน 13,669.43 บาท และมีหนี้สินเฉลี่ยตอคน  23,435.76 บาท สหกรณภาคเกษตร
สมาชิกมีหนี้สินมากกวาเงินออม สหกรณภาคเกษตรโดยสวนใหญเปนขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กและไมมี
เจาหนาที่ปฏิบัติงานซึ่งไมมีการควบคุมภายใน ที่เหลือเปนสหกรณขนาดใหญซึ่งมีระดับคุณภาพของการ
ควบคุมภายในอยูในระดับดีถึงดีมาก 

ผลการบริหารจัดการธุรกิจภาคสหกรณในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมสมาชิกสหกรณมี
หนี้สินมากกวาเงินออม สําหรับสหกรณนอกภาคเกษตรมีความสามารถในการทํากําไร สวนสหกรณ       
ภาคเกษตร มีคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานลูกหนี้คอนขางสูงมาก เชน หนี้สงสัยจะสูญ คาใชจ าย
ในการติดตามหนี้ เปนตน ความสามารถในการทํากําไรจึงอยูในเกณฑที่ควรปรับปรุงแกไข ทั้ ง ในสวนการ
ขยายธุรกิจเพื่อกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น  และการควบคุมคาใชจ ายเพื่อลดตนทุนและคาใชจ ายในการ
ดําเนินงาน
                                                                                            /สภาพคลองทางการเงนิ...
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๕. สภาพคลองทางการเงนิ  (Liquidity)
นอกภาคเกษตร  สหกรณมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.85 เทา

จะเห็นวามีอัตราสวนสภาพคลองอยูในเกณฑที่ดี อาจเนื่องมาจากการกอหนี้ระยะสั้นเพื่อมาใหสมาชิกกูยืมใน
ระยะยาว  โดยสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญเปนลูกหนี้เงินกู ดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ มากที่สุดรอยละ 97.18 
รองลงมาเปนเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่นรอยละ  1.66  ดังนั้ นสหกรณ เพียงแตตอง
บริหารจัดการระยะเวลาในการชําระหนี้ของลูกหนี้ใหสอดคลองกับเจาหนี้ เพื่อสภาพคลองทางการเงินของ
สหกรณ

ภาคเกษตร  หากพิจารณาสภาพคลองทางการเงิน   สหกรณภาคเกษตรมีอัตราสวน
สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.31 เทา  แสดงถึงมีสภาพคลองทางการเงินอยู ใน เกณฑที่ดี        
แตหากพิจารณาสินทรัพยหมุนเวียนพบวาสวนใหญอยู ในลูกหนี้  ดอกเบี้ ยคางรับ-สุทธิ มากที่สุดรอยละ 
82.52 รองลงมาเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณอื่นรอยละ 9.15 ดังนั้น สภาพคลองของภาค
เกษตรจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการลูกหนี้เปนสําคัญ

๖. ผลกระทบของธรุกจิ  (Sensitivity)
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจไทยป  2559 อยูในชวงขยายตัวเพิ่มขึ้น  จะเห็นไดจากการเพิ่มขึ้น

ของดัชนีราคาผูบริโภค  ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด  อัตราเงินเฟอและราคาน้ํ ามัน   ซึ่ง เปนปจจัยเสี่ยงที่
สงผลกระทบตอภาคสหกรณ  รวมทั้งภัยจากธรรมชาติ  ราคาสินคา/พืชผลทางการเกษตรที่ ไมแนนอน  
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล   เหลานี้ลวนสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณเปนอยางมาก ในมุมของ
สหกรณนอกภาคเกษตรปจจัยเสี่ยงดังกลาวจะไมสงผลกระทบกับการบริหารงานสหกรณมากนัก  เพียงแต
หากรายไดของสมาชิกไมมีการขยายตัว ในขณะที่มีการใชจายเพิ่มมากขึ้น   ยอมสงผลใหธุรกิจของสหกรณ
ขยายตัวลดลงแนนอนโดยเฉพาะธุรกิจใหบริการสิน เชื่อ ที่ ไมสามารถเรียกเก็บหนี้ จากสมาชิกได  สวน
ผลกระทบสหกรณภาคเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีนับเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญแหลงหนึ่ ง   ในมุมของ
สมาชิกปจจัยเสี่ยงนี้จะสงผลตอการออมเงิน การลงทุน การบริโภคและการชําระหนี้ของสมาชิกเปนอยางมาก  
สวนสถาบันสหกรณจะสงผลตอการจัดหาทุน  การลงทุนและการดําเนินธุรกิจ  จึ ง เปนสิ่งที่ควรเฝาระวัง
สถานการณอยางใกลชิดและหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการกํากับดูแลและใหคําแนะนําใหเปนไปในทิศทางที่
เหมาะสมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติโดยไมสงผลกระทบตอมวลสมาชิกในภาพรวม

บทสรปุ/...
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บทสรุป  จากการวิเคราะหภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและสถานการณทางการเงินของภาคสหกรณ            
ป ๒๕๕9 โดยรวมถือวาอยูในเกณฑดี  สหกรณนอกภาคเกษตรมีการควบคุมภายในที่ดีถึงดีมาก  
มีทุนดําเนินงานคิดเปนรอยละ  79.63  ของทุนดําเนินงานภาคสหกรณ  และสหกรณภาคเกษตรสวน
ใหญเปนสหกรณและกลุมเกษตรกรขนาดกลางถึงขนาดเล็กไมมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานและไมมีการควบคุม
ภายใน  ที่เหลือเปนสหกรณขนาดใหญซึ่งมีการควบคุมภายในอยู ในระดับดีถึงดีมาก  ภาคเกษตรมีทุน
ดําเนินงานเพียงรอยละ 20.37 ของทุนดําเนินงานภาคสหกรณ  ภาคสหกรณในจังหวัดอุบลราชธานีตาง
มุงเนนการใหบริการเงินกู โดยภาพรวมสมาชิกจะมีหนี้สินเฉลี่ยสูงกวาเงินออมเฉลี่ย เพียงแตวัตถุประสงค
การกูยืมเงินของสมาชิกมีความแตกตางกัน  กลาวคือ   สมาชิกนอกภาคเกษตรมีรายไดประจําจะกูยืมเงิน
เพื่อใชจายในครัวเรือน  ซึ่งจะเปนการกระตุนระบบเศรษฐกิจในระดับผูบริโภคของจังหวัดใหดีขึ้น   สงผล
ตอดัชนีผูบริโภคเพิ่มขึ้น สวนสมาชิกภาคเกษตรเปนกลุมผูผลิตจะกูยืมเง ิน โดยมุง เนน เพื่อการประกอบ
อาชีพ  ซ่ึงในอนาคตเม่ือถูกกระทบโดยสภาพแวดลอม  เชน   ภัยธรรมชาติจากน้ําทวม  ภัยแลงหรือจาก
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  สมาชิกตองอาศัยเพียงเงินชวยเหลือจากภาครัฐ อาจไมทันการณ

อยางไรก็ตาม ภาคสหกรณยังจําเปนตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง  สหกรณนอกภาคจะตองสงเสริมการออมใหมากขึ้นเพราะอาจไดรับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ   สวนสหกรณภาคเกษตรจําเปนตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจและ
เรียกความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง   เชน  การสงเสริมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของสมาชิก  การบริการจัดหาสินคา การรวบรวมผลิตผล  และภาครัฐตองผลักดันใหเกิดการสราง  
การผลิต/ผลิตภัณฑใหมในธุรกิจภาคสหกรณเพ่ือสรางรายไดแกสมาชิกนอกจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว   
สงเสริมใหเกษตรกรยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   รูจักพึ่งตนเอง  ขยัน   อดออม  มีวินัยทางการเงิน
ทําบัญชีรับ - จายในครัวเรือน  ซึ่งนาจะทําใหเศรษฐกิจภาคสหกรณจังหวัดอุบลราชธานีเดินหนาไปได
มากกวานี้
           ป  2560  ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณซึ่งมีสัญญาณการปรับตัวในทิศทางดีขึ้น          
มีแนวโนมที่ธุรกิจเริ่มขยายตัว  สําหรับนอกภาคเกษตรมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจประเทศ  สวนภาคเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภูมิภาคจากการเปดเขตการคาเสรี
อาเซียนมากขึ้นกวาปที่ผานมา  อาจสงผลกระทบตอสินคาเกษตรโดยเฉพาะสินคาขาวและยางพารา 
เปนสินคาที่มีการรวบรวมมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในภาคสหกรณแตยังมีตนทุนสูงมาก  โดยที่ประเทศ
คูแขงในอาเซียนดวยกันมีตนทุนการผลิตต่ํากวามาก  หากสมาชิกสหกรณภาคเกษตรไดรับการสงเสริม
ใหลดตนทุนการผลิตลงได  และมีการลงทุนภาคสหกรณมากขึ้น  รวมทั้งภาครัฐใหการสนับสนุน 
ภาคสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี  จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางแนนอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

                                             ********************
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบ ัติราชการของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท ี่ ๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางสรปุผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ อบุลราชธาน ีสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ ท ี ่๔  กรมตรวจบญัชสีหกรณ 

()  รอบ    ๖   เดอืน()  รอบ    ๙   เดอืน    ()  รอบ  ๑๒   เดอืน

ตวัช ีว้ดัผล
การปฏบิตัริาชการ

หน วย
วดั

น ้าํหนกั
(ร อยละ)

เกณฑ การให คะแนน ผลการดาํเนนิงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดาํเนนิ
งาน

ค า
คะแนน
ท ีไ่ด 

คะแนนถ วง
น ้าํหนกั

มติภิายนอกด านประสทิธผิลตามแผนปฏบิตัริาชการกรมตรวจบญัชสีหกรณ   (น ้าํหนกั: ร้อยละ  ๓๐)

ตวัช ีว้ดัท ี ่๑
จํานวนของสหกรณและ

กลุมเกษตรกรที่ไมมีการ
ควบคุมภายในมีการ
พัฒนาเขาสูการจัดช้ัน
คุณภาพการควบคุม
ภายใน

แหง

สก.
ก.

๑๐

250
33

200

23

225

28

250

33

275

38

300

43

N/A - -

ตวัช ีว้ดัท ี ่๒
รอยละของจํานวน

เกษตรกรในพื้นที่
พัฒนาการเกษตรแปลง
ใหญท ี่สามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนอาชีพ

รอยละ ๑๐ 50 55 60 65 70 N/A - -

ตวัช ีว้ดัท ี ่๓
รอยละความสําเร็จของ

การพิสูจนความมีอยู
จริงของลูกหนี้ หุนและ
เงินรับฝากของสหกรณ
ที่พร อมรับการ
ตรวจสอบ

รอยละ ๑๐ 17 19 21 23 25 N/A - -

มติภิายนอก ด านประสทิธผิลอาํนาจหน าท ีส่าํนกังานตรวจบญัชสีหกรณ ท ี ่๔    (น ้าํหนกั : ร อยละ 15) 
ตวัช ีว้ดัท ี ่๔
รอยละของผูสอบบัญชี

ที่ไดรับการสุมประเมิน
คุณภาพงานตาม
มาตรฐานกระบวนการ
สอบบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานส ามารถ

ดําเนินการไดแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด

รอยละ 7.50 ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 100 5.0000 0.3750

ตวัช ีว้ดัท ี ่๕
รอยละของสหกรณและ

กลุมเกษตรกรไดรับการ
ตรวจสอบบัญชีภายใน
มาตรฐานเวลาที่กํ าหนด 

รอยละ 7.50 ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ 100 5.0000 0.3750
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบ ัติราชการของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท ี่ ๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตวัช ีว้ดัผล
การปฏบิตัริาชการ

หน วย
วดั

น ้าํหนกั
(ร อยละ)

เกณฑ การให คะแนน ผลการดาํเนนิงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดาํเนนิ
งาน

ค า
คะแนน
ท ีไ่ด 

คะแนน
ถ วง

น ้าํหนกั

มติภิายนอก ด านประสทิธผิลตามอาํนาจหน าท ีส่าํนกังานตรวจบญัชสีหกรณ อบุลราชธาน ี (น ้าํหนกั : ร อยละ ๒๐)

ตวัช ีว้ดัท ี ่6
รอยละของเกษตรกร ที่ผาน

การอบรมสอนแนะ สามารถ
จัดทําบัญชีตนทุนอาชีพได

รอยละ 2๐ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 100 5.0000 1.0000

มติภิายนอก  ด านคณุภาพการให บรกิาร   (น ้าํหนกั : ร อยละ  ๑๐)

ตวัช ีว้ดัท ี ่7
รอยละเฉล่ียของระดับความ

พึงพอใจของผูรับบร ิการ
7.๑ รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบร ิการงาน
ให บร ิการโปรแกรม
คอมพิวเตอร

7.๒ รอยละของระดับความ
พึงพอใจ ของผูรับบร ิการงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ

-งานสอบบัญชี
ภาครัฐ

-งานสอบบัญชี
ภาคเอกชน

รอยละ 8

๒

๖

๔
๒

๖๕

๖๕

๗๐

๗๐

๗๕

๗๕

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

97.03

92.87

94.62
91.12

5.0000

5.0000

5.0000
5.0000

0.1000

0.3000

0.2000
0.1000

ต ัว ช ี้ว ัดท ี่ 8
ระดับความสําเร็จในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 5 5.0000 0.1000

ตวัช ีว้ดัท ี ่9
รอยละของสหกรณท ี่ผูสอบ

บัญชี สามารถปดแฟมการ
ตรวจสอบในระบบกระดาษ
ทําการอิเล็กทรอนิกส

รอยละ ๑.๕0 60 6๕ 7๐ 7๕ 8๐ 100 5.0000 0.0750

มิตภิายในด านประสทิธภิาพ   (น ้าํหนกั : ร อยละ  15) 

ตวัช ีว้ดัท ี ่๑0
รอยละของสหกรณท ี่ใช

โปรแกรมระบบบัญชทีี่พัฒนา
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณที
มีสถานะ “ปร ับเปลี่ยน
ระบบ”มีกําหนดแนวการสอบ
บัญชี

สําหร ับการใช CATS

รอยละ ๑.๕0 60 6๕ 70 7๕ 80 100 5.0000 0.0750
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบ ัติราชการของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท ี่ ๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตวัช ีว้ดัผล
การปฏบิตัริาชการ

หน วย
วดั

น ้าํหนกั
(ร อยละ)

เกณฑ การให คะแนน ผลการดาํเนนิงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดาํเนนิ
งาน

ค า
คะแนน
ท ีไ่ด 

คะแนน
ถ วง

น ้าํหนกั

ตวัช ีว้ดัท ี ่11
รอยละความสําเร็จของการ

เบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม ๑๒ เดือน

รอยละ 4 92 94 96 98 ๑๐๐ 100 5.0000 0.2000

ตวัช ีว้ดัท ี๑่2
รอยละความสําเร็จของการ

เบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน

รอยละ 4 74 80.50 87 93.50 100 100 5.0000 0.2000

ตวัช ีว้ดัท ี ่๑3
ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ประหยัดพลังงาน
         -  ดานไฟฟา
         -  ดานน ้ํามันเชื้ อเพลิง

  ระดับ 4

๒
๒

๑
๑

๒
๒

๓
๓

๔
๔

๕
๕

ระดับ 5

ระดับ 5
ระดับ 5

5.0000

5.0000
5.0000

0.2000

0.1000
0.1000

มติทิ ี ่๔  ด านการพฒันาองค การ   (น ้าํหนกั : ร อยละ   ๑๐) 

ตวัช ีว้ดัท ี ่๑4
ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาองคการ

ระดับ 4 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A - -

ตวัช ีว้ดัท ี ่๑5
ระดับคุณธรรมและความ

โปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หน วยงาน

ระดับ 4 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A - -

ตวัช ีว้ดัท ี ่16
ระยะเวลาของการสงมอบ

รายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ค.ต.ง .

-    รอบ    6  เดือน
        -    รอบ   12  เดือน

ระดับ

ระดับ
ระดับ

2

๑
๑

๑
๑

2
2

๓
๓

๔
๔

๕
๕

ระดับ  5
ระดับ  5

5.0000
5.0000

0.0500
0.0500

รวม ๑๐๐% 3. 1000

รายงาน ณ วันที่  10  เดือน   ต ุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ผูรายงาน นายมงคล  จันทรส อง  ส ํานกังานตรวจบัญชีสหกรณอ ุบลราชธานี
ตําแหนง  หัวหนาสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี
โทรศัพท ๐ ๔532 1399 Hotline 38968
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ภาคผนวกภาคผนวก
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เทียนหอมเดชอุดม หอมละมุน อุนละไม หอมเทียนไทย เมืองอุบล ฯ 
สัญลักษณทางศิลปวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบลฯ คือประเพณีการแห เทียนพรรษาและไหลเรือไฟ
เทียนพรรษาของที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงาม แกะสลักเสลาชัดเจนประณีต ไมเปนที่สองรองใคร ตัวผมเอง
รูสึกวา ถามาถึงเมืองแหงเทียนแลว ไมมาที่รานนี้  ก็เทากับมาไมถึงอุบลฯ พวกเราจึงดั้นดนเสาะหาราน
ผลิตภัณฑเทียนหอมเดชอุดม ที่ อ.เดชอุดม ซึ่งหาไมยากเลยครับ ถามใครเคาก็รูจักกันทั้งเมือง 
คุณชาลิดา พูลทรัพย หรือคุณออย สาวสวยเจาของราน ปกติจะออกมาตอนรับลูกคาทุกคนดวยตัวเอง ด วยแก
เปนคนพูดเกงออนหวาน เทียนหอมถนอมศิลปของแกจึงสวยไมแพเจาของเลยที เดียว คุณออยเรียนจบมา
โดยตรงทางดานวิจิตรศิลปจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม อีกทั้งยังเคยทํางานเกี่ยวกับสินคาสงออกมาอีกดวย
วันหนึ่งไดด ูโฆษณาในโทรทัศนที่สนับสนุนใหคนไทยกลับไปพัฒนาบานเกิดของตัวเอง เกิดความซาบซึ้ งถึงกับ
น้ําตาไหล ต ัดสินใจกลับเมืองอุบลฯ บานเกิด สองส่ิงที่นําติดตัวกลับมาดวย นั่นคือความรูดานงานศิลปะที่ ได
เลาเรียนมาและความรูดานการสงออกจากงานที่เคยสัมผัสมา ตรองดูวาเราจะเริ่มตนงานแบบไหนดี มาลงตัว
เอาวา เมืองอุบลฯ ขึ้นชื่อในเร่ืองแกะเทียนพรรษา รายไดก็เกิดขึ้นปละครั้งเฉพาะนายชางผูชาย ทําไมเราไมแ ก
โจทยนี้ใหการแกะเทียนสามารถทํารายไดตลอดทั้งป และผูหญิงก็นาจะทําไดดี ไม แพผู ชายดวย จึงไดกอตั้ ง 
“กลุมแมบานผลิตภัณฑเทียนหอมเดชอุดม” ขึ้นมา ถายทอดวิชาศิลปะที่ตัวเองไปบมเพาะมาจากมหาวิทยาลัย
สมทบเพิ่มดวยความรักในศิลปะ ใสความละเอียดออนชอยไวในลายไทยทุกเสน ในลายไมทุกกานแกผู ที่ เข า
มารวมในโครงการฯ ดังนั้นผลงานเทียนหอมที่ออกมาจากรานนี้ จึงเปนผลงานที่ สวางไสวเรืองรอง หอมฟุ ง
จรุงใจและออนไหวในศิลปะทุกชิ้น เมื่อนําไปเสนอขายสงออกตางประเทศ การตอบรับจึงเปนที่นาปลื้ม ใจยิ่ง 
ยอดสั่งสินคาไมขาดตอนกันเลยทีเดียว
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                 อุบลราชธานี ดินแดนแหงปราชญทางพระพุทธศาสนา เปนถิ่นกําเนิดของพระอาจารยทางวปิสนา 
คือ พระอาจารยม่ัน ภูริทตโฺต พระอาจารยเสาร กนฺตสีโล เปนตน กลาวกันวา เมือง อุบลราชธานี เปนตน
รากแหงการขยายพระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม ใหแพรหลายยิ่งกวาในทุก หัวเมืองในภาคอีสาน

         เดิมงานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มีจัดเฉพาะตามคุมวัดตางๆ เทานั้น 
จนกระทั่งป พ.ศ. 2444 เมืองอุบลราชธานีจัดงานบุญบั้งไฟ โดยทุกคุมจะนําบั้งไฟมารวมกันที่วัดหลวง ริม
แมน้ํามูล มีการแหบั้งไฟไปรอบเมืองและจุดขึ้นไปบนทองฟาทําใหเกิดอุบัติเหตุ บั้งไฟตกลงมา ถูก
ชาวบานตายในงาน มีการชกตอยตีรันฟนแทงกัน กอเหตุวุนวายไปทั้งงาน กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค 
ผูสําเร็จราชการเมืองอุบลฯ สมัยนั้น ใหยกเลิกงานประเพณีบุญบั้งไฟเสีย แลวใหมาจัดงาน ประเพณีแห
เทียนพรรษาแทน ในสมัยแรกๆ นั้นไมมีการประกวดเทียนพรรษา แตชาวบานจะกลาว ร่ําลือกันไปวา 
เทียนคุมวัดนั้นงาม เทียนคุมวัดนี้สวย ผูสําเร็จราชการเมืองอุบลฯ จึงเห็นควรใหมีการประกวดเทียน
พรรษากอน แลวแหรอบ เมือง กอนจะนําไปถวายพระที่วัด
            ตอมาในชวงป พ.ศ.2494 ประชาชนเริ่มใหความสนใจและเห็นความสําคัญ ในการทําและแห
เทียนพรรษามากขึ้น เมื่อทางจังหวัดไดสงเสริมใหงานเขาพรรษาเปนงานประเพณีประจําป แตตนเทียนใน
ขณะนั้นยังมีการจัดทําอยูเพียง 2 ประเภท คือ ประเภทมัดเทียนรวมกันแลวติดกระดาษสีและประเภท
พิมพลายติดลําตน

         พ.ศ.2495 ไดมีการฟนฟูศิลปะการทําตนเทียน และการแหเทียนพรรษาของ จังหวัดอุบลราชธานี 
มีการประกวดเทียนพรรษา 2 ประเภท คือ ประเภทมัดรวมติดลาย และประเภท ติดพิมพครั้น พ.ศ.2497 
ชางฝมือรุนเยาว  อันไดแก นายอารีย สินสวัสดิ์ นายประดับ กอนแกว ไดพัฒนาวิธีทําขึ้นใหม โดยใชปูนพ
ลาสเตอรแกะเปนแมพิมพลายตางๆ แลวหลอดวยเทียนออกมาเปนดอกๆ ผึ้งที่ใชหลอดอกไมคนละสีกับ
ลําตน จึงทําใหมองเห็นเปนสวนลึกของลายอยางชัดเจน นายประดับกอนแกว ไดทําตนเทียนติดพิมพ 
และตกแตงขบวนตนเทียนของวัดมหาวนารามไดอยางสวยงาม จนไดรับรางวัลชนะเลิศ
           และนบัตั้งแตป พ.ศ.2520 จังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดงานสัปดาหประเพณีแหเทียนพรรษา ใหเปน
งานประเพณีที่ยิ่งใหญและมโหฬาร มีการประกวดตนเทียนประเภทตางๆ ประกวด ขบวนแห และนางฟา 
โดยมีหลักเกณฑและวิธีการใหคะแนนอยางรัดกุม มีการประชาสัมพันธงานกันอยางกวางขวาง ทําใหมี
ผูคนทั้งชาวไทยและตางชาติมาเที่ยวและชมงานเปนจํานวนมาก โดยไดกําหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา
เดือน 8 และแรม 1 ค่ําเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษาของทุกป ซึ่งในแตละปก็จะมีชื่อ
งานแตกตางกันไป โดยใชบริเวณทุงศรีเมืองและศาลาจัตุรมุข เปนสถานที่ในการจัดงาน

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี
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        ในป 2559 จังหวัดอุบลราชธานีไดดําเนินการจัดงานแหเทียนพรรษาขึ้นดังเชนทุกป  โดยจุดเดน
ของงานในปนี้คือมีขบวนแหตนเทียนพรรษาใหญที่สุดในโลก ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําเปน เทียน
พรรษาเลาเรื่องราว”พุทธประวัติ” คือ ประสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ชวงละ 10 เมตร มี
ความยาวรวมกัน 40 เมตร ซึ่งไดสรางความต่ืนตาตื่นใจแกนักทองเที่ยวเปนอยางยิ่งและมีขบวนตน เทียน
พรรษาทองคํา ที่องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด ไดจัดทําตนเทียนพรรษาที่มีผิวตน เทียนเปนทองคํา 
ขนาด 3 คนโอบ มีขนาดเสนผาศูนยกลางของตนเทียน 1.5 เมตร โดยที่ยอดตนเทียนเปนวัสดุคลายเพชร
อีกดวย  นอกจากนี้ ยังมีการการแสดง มวนซื่นโฮแซว โดยมีลําดับการแสดง 12 ชุด ประกอบดวยลํานํ า
อีสาน แตมแตง แปงฟอน ฟอนบุญบั้งไฟวาดอุบลฯ นาค นบ ศรัทธา เมือยามบานอีสานสามัคคี หนั งบัก
ตื้อ นําฮอยลํา ลูกทุงเมืองอุบลฯ ผูกมัดกินดอง ออนซอนงามฟอนงามเทียน มิตรไมตรี และชุดอีสานบาน
เฮา โดยใชผูแสดงซึ่งเปนนักเรียน นักศึกษา และลูกหลานเมืองอุบลราชธานี ซึ่งแตงกายดวยผาพื้น เมือง
ของจังหวัดอุบลราชธานี กวา 2,000 คน เพื่อรวมสืบสานงานพุทธศิลปของจังหวัดอุบลราชธานี ที่โดดเดน
และเปนเอกลักษณ ใหคงอยูคูเมืองอุบลราชธานี และประเทศไทย สืบไป โ ดยมีนายสมศักดิ์  จั งตระกุล 
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานเคาะกะลอ เปดเพื่อตอนรับนักทอง เที่ ยวที่มารวมงานให
ไดรับชมความสวยงามของตนเทียนพรรษาทั้งประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ และประเภทเทียน
โบราณ สวนกลางคืนก็มีการแสดงแหเทียนภาคกลางคืน ประกอบแสง สี เสียง ซึ่งเปนอีกหนึ่ ง ไฮไลท ใน
งาน 115 ป ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2559 ซึ่งเมื่อแสงตกกระทบตน
เทียนจะเปลงประกายสีสันอยางสวยงาม พรอมกับการแสดง แหฟอนบูชา ราชธานีแหงเทียนพรรษา ที่บ ง
บอกเร่ืองราวของการกอตั้งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาไล ตลอดจนประวัติความเปนมาในการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เพื่อถวายเปนพุทธบูชาจนครบ 115 ป ตราบเทาทุกวันนี้ 
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ผลการประกวดตนเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธาน-ีประจําป-2559 เทียนพรรษาชนะเลิศ
อุบล 2559

        ประเภทแกะสลักตนเทียนขนาดใหญ
     - ชนะเลิศ ไดแก วัดทุงศรีเมือง
     -  รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก อําเภอเดชอุดม
     -  รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก วัดพระธาตุหนองบัว
     -  ชมเชย ไดแก วัดศรีอุบลรัตนาราม และอบต.กุดลาด 

       ประเภทแกะสลักตนเทียนขนาดกลาง
      - ชนะเลิศ ไดแก วัดกลาง
      - รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก อําเภอเขมราฐ
      - รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก วัดใตพระเจาใหญองคตื้อ
      - ชมเชย ไดแก มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี และอําเภอเขื่องใน

        ประเภทแกะสลักตนเทียนขนาดเล็ก
        - ชนะเลิศ ไดแก อําเภอนาเยีย
        - รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก อําเภอน้ํายืน
        - รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก วัดปทุมมาลัย
        - ชมเชย ไดแก อําเภอตาลสุม และอําเภอสําโรง

        ประเภทติดพมิพตนเทียนขนาดใหญ
        - ชนะเลิศ ไดแก วัดพลแพน
        - รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก วัดแจง
        - รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก วัดมหาวนาราม
        - ชมเชย ไดแก วัดบูรพาราม และวัดศรีประดู

      ประเภทติดพมิพตนเทียนขนาดกลาง
        - ชนะเลิศ ไดแก อําเภอนาจะหลวย
        - รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก วัดทาวังหิน
        - รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก อําเภอตระการพืชผล
        - ชมเชย ไดแก มจร.วิทยาเขตอีสาน ศูนยการศึกษาอุบลราชธานี และวัดนาควาย

      ประเภทติดพิมพต นเทียนขนาดเล็ก
        - ชนะเลิศ ไดแก วัดหายโศก
        - รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก อําเภอทุงศรีอุดม
        - รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก อําเภอกุดขาวปุน
        - ชมเชย ไดแก อําเภอศรีเมืองใหม และอําเภอดอนมดแดง
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ผากาบบวัอบุลราชธานี
                     จังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงในดานการทอผามาเปนเวลาเห็นไดจากวรรณกรรม
โบราณอีสานและประวัติศาสตร     ในสวนที่เกี่ยวของกับจังหวัดอุบลราชธานีไดปรากฏใหเห็นถึงความ
ประณีตสวยงาม แสดงถึงภูมิปญญาของผูทอผาที่ไดสรางสรรคบรรจงดวยจิตวิญญาณออกมาเปน
ลวดลายวิจิตรจนถึงปจจุบัน   ปจจุบัน "ผากาบบัว"  ไดรับการสืบสานเปนผาเอกลักษณทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดอุบลราชธานี เปนที่นิยมในวงการแฟชั่นไทย มีการสวมใสตั้งแตระดับชั้น
ของขาราชการชั้นผูใหญไปจนถึงระดับวัยรุนดวยรูปแบบที่หลากหลาย

ผากาบบัวในหนาประวัติศาสตรในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 

แหงราชวงศจักรี กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ขาหลวงสําเร็จราชการมณฑลลาวกาวและมณฑลอีสาน
ไดนําผาทอเมืองอุบลราชธานี ทูลเกลาถวายซ่ึงปรากฏในหนาพระราชหัตถเลขา ตอบเม่ือวันที่ 18 
กุมภาพันธ ร.ศ. 114 ที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ ความวา   "ถึงสรรพสิทธิ์ ด วยไดรับหนังสือลงวันที่ 
13 มกราคม สงผาเยียรบับลาวมาใหนั้นไดรับแลว ผาทอดีมากจากเชียงใหมยังสูไมได เลย ถาจะยุ
ใหทํามาขายคงจะมีผูซื้อ ฉันจะรับเปนนายหนา สวนที่สงมาจะใหตัดเส้ือ ถามีเวลาจะถายรูปใหดู 
แตอยาตั้งใจคอยเพราะจะถายเมื่อใดบอกไมได จุฬาลงกรณ ปร."
จากการคนควาถึงตํานานผาเยียรบับนี้พบวา เปนผาลายกาบบัวคํา ทอดวยเทคนิคขิดหรือยกดวยไหม
คํา (ดิ้นทอง) แทรกดวยไหมมัดหมี่ ใช เทคนิคดวยการจกหรือเกาะดวยไหมสีตางๆลงบนผา ในเวลาอีก 
55 ปถัดจากนั้น เม่ือวันที่  28 เมษายน 2493  ชาวอุบลราชธานีไดรวมใจกันทอ  "ผาซื่นไหมเงิน 
ยกดอกลายพิกุล ”ทูลเกลาถวายเนื่องในพิธีพระราชบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
กับ ม.ร.ว.สิริกิต์ิ กิติยากรในรัชกาลปจจุบันและถัดจากนั้นอีก 5 ปถัดมาในวโรกาสเสด็จพระราช-
ดําเนินมายังเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2498 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ระบรมราชินี
นาถ ไดทรงฉลองพระองคดวยผาซิ่นไหมเงิน   ที่ชาวอุบลราชธานีทูลเกลา ฯถวาย   และมีเสด็จรับสั่ง
กับพสกนิกรที่หนาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี    วา "ชาวอุบลฯเขาใหผาซื่นเปนของขวัญวันอภิเษก
สมรส เมื่อมาเยี่ยมอุบลฯ  จึงนํามานุงใหคนอุบลฯเขาดู “ยังความปติปลาบปลื้มเปนลนพนของชาว
อุบลราชธานีเปนอยางมาก[“
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       คาํขวญัจงัหวดัอบุลราชธานี
            “  เมอืงดอกบวังาม  แมน ้าํสองส ี มปีลาแซบหลาย 
                     หาดทรายแก งหนิ    ถ ิน่ไทยนกัปราชญ  
                   ทวยราษฎร ใฝ ธรรม   งามล้าํเทยีนพรรษา
                               ผาแต มกอนประวตัศิาสตร  

      ฉลาดภมูปิ ญญาท องถ ิน่ ด ินแดนอนสุาวรยี คนดีศรอีบุล”

น ้าํตกสร อยสวรรค  อยูในเขตอาํเภอโขงเจียม ภายในเขตอุทยานแหงชาติผา
แตม บนทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2112 หางจากอําเภอโขงเจยีมประมาณ 
30 กิโลเมตร เปนน้ําตกขนาดใหญที่ไหลจากหนาผาสูงชนัสองดาน ซึ่งเกิดจาก
ลําหวยสรอยและลําแซไผ ตกลงมาบรรจบกนัคลายสายสรอย กอนไหลลงสู
แมน้ําโขง สูงประมาณ 20 เมตร มีน้ําไหลตลอดป เปนน้ําตกที่มีคนนิยมไป
เที่ยวกันมาก นอกจากนี้ บริเวณน้ําตกยังมีตนไมและดอกไมปา ชวยเสริม
บรรยากาศความงามของน้าํตกแหงนี้ นักทองเที่ยวสามารถมองเหน็ทิวทัศน
แมน้ําโขง ผืนปาและหนาผาหินฝงลาวไดอยางชัดเจน ฤดูทีน่าเที่ยวควรจะเปน
หลังฤดูฝนใหมๆ เพราะจะมีน้ํามาก
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       น ้าํตกแสงจนัทร  (น ้าํตกร)ู เปนน้ําตกอีกแหงหนึ่ง
ที่อยูที่อําเภอโขงเจียม ใชทางหลวงหมายเลข 2314 
(โขงเจียม - ศรีเมืองใหม) แลวเลี้ยวขวาตามทางหลวง
หมายเลข 2112 ทางไป อ.เขมราฐ ระหวางทาง 
ผาน อุทยานแหงชาติผาแตม และน้ําตกสรอยสวรรค 
ถึงกอนน้ําตกทุงนาเมือง 1 ก.ม.  รถยนตเขาถึงได
บริเวณหนาน้ําตก เปนน้ําตกที่มีความสวยงามมาก 
และพิเศษคือ สายน้ําจากลําหวยทาลง จะตกลง
ปลองหินลงสูเบื้องลาง ซี่งมองดูแลว คลายกับแสง
จันทรที่เต็มดวงไดสาดสองลงมา อีกทั้งเมื่อสายน้ํา
กระทบสูผืนน้ําเบื้องลางยังจะกระจายตัวเปนรูปหัวใจ
สีขาวนาอัศจรรย บริ เวณโดยรอบนั้น มีโขดหินนอย
ใหญเรียงรายกันอยู และมีตนไมนานาพันธุ  ซ่ึงดูแลว
คลายกับสวนญี่ปุน บริเวณเบื้องลางนั้นเปนถ้ํา ซ่ึง
สามารถต้ังแคมปไดเปนอยางดี ฤดูที่ควรไปเที่ยวคือ 
ฤดูฝน ถึงยางเขาฤดูหนาว

      แก งสะพอื  เปนแกงที่สวยงามที่สุดแหง
หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เปนแกงที่
อยูในแมน้ํามูล ในเขตอําเภอพิบูลมังสา-
หาร หางจากตัวจังหวัดอบุลราชธานี
ประมาณ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 217 

       แกงสะพือ เปนคําทีเ่พี้ยนมาจากคําวา 
"ซาํพดื" หรือ "ซาํป ด" ซึ่งเปนภาษาสวย
ที่แปลวา งูใหญ หรืองูเหลือม แกง
สะพือ จะมีหินนอยใหญสลับซบัซอน 
กระแสน้ําไหลผานกระทบหิน แลวเกิด
เปนฟองขาวมีเสียงดังตลอดเวลา ริม
แกงจะมีศาลาพักรอนตั้งอยู สําหรับให
นักทองเที่ยวนั่งชมทัศนียภาพ
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         สามพนัโบก เปนแกงหินที่อยูใต

ลําน้ําโขง เนื่องจากในชวงฤดูน้ําหลากแกงหิน
ดังกลาวจะจมอยูใตบาดาลและดวยแรงน้ําวนกัด

เซาะทําใหแกงหินกลายเปนแอง
เล็ก ใหญ   จํานวนมากกวา 3,000 แอง    

หรือ 3 พันโบก โบก หรือแอง หมายถึง บอน้ํา
ลึกในแกงหินใตลําน้ําโขง และคําวา “โบก” เปน

ภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และ สามพัน
โบก กลายเปนที่เพาะพันธุสัตวน้ําจืด ในลําน้ําโขง

ตามธรรมชาติ แหลงใหญที่สุด รักษาระบบ
นิเวศนและการขยายพันธุของสัตวน้ําในลําน้ําโขง
ใหอยูไดอยางสมดุล  อยูในเขต อําเภอโพธิ์ไทร

ผาชะนะได เป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึ �น

แห่งแรกของประเทศไทย เพราะเป็นพื �นที�ที�อยูท่าง
ตะวันออกสดุของประเทศไทย พระอาทิตยข์ึ �นเวลา

ประมาณ 05.30 นาฬกิา และตามแนวหน้าผา บนภูเขา
ที�ทอดยาวขนานไปตามลาํนํ �าโขง นับเป็นจุดขมวิว

ทิวทัศน์ที�สามารถมองเห็นลาํนํ �าโขง และภูเขาสงูทะมึน
สลบัซับซ้อน ที�ปกคลมุไปด้วยป่าเขียวขจีของฝั�งลาวได้ 

รวมทั �งเป็นจุดชมทะเลหมอกที�สวยงามแห่งหนึ�งของ
เมืองไทย ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม  ผาชะ
นะได  หน้าผาริมโขง ด้านตะวันออกสดุสยาม จังหวัด
อุบลราชธานี ได้ชื�อว่าเป็นจุดบอกพกิัดตะวนัขึ �น ของ

ประเทศไทยทุกเช้า

ความพเิศษของสถานที�เที�ยวแห่งนี �เป็นไปตามคาํขว ัญที�
รู้จักกันทั�ว คือ  รับตะวนัก่อนใครในสยาม   ที�  ผาชะนะได  
โดยบนหน้าผาที�ย ื�นผงาดฟ้าปกคลมุด้วยป่าสนสองใบ 

เมื�อมองทะลทุิวสนจะเห็นทิวเขาสลบัซับซ้อนตัดกับเส้น
ขอบฟ้า และแสงตะวันอยา่งสวยงามยิ�งนักทศด้วยการ

เห็นลาํแสงเริ�มแรกของ ตะวัน 
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วดัมหาวนาราม ตั้งอยูบนถนนสรรพสิทธิ์ 

อ.เมืองอุบล แตชาวบานนิยมเรียกกันโดยท่ัวไปวา 
"วดัป าใหญ " เปนวัดเกาแก และถือเปนวัด
คูบานคูเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี มีมูลเหตุการ
สราง คือ เมื่อพระปทุมวรราชสุรยิวงศ (ทาวคําผง) 
เจาเมืองอุบลราชธานี คนแรก ไดก อสรางเมือง
อุบลราชธานี บริเวณริมฝงแมน้ํามูล เปนท่ีเรียบรอย
แลว จึงไดกอสรางวัดขึ้นท่ีริมฝงแมน้ํามูลน้ันเอง ตั้ง
ชื่อวา "วดัหลวง" เพือ่ใหเปนสถานที่ทํานุบําเพ็ญกุศล
แกประชาชนทั่วไป วัดนี้จึงนับไดว าเปนวัดแรกของ
เมืองอุบลราชธานี ภายหลังกอสรางวัดหลวงเสร็จ
แลว ไดนิมนต พระธรรมโชติวงศา ซึ่งเปนพระมหา
เถระ และพระภิกษุสามเณร มาอยูจําพรรษา เพื่อ
สนองศรัทธาของประชาชน

อทุยานแหงชาตผิาแตม มีเนื้อที่

ครอบคลุมทองที่อําเภอโขงเจียม อําเภอศร ีเมืองใหม และ
อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวยสภาพ
ปาที่อุดมสมบูรณ  สัตวปานานาชนิด มีจุดเดนที่สวยงาม
ตามธรรมชาติมากมาย เชน ผาแตม น้ําตกสรอยสวรรค  
เสาเฉลียง ถ้ําปาฏิหาริย ภูนาทาม เปนตน อีกทั้งยังไดมี
การค นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยกอนประวัติศาสตร อายุ
ราว 3,000-4,000 ป ที่บริเวณผาขาม ผาแตม ผาเจ็ก 
ผาเมย และถือไดวา เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกใน
ประเทศไทยที่มีแมน้ําโขง ซ่ึงเปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง
ประเทศไทยและประเทศลาว เปนแนวเขตอุทยานแหงชาติ
ที่ยาวที่สุด ทําใหสามารถมองเห็นทิวทัศนปาเขาทางฝง
ประเทศลาวไดเปนอยางดี  ในอดีตชาวบาน ทองถิ่นที่ทํา
กินในบริเวณใกลเคียงพื้นที่ปา
ภูผา นอยคนนักที่จะเดินทางเขาไปในปาดังกลาว 
เนื่องจากมีความเชื่อวา "ผาแตม เป นเขตตองห าม 
ภผูาเหลาน ีม้คีวามศกัดิส์ทิธ ิ ์เช ื่อกนัว าเป นภผูาแห งความ
ตาย ใครลวงล ้าํเขาไป มกัมอีนัเป นไป อาจเจบ็ไขหรอืเป น
อนัตรายถงึชวีติได"
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ป าดงนาทาม เปนปาอยูบรเิวณทิศ
เหนือของอุทยานแหงชาติผาแตม มีพื้นที่
ติดตอกัน 3 อําเภอ คืออําเภอโขงเจียม 
อําเภอศรีเมืองใหม และอําเภอโพธิ์ไทร 
จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณดานทิศ
ตะวันออกของพื้นที่ ติดกับแมน้ําโขงที่
เปนแนวชายแดน ไทย - สปป.ลาว มี
พื้นที่ประมาณ 88 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 55,000 ไร ในป 2534 
ไดรับการประกาศใหเปนสวนหนึ่งของ
อุทยานแหงชาติผาแตม
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 นํ�าตกห้วยหลวง 
เมื�อเขา้หนา้ฝน  รอจนนํ�าฝน
เต็มอิ�ม ชว่งเดือนกนัยายน 
ถึงเดือนตุลาคม เป็นชว่งที�ดี
ที�สุดที�จะไปเที�ยวนํ�าตกหว้ย
หลวงครับ นํ�าตกหว้ยหลวง 
เรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ นํ�าตกบกั
เตว อยูใ่นเขตอุทยาน
แห่งชาตภิูจอง-นายอย อ.นา
จะหลวย จ.อุบลราชธานี   มี
พื�นที�คลอบคลุมถึง อ.นํ�ายืน
และ อ.บุณฑริกบางสว่น

  กุง้เดินขบวน  
ความมหศัจรรยส์ัตวโ์ลก คน้หา
ความแปลกของธรรมชาติกวา่
ก ุง้มากมายจะขึ�นมาเดินขบวน
อวดโฉมเป็นหมื�นตวัในช่วงคํ�า
คืน ชว่งระหวา่งปลายฝน ตน้
หนาว    ณ ลานพนัรูบริเวณ
นํ�าตกแกง่ลาํดวน ในพื �นที�เขต
รักษาพนัธุ์สัตวป่์ายอดโดม 
และศูนยศ์ึกษาธรรมชาติและ
สัตวป่์าอุบลราชธานี อาํเภอ

นํ�ายนื จังหวดัอุบลราชธานี
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วัดสิรินธรวรารามภูพราว  หรือนิยมเรียกกันวา วัดเรืองแสง ตั้งอยูท ี่  อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปนวัดที่ตั้งอยูบนเนิน
เขาสูง โดยจําลองสภาพแวดลอมของวัดปาหิมพานตหรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห ็นพระอุโบสถสีปดทองตั้งเดนเป น
สงา  จุดเดนของวัดคือ การไดมาชมภาพเรืองแสงเป นสีเขียวของของตนกัลปพฤกษท ี่เปนจิตรกรรมที่อยูบนผนังดานหลังของอุโบสถ
ในยามค่ําคืน ซึ่งชวงเวลาที่เหมาะสําหรับการมาชมและถายภาพคือ ตั้งแตเวลา 6.00.19.30 น. ซึ่งหากโชคดีก็จะไดเห็นดวงดาว
มากมายเต็มทองฟา อีกดวย  แตภาพเรืองแสงนี้หากมองดวยตาเปลาจะเห็นเพียงเล็กนอย จะไมเห็นเป นสีเขียวชัดเจนเทากบัภาพที่
ถายดวยกลองถายภาพ เพราะฉะนั้นนักทองเท ี่ยวบางทานที่มาเก็บภาพความงดงามผานสายตาตองเผื่อใจไวเล็กนอย
     นอกจากความมหัศจรรยของพระอุโบสถแลว วัดแหงนี้ยังมีจุดชมวิวทิวทัศนซึ่งเปนวิวลํานํ้าโขง และบริเวณดานหลังพระอุโบสถ
เป น  จุดชม วิวทิวทัศนของฝงประเทศลาวและมองเห ็นดานสากลชองเม็กอยางสวยงามรวมทั้งอางเก็บน้ําที่ อยูบริเวณเชิงเขาคลาย
กับทะเลสาป  โดยเฉพาะในชวงพระอาทิตยตกดินเราเราจะไดเห็นพระอาทิตยดวงโตซึ่งเปนบรรยากาศที่สวยงามมาก สําหรับตน
กัลปพฤกษเรืองแสง เปนฝมือการออกแบบของชางคุณากร ปริญญาปุณโณ ผูลงมือติดโมเสกแตละชิ้นดวยตัวเอง โดยมีแรงบันดาล
ใจมาจากตนไมแหงชีวิต ในภาพยนตรเรื่องอวตาร โดยใชสารเรืองแสง หรือ สารฟลูออเรสเซนตรอบตน  คุณสมบัติของสารฟลูออ
เรสเซนตจะรับแสงพระอาทิตย ในตอนกลางวัน พรอมกับท ี่ศิลปกรรมชิ้นนี้ ไดหันหนาไปทางทิศตะวันออก หรือหันขางไปทางทิศ
ตะวันตก ก็เลยเหมือนเป นฉากก้ัน พลังงาน ในชวงเวลาตอนกลางวัน แลวจะฉายแสงออกมาในตอนกลางคืน คือเปนการคาย
พลังงานออกมา  ตัวอุโบสถมีตนแบบมาจาก วัดเชียงทอง ประเทศลาว เสาแตละตนลงลวดลายดวยมือ โดยรอบนอกเปนลาย
ดอกบัวและสัตวทั้งหลายตามคติบัว 4 เหลา ทางเขาเปนตนสาละ
      สวนตัวอุโบสถมีตนแบบมาจากวัดเชียงทอง ประเทศลาว แตมีความกวางมากกวา 1 เท า และความยาวมากกวา 2 เท า เสาแต
ละตนลง ลวดลายดวยมือ โดยรอบนอกเปนลายดอกบัวและสัตวทั้งหลายตามคติบัว 4 เหลา หัวใจหลักของการทําพทุธศิลป คือ 
การนําเสนอ งานศิลปะที่เกิดจากความสงบ ความเพียร ความอดทน และวิสัยทัศน งานแตละชิ้นตองคิดจากความคิดอันวิจิตรและ
ขบคิดมากอนทั้งสิ้น อยางแนวคิดการจําลองใหวัดเป นเขาพระสุเมรุ  ตรงกลางของพระอุโบสถ เปนที่ตั้งของพระประธาน แตเดิมที่
คลายกับพระพุทธชินราช ในจังหวัดพิษณุโลก แตมีการนําเพียงสวนรัศมีออกไป เพื่อใหแลดูกลมกลืนกันยิ่งขึ้น พรอมกับไดทําฉาก
หลังเป นตนโพธิ์ โดยเบ ื้องบนติดดวยแผนพระทอง 
      สวนการสรางวัดน้ัน ทานพระอาจารยบุญมากเปนผูริเริ่ม ทานเป นคนฝงลาวจําปาสักเขามาเผยแพรอบรมสมาธิทางฝงไท และ
ไดปกกลด    ทีภู่พราวแหงนี้ในป 2497-2498 ตอมาป 2516ทานไดขอบิณฑบาตพื้นที่ให เปนวัดจากทางหนวยทหารและทาง
ราชการอ.พิบ ูลมังสาหาร ทางอําเภอจึงให ตั้งชื่อวัดวา วัดสิรินธรวราราม หลังจากนั้นทา นพระอาจารยบุญมากตองกลับประเทศลาว 
ทิ้งใหวัดรางหลายสิบป จนกระทั่งป 2542 พระครูกมล ลูกศิษยของทานไดคนพบวัดอีกครั้งและบ ูรณะใหกลบัมาเป นสถานที่ปฏบิัติ
ธรรมไดดังเดิม หลังจาก พระครูกมลละสังขารไปในป 2549 พระครปูญญาก็เข ามารับตําแหนงเจาอาวาสวัดและสานตองานสรางวัด
ตอไป อยางตนกัลปพฤกษ เรืองแสงเพิ่งสรางเสร็จเมื่อปที่แลว สวนพระอุโบสถยังมีการแตงเติมอยูเรื่อยๆ  47



 48



 49



50


