


ค ำน ำ
รายงานประจ าปี 2562 ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  จัดท าขึ้นมี

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและใช้ไป 
อัตราก าลัง ผลการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมูลการด าเนินงานตามงบประมาณ รวมท้ัง
รายงานความก้าวหน้า การปฏิบัติราชการตามค ารับรองของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุบลราชธานี

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2562 เล่มนี้
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น้อมถวายบังคมด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า   

คณะข้าราชการ
พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

“ท ำบัญชีให้เห็นว่ำสมดุลไม่ขำดทุน ถ้ำทุกคนสำมำรถท่ีจะท ำให้พอดีไม่ขำดทุน ประเทศชำติไม่
ขำดทุนแน่ และประเทศชำติขำดทุนอย่ำงนี้ ไม่ขำดทุน อยู่รอด ข้อส ำคัญเป็นอย่ำงนี้ ที่ว่ำเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ใช่ว่ำพอเพียงในกำรบริโภค แต่ให้พอเพียงในกำรมีชีวิตอยู่ บำงคนก็อำจจะรวยได้ทีเดียว”
พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกำสเสด็จพระรำชด ำเนินทอดพระเนตร
กำรด ำเนิน งำนศูนย์ศึกษำพัฒนำกำรห้วยทรำย อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2541
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น้อมถวำยบังคมด้วยควำมส ำนึก
ในพระมหำกรุณำธิคุณ

ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้ำพระพุทธเจ้ำ   
คณะข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และจ้ำงเหมำบริกำร

ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลรำชธำนี
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"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงนิการบัญชีที่มีคุณภาพ เช่ือถือได้
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1. ตรวจสอบบัญชแีละก ำกบั

กำรสอบบัญชี

3.ถ่ำยทอดควำมรู้และสง่เสรมิ

กำรจัดท ำบญัช ี

4.จัดท ำรำยงำนภำวะเศรษฐกจิ

ของสหกรณ์

2. ก ำหนดระบบบัญชแีละ
มำตรฐำนกำรสอบบัญช ี
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ภารกจิตามกฎหมาย



5

ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบกิจกำรและกำรจัดท ำบัญชีเกษตรกรและประชำชนท่ัวไป

4

พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรเตือนภัยทำงกำรเงินสหกรณ์

3

ก ำกับกำรสอบบัญชีสหกรณ์ที่ด ำเนินกำรโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและบุคคลอื่น

2

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน 

1

ตรวจสอบบัญชีและควบคุมคุณภำพกำรสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
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พันธกิจของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



AUDITOR

ค่านิยมกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์

Accurate
แม่นย ำในกฎเกณฑ์
มีควำมแม่นย ำ  
กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับและรู้ 
กระบวนงำนสอบ

บัญชี
In-Depth

รู้เชิงลึก ต้องหย่ังรู้เชิงลึก 
รู้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นและ
สำมำรถ วำงแนว
กำรท ำงำน เพ่ือแก้ปัญหำ 
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลำ

Timely
รู้ทันสถำนกำรณ์
รู้ทันกำรด ำเนินธุรกิจที่
ซับซ้อนของสหกรณ์
รู้กลยุทธ์รัฐบำล
รู้ประเมินสถำนกำรณ์

Opportunity 
Provider
เพิ่มโอกำสให้พัฒนำ
รู้จักกำรเรียนรู้ใหม่ ฯ
ตลอดเวลำ ให้มองทุก
อย่ำงเป็นเรื่องใหม่ ๆ

Reliable
ไว้วำงใจได้ เชื่อถือได้
ไว้วำงใจได้ เชื่อถือได้
ซื่อสัตย์ สุจริต 
เที่ยงตรง

Development   
Oriented
พัฒนำให้เติบโต
มีหัวใจที่จะพัฒนำ  
สหกรณ์ให้เติบโต/
แก้ปัญหำได้

Understanding
รู้เขำรู้เขำรู้สถำนกำรณ์
ลูกค้ำรู้จักลูกค้ำ/
ผู้เกี่ยวข้อง
รู้สภำพแวดล้อม
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ค่านิยมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์



ยุทธศำสตร์ที่ 1 : 
คุณประโยชน์ของกำรปฏิบัติ
ตำมหลักธรรมำภิบำลจะต้อง
เป็นที่ประจักษ์อย่ำงชัดเจน 
และน ำไปสู่กำรพัฒนำ
สหกรณ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

1.1 สร้ำงควำม
เชื่อม่ันและโปร่งใส
ให้กับสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

1.3 เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ในกำรจัดท ำบัญชี งบ
กำรเงิน และยกระดับชั้น
คุณภำพ กำรควบคุม
ภำยในของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

1.5 ส่งเสริมให้
สมาชิกสหกรณ์
ตระหนกัและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินการ ของ
สหกรณ์ 1.6 พัฒนำ

วิสำหกิจชุมชนให้
เข้มแข็งและพึ่งพำ
ตนเองได้ 

1.4 พัฒนำ
มำตรฐำนกำรบัญชี
สหกรณ์ให้ก้ำวทัน
มำตรฐำนกำรบัญชี 
และสำมำรถน ำไปใช้
กับสหกรณ์ได้อย่ำง
เหมำะสมและบัง 

เกิดผล 

1.2 พัฒนำระบบ
กำรตรวจสอบกิจกำร
ของสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภำพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



ยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงผู้บริหำรสหกรณ์เพื่อ
เป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำสหกรณแห่งอนำคต
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2.1 สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้บริหารสหกรณ์ท่ีดีแก่คณะกรรมการสหกรณ์ 

2.2 พัฒนาสมรรถนะฝ่ายบริหารสหกรณ์ให้สามารถใช้ข้อมูลการเงินการบัญชี เพื่อบริหารสหกรณ์      
อย่างมืออาชีพ 

2.3 พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ให้มีความสามารถในการก ากับและติดตามการปฏิบัติงาน ของฝ่ายจัดการ 

2.4 ผลักดันให้สหกรณ์ใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการตรวจสอบกิจการ 



3.1 สร้ำงควำมตระหนักรู้
ประโยชน์กำรจัดท ำบัญชีแก่

3.3 สร้ำงเกษตรกรพันธุ์ใหม่
ที่ท ำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น 

3.5 ส่งเสริมกำรจดัท ำบัญชี
แก่กลุม่เปำ้หมำยตำม

โครงกำรอนัเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ

3.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
เครือข่ำยด้ำนบัญชี 

3.2 น ำคุณค่ำกำรจัดท ำ
บัญชีสู่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : 
คุณประโยชน์ของกำรท ำ
บัญชีและบริหำรกำรเงิน
ที่มีคุณภำพ จะต้องเป็นท่ี
ประจักษ์ ต่อเกษตรกร

อย่ำงกว้ำงขวำง ชัดเจน 
และเข้ำถึงได้
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



4.1 ผลักดันให้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่เหมำะสม กับ
สถำนกำรณ์ 

4.2 ปรับระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลและผลักดันให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

4.3 ปรับระบบกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 

4.4 ปรับระบบกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ 

4.5 สร้ำงต้นแบบ Smart Cooperative Auditing Office 

4.6 จัดตั้งหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) รองรับกำรจัดจ้ำง 
ผู้สอบบัญชีภำคเอกชน 

4.7 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 

4.9 บูรณำกำรก ำกับดูแลกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำน

4.10 สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับองค์กรด้ำนสหกรณ์ทั้งในประเทศ 
และต่ำงประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพในกำรรองรับภำรกิจที่ เร่งด่วน ท้ำทำย 
และเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถสร้ำงควำมเป็น AUDITOR ให้ มีควำมชัดเจน และเป็นจริง
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ต้ังอยู่  เลขที่ 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสำมพระยำ  เขตพระนคร  กรุงเทพมหำนคร 10200  www.cad.go.th

งานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่ิมมีขึ้นเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  เม่ื อปี 
พ.ศ.2459 อยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   ซ่ึงในขณะน้ัน     
งานการตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในความรับผิดชอบของ แผนกงานสหกรณ์  กรมพาณิชย์ และสถิติ
พยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และต่อมา เม่ือมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรมใหม่
จึงได้รับการ เล่ือนฐานะเป็น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในสังกัดของ กระทรวงการสหกรณ์ เม่ือ
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ซ่ึงต่อมา กไ็ด้เปลีย่นไป ขึน้อยู่กับ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในปี 
พ.ศ.2506 และเม่ือม ีการยุบกระทรวงพฒันาการแห่งชาติใน  ปีพ.ศ. 2515 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็
เปลีย่น      มาขึน้อยู่กบั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนถึงปัจจุบันนี้

ระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ แต่เดิมน้ัน ผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งหมดจะรวมกนั 
อยู่ที่ ส านักงานใหญ่ ของกรมฯ ใน กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว และจะเดินทางออกไปเพ่ือท า               
การตรวจบัญชี ในจังหวดัต่างๆ เพยีงปีละคร้ัง หรือสองคร้ังเท่าน้ัน แต่ละคร้ัง จะใช้เวลาประมาณ 60 
ถึง 90 วันซ่ึงก็เป็นผลให้ การปฏิบัติงานเป็นไป ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2524     
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้เร่ิมกระจายงานการตรวจสอบบัญชี ออกไปยังส่วนภูมิภาค โดยการ
จัดตั้ง ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจ าจังหวัด ขึน้เพ่ือให้ความช่วยเหลือแนะน าด้านการเงิน    
การบัญชี ให้สถาบันเกษตรกร ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้ ปัจจุบัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจ าอยู่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10      
ท าหน้าทีค่อยก ากบัดูแลการปฏบัิติงานของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ซ่ึงอยู่ในสังกดั
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โดยเหตุที่รัฐบำลได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของสถำบันเกษตรกร ซึ่งรัฐบำลได้ให้กำรสนับสนุนมำ
โดยตลอดนั้น ยังมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องให้ควำมร่วมมือ เพื่อให้สำมำรถควบคุมกำรบริหำรงำนให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ     อันจะช่วยให้สำมำรถดูแลรักษำทรัพย์สินและผลประโยชน์ของสถำบันเกษตรกร
และสมำชิกได้อย่ำงรัดกุม รวมทั้งสำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะอ ำนวยประโยชน์แก่สมำชิก
สถำบันเกษตรกรตำมควำมมุ่งหมำยในกำรพัฒนำสหกรณ์ ตำมแผนพัฒนำสหกรณ์กำรเกษตรสมบูรณ์แบบ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้เสนอและได้รับอนุมัติให้ด ำเนินงำน   "โครงกำรสินเชื่อเพื่อกำรเกษตร
ของประเทศไทย"

โครงกำรดังกล่ำว มีโครงกำรปรับปรุงกำรบริหำรกำรเงินและกำรบัญชีของสถำบันเกษตรกร
ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รวมอยู่ด้วย โดยก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำน
ตรวจสอบกิจกำรสถำบันเกษตรกรขึ้น  จังหวัดละ 1 ส ำนักงำน  เริ่มจำกปีงบประมำณ 2524 – 2526  
ซึ่งเป็นระยะแรกของโครงกำร ก ำหนดให้จัดตั้ง  จ ำนวน 50 ส ำนักงำน โดยใช้งบประมำณแผ่นดินสมทบ
กับเงินกู้จำกธนำคำรระหว่ำงประเทศ  เพื่อกำรบูรณะและพัฒนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สำมำรถ
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ได้เสร็จสิ้นตำมแผนในปีงบประมำณ 2527 - 2528 กรมฯจึงได้รับนโยบำยให้ขยำย
กำรจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัด ปัจจุบันมี 77 จังหวัด และเปลี่ยนชื่อเป็น  "ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์"   
โดยใช้งบประมำณแผ่นดิน พร้อมทั้งก ำหนดบทบำทและภำรกิจในกำรที่จะช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์
โดยให้กำรก ำกับแนะน ำด้ำนกำรเงินกำรบัญชี กำรสอบบัญชีประจ ำปี  และกำรให้กำรศึกษำอบรมด้ำน
กำรเงินและกำรบัญชีแก่สมำชิกชั้นน ำของสถำบันเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์อันที่จะปฏิบัติงำนร่วมกับ
สหกรณ์และสถำบันเกษตรกรได้อย่ำงใกล้ชิด สำมำรถแก้ไขปัญหำ อุปสรรคได้ทันท่วงที รวมทั้งให้กำรสอบ
บัญชีประจ ำปีเสร็จลุล่วงอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม  2526  โดยครั้งแรก    
ได้เช่าอาคารของเอกชนเป็นท่ีตั้งส านักงาน  ต่อมาได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารส านักงาน 2 ชั้น 
เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2527 โดยส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี อยู่บริเวณชั้นล่าง และ
ส า นั ก ง านตร วจบัญชี สหก รณ์ ท่ี  4  อยู่ ชั้ นบน  ต่ อม าส า นั ก ง านตร วจบัญชี สหก รณ์ ท่ี  4 
ได้รับงบประมาณ 2538 เพื่อก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น  และอาคาร 2 ชั้นหลัง เดิม เป็นสินทรัพย์ของ
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จากนั้นได้รับงบประมาณเพื่อต่อเติม 2 ครั้ง เมื่อวันท่ี 7  ธันวาคม 2549 
และวันท่ี 20 กันยายน 2560  ส านักงานฯ ตั้ งอยู่บนท่ีสาธารณประโยชน์อยู่ ในความครอบครองของ            
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อท่ี 1 ไร่ 1 งาน ถนนสถิตย์นิมานกาล  ต าบลวารินช าราบ  อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 34190 และมีบ้านพักข้าราชการ จ านวน 1 หลัง (บ้านพักหัวหน้าส านักงานฯ)
และบ้านพักทาวเฮ้าส์ แบบ 4  ครอบครัว  จ านวน 1 หลัง

เบอร์โทรศัพท์  0-4532-1399 , 0-4532-2669  โทรสาร  0-4526-9468
Email : Cadub@cad.go.th
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ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศกมัพชูา

แผนที่จงัหวดัอุบลรำชธำนี



อ าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

1. อ ำเภอโขงเจียม 2. อ ำเภอนำจะหลวย

3. อ ำเภอบุณฑริก 4. อ ำเภอวำรินช ำรำบ

5. อ ำเภอทุ่งศรีอุดม 6. อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์

7. อ ำเภอน้ ำขุ่น 8. อ ำเภอเดชอุดม

9. อ ำเภอน้ ำยืน 10. อ ำเภอพิบูลมังสำหำร

11. อ ำเภอส ำโรง 12. อ ำเภอสิรินธร

13. อ ำเภอนำเยีย 14. อ ำเภอม่วงสำมสิบ

15. อ ำเภอโพธิ์ไทร 16. อ ำเภอกุดข้ำวปุ้น

17. อ ำเภอดอนมดแดง 18. อ ำเภอตระกำรพืชผล

19. อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 20. อ ำเภอเขื่องใน

21. อ ำเภอนำตำล 22. อ ำเภอเหล่ำเสือโก้ก

23. อ ำเภอเขมรำฐ 24. อ ำเภอตำลสุม

25. อ ำเภอศรีเมืองใหม่

แบ่งเขตพื้นที่การปกครอง 25 อ าเภอ 219 ต าบล 2,469 หมู่บ้าน  จ านวนประชากร
ท้ังสิ้น 1,878,146 คน สมาชิกสหกรณ์  364,948  คน กลุ่มเกษตรกร 24,129 คน รวมท้ังสิ้น  
389,077 คน คิดเป็นร้อยละ 20.72  ของประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี 
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สะพานรัตนโกสินทร์  200  ปี

N

เขตอ าเภอ

วารินช าราบ

แม่น า้มูล 
Moon River

แม่น า้มูล

Moon River

มูลนิธิสว่างบูชา-
ธรรม

เขต อ.เมืองอบุล
ฯ

ยงสงวน

ดีมาร์ท

ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุบลราชธานี

สหกรณ์
จังหวัด

อุบลราชธานี

ส านักงานที่ดิน

อ.วารินช าราบ

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ถ.สถติย์นิมานกาล อ.วารินช าราบ  

จ.อุบลราชธานี  3 4 1 9 0

โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท 
Ubonburi Resort Hotel

ไป อ.พิบูลมังสาหาร

300 เมตร

ไปสถานีรถไฟ  

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

ถน
นส

ถิต
ยน์ิ

มา
นก

าล
วงเวยีน
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"ร่วมใจ สามัคคี น าบัญชี
สู่สถาบันเกษตรกร”
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วิสัยทัศน์ของส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุบลราชธานี



ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลรำชธำนี    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และ
มาตรฐานการสอบบัญชี  ด าเนินงานตามภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยแบ่งงานภายใน ดังนี้

(1). งำนบริหำรทั่วไป  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
บริหำรส ำนักงำน โดยใช้ระบบ Back office ดังนี้

1.1 ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานบุคคล งบประมาณ งานการเงิน        
การบัญชี  พัสดุครุภัณฑ์  และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ของส านักงาน

1.2 อ านวยการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของส านักงาน
1.3 ประสานงานและเชื่อมโยงการบริหารจัดการงานระหว่างส านักงานกับหน่วยงานอ่ืน    

ทั้งหน่วยงานภายใน  และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง
1.4 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมตามท่ีได้รับมอบหมาย

(2) ฝ่ำยตรวจสอบบัญชีและแนะน ำด้ำนกำรบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 งานสอบบัญชี

1. สร้างความตื่นตัวในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบโดยจัดท ารายงานภาวะ
เศรษฐกิจของแต่ละสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรและประชุมเสนอภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

2. ประเมินความพร้อมเบื้องต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. ก ากับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

2.2 งานมาตรฐานการสอบบัญชี
1. ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบในผลงาน

ของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
2. สอบทานความถูกต้องของการก าหนดแนวการสอบบัญชีการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การแสดงความเห็นต่องบการเงินและการจัดท ารายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี จากกระดาษ    
ท าการ งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งรายงานการสอบบัญชี

3. สอบทานวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

4. สรุปและแจ้งผลการวิเคราะห์เพื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์    
ในการบริหารจัดการ
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลรำชธำนี



2.3 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำย IT)  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจ 

สอบบัญชี
2. ปะมวลผลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือจัดท า

เป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด
3. ใช้โปรแกรม ACL/CATs ช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ท่ีใช้คอมพิวเตอร์
4. แนะน าการใช้และติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจสอบบัญชี

2.4 งานช าระบัญชี ตรวจสอบบัญชีของผู้ช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิก
2.5 งานเสริมสร้างความเข้มแข็ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สัมมนา นิเทศ และเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือรองรับ
การตรวจสอบบัญชีประจ าปี ร่วมกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4

2. ให้ความรู้ด้านการเงินบัญชีแก่เกษตรกรรายบุคคลตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญา  
ทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย

3. ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในโครงการต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการส่งเสริมสหกรณ์
และโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
โครงการกลุ่มอาชีพโครงการหนึ่ง ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
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หัวหนำ้ส ำนกังำนตรวจบัญชสีหกรณอ์บุลรำชธำนี

ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป

-งำนบุคคล

-งำนกำรเงนิ บัญชี

--งำนพสัดุ

--งำนธรุกำร

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะน าด้าน
การบัญชีที่ 4

(ฝ่าย
แผนงาน)

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะน าด้านการ
บัญชีที่ 1

(ฝ่ายโครงการ
พระราชด าริ)

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะน าด้าน
การบัญชีที่ 2

(ฝ่ายโครงการ
เสริมสร้างภูมิ
ปัญญาทาง
บัญชี)

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะน าด้าน
การบัญชีที่ 6

(ฝ่าย IT)

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะน าด้าน
การบัญชีที่ 5

(ฝ่าย
มาตรฐานการ
สอบบัญชี)

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะน าด้าน
การบัญชีที่ 3

(ฝ่ายบริหาร)
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ระดับผู้สอบปฏิบัติกำร 2 คน

ระดับผู้สอบช ำนำญกำร
พิเศษ 1 คน

หัวหน้ำส ำนักงำน 1 คน

ระดับผู้สอบช ำนำญกำร 19 คน

ระดับเจ้ำพนักงำนตรวจสอบ
บัญชีอำวุโส 1 คน

พนักงำนรำชกำร 33 คน

จ้ำงเหมำ 17 คน
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อัตรำก ำลัง 74 คน



ต ำแหน่งข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน (คน)

ข้าราชการ

- ช านาญการพิเศษ 2    คน

- ช านาญการ 19    คน

- อาวุโส                                     1    คน

- ปฏิบัติการ                                2    คน

รวม 24 คน

พนักงานราชการ 33  คน

จ้างเหมาบริการ 16 คน

- เจ้าหน้าที่ธุรการ 3   คน

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                       1   คน

- เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพฯ       2   คน 

- เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน          1   คน

- เจ้าหน้าที่โครงการศพก. 1   คน

- พนักงานขับรถยนต์                          7   คน

- พนักงานท าความสะอาด                    1   คน

หมายเหตุ : พนักงานขับรถยนต์บริษัท

(บริษัท  แอดวานซ์ โกลบอล จ ากัด)             1  คน

รวมทั้งสิ้น 74 คน
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อัตรำก ำลัง



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง

ข้าราชการ

1 นายล าพูล ใจกล้า หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
2 นายศุภกิตติ์ ปกป้อง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ
3 นางสาวลาวัล จรรยากรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
4 นางวัชรี จิตต์บรรเทิง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
5 นางศิริวรรณ วิลามาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
6 นางนิรนุช เมืองจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
7 นางวิภวานี จารุวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
8 นางสาวจันทร์เพ็ญ ต้นทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
9 นางพิมพรรณ ข าคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
10 นางสาวศศิธร วิศิษฏ์ศิลป์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
11 นางสาวดวงพร ลิ้มพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
12 นายสราวุธ สุวรรณเจริญ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส
13 นางศรีวิภา เพชรสงคราม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
14 นางสาวมุจรินทร์ โมมา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
15 นางนภัสวรรณ รอดภัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
16 นางสาวพิมลพรรณ แม่นธนู นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
17 นางวราพร พัณณิตากุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
18 นางสาวมัลสิกาวดี ไชยโชติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
19 นางกุลจิรา จารุตันติ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
20 นางกชพร นันตะวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
21 นางนวพร             บุตนิตย์           นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
22 นางสุภาวดี            ภาณะรมย์          นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ
23 นายเกชา          ไชยเพ็ชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 
24 นางสาวปิยะมาตย์ บุญมั่น        นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ  
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รำยชื่อข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำรและจ้ำงเหมำบริกำร



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง                            
พนักงานราชการ

1 นางสุรีย์พร กัลยามาตร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
2 นางพรพิมล สุขบุญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
3 นางวาสนา เกาะสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
4 นางสาววรรณภา เจริญวัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
5 นางสุภาพร จันทป นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
6 นางสาวนพรัตน์ เสมามิ่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
7 นายสิรวิชญ์ วศินธรวิสุทธิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
8 นายอคัครุทธิ์ ภูดิษฐธนาพัชญ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
9 นายชาตภพ พันธ์ศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
10 นางสาวรังสี สู่บุญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
11 นางสาวเต็มศิริ ปรองดอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
12 นางวรรณนี โพธิ์ศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
13 นางสาววลัยพร ประสมทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
14 นางสาวพิกุล วงษแีก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
15 นางมยุรี สายแวว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
16 นางสาววรรณิภา ธานี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
17 นางสาวนุชนารถ ชูญาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
18 นางสาวนงคราญ ทองค าอวน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
19 นางสาวอรทัย เหมือนลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
20 นางพรวิภา ปาทานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
21 นางขวัญศิริ ไชยมาตร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
22 นางสาวนุตประวีณ์ ชูก้าน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
23 นางสาวนภาพร ศรีลาชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
24 นางสาวชบา ส ารุด นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
25 นางสาววนิดา มูลมั่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
26 นางสาวธนัชญา พรมดาว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
27 นางสาวพรรณิภา อินทพรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
28 นางสาวพินใจ ทีเขียว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
29 นางสาวนิภาภัทร มีสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
30 นางสาวยุวดี ยืนนาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
31 นายทินกร ตุ้มบุญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
32 นายอนุรักษ์ อินทสิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
33 นายเฉลิม พรหมลิ นักจัดการงานทั่วไป
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ล าดบัท่ี
ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่

จ้างเหมาบริการ

1 นางสาวสชุานาฏ กนกหงษ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ
2 นางสาวถิรดา พุม่เกษร เจ้าหน้าท่ีธุรการ
3 นางสาวศรัณญ์รัชต์ สงัข์ทอง เจ้าหน้าท่ีธุรการ
4 นางสาววชิราภรณ์ แก้วใส เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลู
5 นางสาวณฎัฐ์ฐริการ์ ทองหลอ่ เจ้าหน้าท่ีโครงการ พฒันาศกัยภาพฯ
6 นางสาวสธิุมา อดุมญาติ เจ้าหน้าท่ีโครงการ พฒันาศกัยภาพฯ
7 นางสาวเยาวเรศ บวัแจ้ง เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ศพก.

8 นางสาววรรณภา เงินมัน่ เจ้าหน้าท่ีโครงการวิสาหกิจชมุชน
9 นายประสิทธ์ิ สิทธิโชค พนกังานขบัรถยนต์
10 นายทองแดง เครือแก้ว พนกังานขบัรถยนต์
11 นายอทุยั มัน่วงษ์ พนกังานขบัรถยนต์
12 นายเรืองศกัดิ์ หมายเกือ้ พนกังานขบัรถยนต์
13 นายอนพุงษ์ ทองชมุ พนกังานขบัรถยนต์
14 นายบญุนิยม นาคเกิด พนกังานขบัรถยนต์
15 นายพงษ์ศกัดิ์ วงัเอก พนกังานขบัรถยนต์
16 นางสมุนทา เกียรตกิิตตกิร พนกังานท าความสะอาด
17 นายโฆษิต สงักะเพศ พนกังานขบัรถยนต์บริษัท  
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193 184 377

165 173 338

28 11 39

จ านวนตามทะเบยีน

จ านวนทีต้่องตรวจสอบ

สหกรณ์ กลุ่ม รวม

จ านวนทีต้่องตรวจสอบ

จ านวนทีไ่ม่ต้องตรวจสอบ

ปริมาณงานที่รับผิดชอบ



กลุ่มเกษตรกร  184  แห่ง

สหกรณ์กำรเกษตร  136 แห่ง

สหกรณ์ประมง  3 แห่ง

สหกรณ์ร้ำนค้ำ  2 แห่ง

สหกรณ์บริกำร  21  แห่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์  17  แห่ง
สหกรณ์เครติดยูเนี่ยน 14  แห่ง

-สหกรณ์การเกษตร   136  แห่ง
-สหกรณ์ประมง  3   แห่ง
-สหกรณ์ร้านค้า   2 แห่ง
-สหกรณ์บริการ   21  แห่ง
-สหกรณ์ออมทรัพย์ 17  แห่ง
-สหกรณ์เครติดยูเนี่ยน 14 แห่ง
-กลุ่มเกษตรกร    184.  แห่ง

สถานภาพสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

377 แห่ง 
แยกเป็น 

193 สหกรณ์ 
184 กลุ่ม

25 แห่ง 
แยกเป็น 
18 สก. 
7 กลุ่ม

เลิก/ช าระบัญชี สก. 18/7 กลุ่ม

352 แห่ง 
แยกเป็น 
175 สก. 
177 กลุ่ม

พร้อมรับการตรวจสอบ 
313 แห่ง    

147 สหกรณ/์166 กลุ่ม

ไม่พร้อมรับการ
ตรวจสอบ 26 แห่ง       

15 สหกรณ.์/11 กลุ่ม

นอกภาคเกษตร       
13 แห่ง 13 สหกรณ์

รำยงำนประจ ำปี 2562 ( 26 )

จ ำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ควำมรับผิดชอบ 
ทั้งสิ้น 377 แห่ง



แผนงาน ผลงาน ร้อยละของผลงาน
เทียบแผนงาน

313 313 100

26 26 100

งำนสอบบญัชี

กลุ่มพร้อมรับกำรตรวจสอบ

ตรวจแนะน ำ กลุ่มไมพ่ร้อม  
รับกำรตรวจสอบ

313
26

313

26

100
100

งานสอบบัญชี

แผ่นงาน ผลงาน ร้อยละของผลงานเทียบแผ่นงาน
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แผนงำนและผลงำนที่ปฏิบัติได้ในปี  2562



รายการ แผนงาน ผลงาน
ร้อยละของ
ผลงานเทียบ

แผนงาน

โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการท าธุรกรรมทางการ
เงินของสมาชิกสหกรณ์

500 คน 500 คน 100

วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนและความเสี่ยง (สหกรณ์ท่ี
มอบหมายให้

13 แห่ง 13 แห่ง 100

งานตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ 2 แห่ง 2 แห่ง 100

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดท างบการเงินแก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

5 แห่ง 5 แห่ง 100

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการจัดท าบัญชีและงบ
การเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

12 แห่ง 12 แห่ง 100

โครงการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานด้านการเงินการ
บัญชีแก่สหกรณ์

3 แห่ง 3 แห่ง 100

โครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทาง
การเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ

3 แห่ง 3 แห่ง 100

กิจกรรมฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพ้ืนฐานแก่
สมาชิกสหกรณ์

300 คน 300 คน 100

โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่
เกษตรกร

2,500 คน 2,500 คน 100

โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ท าบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น 250 คน 250 คน 100

โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่าง
ยั่งยืน

200 คน 200 คน 100
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สหกรณ์และสถำบนัเกษตรกรได้รบักำรพฒันำและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็



แผนงาน ผลงาน
ร้อยละของ
ผลงานเทียบ
แผนงาน

วิสาหกิจชมุขนใหม่
-จ านวนวิสาหกิจท่ีได้รับการประเมินความพร้อม     
- จ านวนวิสาหกิจท่ีได้รับการวางรูปแบบบญัชีและ 
การควบคมุภายใน
- จ านวนวิสาหกิจท่ีได้รับการสอนแนะ

2 แหง่
2 แหง่

2 แหง่

2 แหง่
2 แหง่

2 แหง่

100
100

100

วิสาหกิจชมุขนกลุม่ตดิตามตอ่เน่ือง
-จ านวนวิสาหกิจท่ีได้รับการประเมินความพร้อม     
- จ านวนวิสาหกิจท่ีได้รับการวางรูปแบบบญัชีและ 
การควบคมุภายใน
- จ านวนวิสาหกิจท่ีได้รับการสอนแนะ

6 แหง่
6 แหง่

6 แหง่

6 แหง่
6 แหง่

6 แหง่

100
100

100

รวมวิสำหกิจชุมชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 8 แห่ง 8 แห่ง 100

แผนงาน ผลงาน
ร้อยละของ
ผลงานเทียบ
แผนงาน

โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร 38 คน 38 คน 100

โครงการพฒันากลุม่อาชีพ 4 คน 4 คน 100

โครงการศลิปาชีพ 120 คน 120 คน 100

โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 12 ครัง้ 12 ครัง้ 100

โครงการรักษ์พงไพร 1,300 คน 1,300 คน 100

โครงการสอนแนะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง 260 คน 260 คน 100
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แผนงำนบูรณำกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรเศรษฐกิจชมุชนและวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดยอ่ยสูส่ำกล

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและ
ลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกิจสังคม



แผนงาน ผลงาน
ร้อยละของ
ผลงานเทียบ

แผนงาน

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
- อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
- ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี 
- ติดตามการจัดท าบัญชี 

910 คน
637 คน
637 คน

910 คน
637 คน
637 คน

100
100
100

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
- พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจ าศูนย์ 
- พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจ าศูนย์ 

25 แห่ง
25 แห่ง

25 แห่ง
25 แห่ง

100
100

โครงการเกษตรอินทรีย์ 
- อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
- ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี 
- ติดตามการจัดท าบัญชี

180 คน
126 คน
126 คน

180 คน
126 คน
126 คน

100
100
100

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
- ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี 
- ติดตามการจัดท าบัญชี

2,050 คน
1,445 คน
1,445 คน

2,050 คน
1,445 คน
1,445 คน

100
100
100

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri - Map) (Agri - Map)
- อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
- ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี 
- ติดตามการจัดท าบัญชี

350 คน
345 คน
345 คน

350 คน
345 คน
345 คน

100
100
100
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แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศกัยภำพ
กำรผลติภำคเกษตร



งบลงทนุ

งบบคุลากร

งบด าเนินงาน

7,848,350.87 บาท
งบด ำเนนิงำน

งบลงทุน
869,000.00 บาท

7,848,350.87 บาท

43.72%

43.72%

4.84%

งบบุคลำกร

9,233,526.63 บาท

งบประมาณทีใ่ช้ไปในปี 2562
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งบประมาณประจ าปี 2562

51.44%



ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจ
ทางการเงินของสหกรณ์โดยจ าแนกตามประเภทของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 
จากสหกรณ์ที่เป็นนิติบุคคล  จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพอยู่      
ในลักษณะเดียวกัน ถิ่นฐานอยู่ใกล้เคียงกัน แต่มีการด าเนินงานที่แตกต่างกันไป
ตามสภาพท้องถิ่นและลักษณะการประกอบอาชีพ  โดยมีจุดมุ่ งหมาย          
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธี   
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  ปัจจุบันสหกรณ์ไทย 
ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
แบ่งออกเป็น  8 ประเภท  คือ

1.  สหกรณ์การเกษตร

2.  สหกรณ์ประมง

3.  สหกรณ์นิคม

4.  สหกรณ์ร้านค้า

5.  สหกรณ์บริการ

6.  สหกรณ์ออมทรัพย์

7.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

8.  สหกรณ์อื่นตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง

รำยงำนประจ ำปี 2562 ( 32 )



สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 วิเคราะห์โดย
ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์อุบลราชธานี จากการรวบรวมขอ้มูลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รวมทั้งส้ิน   
377 แห่ง ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร จ านวน 136 แห่ง สหกรณ์ประมง จ านวน 3 แห่ง สหกรณ์บริการ 
จ านวน 21 แห่ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน จ านวน 14 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ จ  านวน 17 แห่ง สหกรณ์ร้านค้า   
จ  านวน 2 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 184 แห่ง
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จ านวนสมาชิก

รับฝากเงิน

ให้เงินกู้

จดัหา

รวบรวม

แปรรูป

ให้บริการ
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ภาพที่ 1 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(ล้านบาท)

รำยงำนภำวะเศรษฐกิจทำงกำรเงนิภำคสหกรณ์
จังหวัดอุบลรำชธำนี  ปี 2562



ประเภท

จ านวน
สมาชิก
คน/

สหกรณ์

ปริมาณธุรกิจ(ล้านบาท)

ให้เงนิกู้ รวบรวม จัดหา
รับฝาก
เงนิ

แปรรูป ให้บริกา
ร รวม

การเกษตร 294,044 5,025.63 1,370.19 1,292.99 2,585.57 150.31 1.62 10,426.31

กลุ่ม
เกษตรกร

24,129 95.48 16.35 24.12 0.39 2.76 139.09

ประมง 168 3.45 6.24 0.27 0.06 10.02

ร้านค้า 711 13.01 13.01

บริการ
4,261

11.52 3.30 0.87 1.41 17.10

ออมทรัพย์ 54,675 23,716.49 7,838.61 31,555.10

เครดิต
ยูเนี่ยน

11,089 185.35 0.26 179.49 0.46 365.56

รวม 389,077 29,050.93 1,392.78 1,320.94 10,604.99 153.07 3.49 42,526.19
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ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
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ภาพท่ี 2 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

รายได้ของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร (ล้านบาท)
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รวมค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ

เฉพาะธุรกิจ

ต้นทนุ

ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร(ล้านบาท)

รำยงำนประจ ำปี 2562 ( 36 )



ประเภท

รำยได้(ล้ำนบำท) ค่ำใช้จ่ำย(ล้ำนบำท)
ก ำไร

(ขำดทุน) 
สุทธิ

ธรกิจ
หลัก

เฉพาะ
ธุรกิจ

รายได้
อ่ืน

รวม
รายได้

ต้นทุน
เฉพาะ
ธุรกิจ

ค่าใช้จ่าย
อ่ืน  ๆ

รวม
ค่าใช้จ่า

ย

การเกษตร 3,632.35 60.23 39.05 3,731.64 2,854.72 299.46 630.32 3,784.50 (52.86)

กลุ่ม
เกษตรกร

52.10 0.65 1.41 54.16 43.48 3.65 3.36 50.49 3.67

ประมง 7.42 0.08 7.52 6.47 0.14 0.60 7.22 0.30

ร้านค้า 13.01 0.10 13.11 11.10 1.11 12.21 0.90

บริการ 6.74 0.39 0.38 7.51 3.09 2.05 2.35 7.39 0.12

ออมทรัพย์ 2,907.57 6.05 244.42 3,158.04 919.67 592.99 1,600.92 1,557.12

เครดิต
ยูเนี่ยน

42.01 1.23 3.35 46.59 4.95 0.62 19.22 24.79 21.80

รวม 6,661.20 68.55 288.79 7,018.57 3,843.48 305.92 1,249.95 5,487.52 1,531.05
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร



ประเภท
สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝำก
ธนำคำร/เงินฝำก

สหกรณ์อื่น

เงินลงทุน ลูกหนี้เงินให้
กู้/ดอกเบี้ย
ค้ำงรับสุทธิ

ที่ดิน อำคำร 
และอุปกรณ์

สุทธิ

สินทรัพย์
อ่ืน รวม

การเกษตร 1,307.57 15.35 9,119.10 585.78 547.40 11,575.20

กลุ่ม
เกษตรกร

48.85 0.03 77.65 6.15 9.07 141.75

ประมง 2.71 0.01 1.76 0.08 0.13 4.69

ร้านค้า 4.24 0.00 0.00 0.01 7.99 12.24

บริการ 9.00 0.08 20.66 11.53 3.77 45.03

ออมทรัพย์ 617.08 162.11 43,837.07 166.64 13.20 44,796.10

เครดิตยู
เนี่ยน

68.68 10.82 429.98 32.17 8.75 550.39

รวม 2,058.13 188.40 53,486.22 802.36 590.29 57,125.40
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รว
ม

เงินสดและเงินฝากธนาคาร/
เงินฝากสหกรณ์อื่น

เงินลงทุน

ลูกหนี้เงินให้กู้/ดอกเบี้ยค้างรับ
สุทธิ

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

สินทรัพย์อื่น

รวม
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ภาพที่ 3 สินทรัพย์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(ล้านบาท)



ประเภ
ท

หนี้สินและทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(ล้ำนบำท)

เงินรับฝำก
เงินกู้ยืม/
เจ้ำหนี้
กำรค้ำ

หนี้สินอ่ืน รวมหนี้สิน ทุนเรือนหุ้น
ทุนส ำรอง/
ทุนสะสม

ขำดทุน
สะสม/

ก ำไรสุทธิ

รวมทุนทั้ง
สิน

รวมหนี้สิน
และทุนของ

สหกรณ์

การเกษตร 3,148.67 4,149.98 502.47 7,801.12 3,366.17 656.79 (248.88) 3,774.08 11,575.20

กลุ่ม
เกษตรกร

1.86 52.87 28.54 83.27 29.53 33.46 (4.51) 58.48 141.75

ประมง 0.25 0.13 0.38 1.45 2.56 0.30 4.31 4.69

ร้านค้า 0.80 1.50 2.30 5.69 3.35 0.90 9.94 12.24

บริการ 1.44 12.68 19.77 33.89 8.3 5.41 (2.57) 11.14 45.03

ออมทรัพย์ 9,241.39 12,884.49 631.98 22,757.86 17,879.60 2,474.21 1,684.43 22,038.24 44,796.10

เครดิตยู
เนี่ยน

246.28 3.33 7.55 257.16 232.74 38.66 21.83 293.23 550.39

รวม 12,639.89 17,104.15 1,191.94 30,935.98 21,523.48 3,214.44 1,451.50 26,189.42 57,125.40
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รวมหนีส้ินและทนุของสหกรณ์

ก าไรสทุธิ

ขาดทนุสะสม

ทนุส ารอง/ทนุสะสม

ทนุเรือนหุ้น

รวมหนีส้ิน

หนีส้ินอ่ืน

เงินกู้ ยืม/เจ้าหนีก้ารค้า

ภาพท่ี 4 หนี้สินและทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(ล้านบาท)
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หนีส้นิและทนุของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร



โดยรวมภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ยังคงเดินหน้าต่อไป เนื่องจากสหกรณ์
นอกภาคเกษตรซึ่งสมาชิกเป็นกลุ่มที่มีรายได้ประจ า สหกรณ์มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจได้ดี 
ส่ วนสหกรณ์ภาคเกษตรมุ่ งเน้ นการให้ บริ การสมาชิ กด้ านเงิ นทุ นและปั จจั ยในการผลิ ตเป็ นหลั ก
เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับ  ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้นและธุรกิจมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
 สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินภำคสหกรณ์ มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
ควำมเพียงพอของเงินทุนต่อควำมเสี่ยง  (Capital  Strength)

นอกภำคเกษตร จ านวน 57 แห่ง เป็นสหกรณ์ประเภท ร้านค้า บริการ เครดิตยูเนี่ยน 
ประมงและสหกรณ์ออมทรัพย์ มีทุนด าเนินงานจ านวน 45,408.45 ล้านบาท มาจากการรับฝากเงินร้อยละ 
20.90 จากการกู้ยืมเงินร้อยละ 28.41 และหนี้สินอ่ืนร้อยละ 1.46 ส่วนที่เหลือร้อยละ 49.24 เป็นเงินทุนของ
สหกรณ์เอง    จะเห็นได้ว่าการจัดหาเงินทุนเพ่ือการบริหารงานของสหกรณ์นอกภาคเกษตร  ส่วนใหญ่ได้มาจาก
เงินทุนของสหกรณ์  ซึ่งสหกรณ์นอกภาคเกษตรมีหนี้สินมากกว่าทุน 1.03 เท่า มีทุนส ารองคิดเป็น 0.04  
เท่าของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ปีก่อน 0.06 เท่า และทุนของสหกรณ์สามารถสร้างรายได้เกิดผลตอบแทนร้อยละ 
7.64 ปีก่อนร้อยละ 4.63 ลดลงจากปีก่อน นับว่าสหกรณ์นอกภาคเกษตรมีเงินทุนเพียงพอในการบริหาร
จัดการธุรกิจ  เพื่ออ านวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกได้โดยไม่เกิดความเสี่ยง

ภำคเกษตร จ ำนวน 320 แห่ง เป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์การเกษตรและ           
กลุ่มเกษตรกร มีทุนด าเนินงาน 11,716.95 ล้านบาท  มาจากการรับฝากเงินร้อยละ  26.89 การกู้ยืมร้อยละ 35.87 
และหนี้สินอ่ืนร้อยละ 4.53  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 32.71 เป็นเงินทุนของสหกรณ์เอง  จะเห็นได้ว่า      
การจัดหาเงินทุนเพ่ือการบริหารงานของสหกรณ์ภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นเงินทุนภายในได้มาจากระดม  
เงินฝากจากสมาชิก และทุนของสหกรณ์เอง ซึ่งสหกรณ์ภาคเกษตรมีหนี้สินมากกว่าทุน 2.06 เท่า           
มีทุนส ารองคิดเป็น 0.04 เท่าของสินทรัพย์ทั้งสิ้น  และทุนของสหกรณ์สามารถสร้างรายได้เกิดผลตอบแทน
ร้อยละ 7.28 ปีก่อนร้อยละ 5.57 ลดลงจากปีก่อน  นับว่าเงินทุนของสหกรณ์ภาคเกษตรที่ใช้ในการบริหาร 
จัดการธุรกิจเพ่ืออ านวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกยังไม่เข้มแข็งและเพียงพอต่อความเสี่ยง
๒. คุณภำพสินทรัพย์  (Asset  Quality)

นอกภำคเกษตร สินทรัพย์ทั้งสิ้นมีจ านวน  45,408.45 ล้านบาท  ได้น าไปลงทุน       
ให้สมาชิกกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ มากที่สุดถึงร้อยละ 97.54 เท่าของสินทรัพย์ทั้งสิ้น รองลงมาเป็นเงิน
สดและเงินฝากธนาคารร้อยละ..1.55..สินทรัพย์ของสหกรณ์ที่มีอยู่น าไปใช้ในการด าเนินงานเพ่ือก่อ            
ให้เกิดรายได้และสร้างผลตอบแทนร้อยละ 3.76

ภำคเกษตร  มีสินทรัพย์ทั้งสิ้นจ านวน 11,716.95 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้เงินกู้ 
ดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ มากที่สุดถึงร้อยละ 78.49 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น รองลงมาเป็นเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารร้อยละ 11.58 จะเห็นว่าสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของสหกรณ์ภาคการเกษตรถือไว้ในรูปของเงินสดและ
เงินฝากธนาคารค่อนข้างสูง  สินทรัพย์ที่มีอยู่น าไปใช้ในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และสร้างผลตอบแทน
ร้อยละ 2.38 นับว่ามีความมั่นคงแต่สูญเสียโอกาสที่จะก่อให้เกิดรายได้หรือมีผลตอบแทนต่ าไม่คุ้ม         
กับต้นทุนของเงินทุน  สหกรณ์ภาคเกษตรต้องหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิด
ผลตอบแทนต่อมวลสมาชิกมากท่ีสุด

3. ควำมสำมำรถ /…
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3. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร  (Management  Ability) 
นอกภำคเกษตร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลค่าธุรกิจรวม  31,960.79  ล้านบาท หรือเฉลี่ย 

2,663.40 ล้านบาทต่อเดือน  โดยมีการให้สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 74.87 การรับฝากเงินร้อยละ 25.09      
การรวบรวมผลิตผลร้อยละ 0.02 จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายร้อยละ 0.01  และธุรกิจการให้บริการ ร้อยละ 0.01

ภำคเกษตร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลค่าธุรกิจรวม 10,565.40 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 
880.45 ล้านบาทต่อเดือน  โดยเป็นการให้สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 48.47 การรับฝากเงินร้อยละ 24.48 
รวบรวมผลิตผล/แปรรูปร้อยละ 14.57  จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายร้อยละ 12.47 และให้บริการและส่งเสริม
การเกษตรร้อยละ 0.02  

จะเห็นว่าภาคสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งเน้นการส่งเสริมการเงินแก่สมาชิก  สหกรณ์
นอกภาคเกษตรให้บริการเงินกู้มากที่สุด  ซึ่งสมาชิกมีรายได้ประจ านิยมใช้บริการสินเชื่อและฝากเงิน  
ส่วนสหกรณ์ภาคเกษตรจะให้การส่งเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบทบาท
ในการส่งเสริมการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์น้อยมาก  หากสหกรณ์เปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ
ธุรกิจเสียใหม่โดยการรวบรวมผลิตผลมาเพ่ือแปรรูป  และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและมีคุณภาพ
เป็นที่ต้องการของตลาด  จะส่งผลต่อมวลสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์
4. ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  (Earning)    

นอกภำคเกษตร การบริหารธุรกิจมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,232.77 ล้านบาท  มีค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น 1,652.53 ล้านบาท  จึงมีก าไรสุทธิ  1,580.24  ล้านบาท  สหกรณ์มีก าไรเฉลี่ยต่อคน 22,287.64 
บาท มีเงินออมเฉลี่ยต่อคน 123,619.55 และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อคน 325,109.87 บาท  สมาชิกสหกรณ์นอก
ภาคเกษตรมีหนี้สินมากกว่าเงินออม  สหกรณ์นอกภาคเกษตรโดยส่วนใหญ่มีคุณภาพการควบคุมภายในอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดีถึงดีมาก  จึงมีการบริหารจัดการธุรกิจได้ดีและมีความสามารถในการท าก าไร

ภำคเกษตร  การบริหารธุรกิจมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,785.80 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งสิ้น 3,834.99 ล้านบาท จึงมีขาดทุนสุทธิ 49.19 ล้านบาท  มีเงินออมเฉลี่ยต่อคน 8,746.27 บาท และ    
มีหนี้สินเฉลี่ยต่อคน  24,780.20 บาท สหกรณ์ภาคเกษตรสมาชิกมีหนี้สินมากกว่าเงินออม สหกรณ์ภาค
เกษตรโดยส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กและไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งไม่มีการควบคุมภายใน   
ที่เหลือเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีระดับคุณภาพของการควบคุมภายในอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

ผลการบริหารจัดการธุรกิจภาคสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมสมาชิกสหกรณ์    
มีหนี้สินมากกว่าเงินออม ส าหรับสหกรณ์นอกภาคเกษตรมีความสามารถในการท าก าไร ส่วนสหกรณ์       
ภาคเกษตร มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านลูกหนี้ค่อนข้างสูงมาก เช่น หนี้สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่าย
ในการติดตามหนี้ เป็นต้น ความสามารถในการท าก าไรจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุงแก้ไข ทั้งในส่วน      
การขยายธุรกิจเพ่ือก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายเพ่ือลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

/สภำพคลอ่งทำงกำรเงิน...
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5. สภำพคล่องทำงกำรเงิน  (Liquidity)
นอกภำคเกษตร  สหกรณ์มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 0.41 เท่า    

จะเห็นว่ามีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาจเนื่องมาจากการก่อหนี้ระยะสั้นเพ่ือมาให้สมาชิกกู้ยืมใน
ระยะยาว  โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ยค้างรับ -สุทธิ มากที่สุดร้อยละ 64.42 
รองลงมาเป็นเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อ่ืนร้อยละ  12.27  ดังนั้นสหกรณ์เพียงแต่ต้อง
บริหารจัดการระยะเวลาในการช าระหนี้ของลูกหนี้ให้สอดคล้องกับเจ้าหนี้ เพ่ือสภาพคล่องทางการเงินของ
สหกรณ์

ภำคเกษตร หากพิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน  สหกรณ์ภาคเกษตรมีอัตราส่วน
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 1.24 เท่า  แสดงถึงมีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี         
แต่หากพิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียนพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในลูกหนี้ ดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ มากที่สุดร้อยละ 77.67 
รองลงมาเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณ์อ่ืนร้อยละ 14.82 ดังนั้นสภาพคล่องของภาคเกษตรจึง
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการลูกหนี้เป็นส าคัญ
6. ผลกระทบของธุรกิจ  (Sensitivity)

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยปี  2562 อยู่ในช่วงขยายตัวเพ่ิมขึ้น  จะเห็นได้จากการเพ่ิมขึ้น
ของดัชนีราคาผู้บริโภค  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  อัตราเงินเฟ้อและราคาน้ ามัน  ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง     
ที่ส่งผลกระทบต่อภาคสหกรณ์  รวมทั้งภัยจากธรรมชาติ  ราคาสินค้า/พืชผลทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน  
รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล   เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์เป็นอย่างมาก ในมุมของ
สหกรณ์นอกภาคเกษตรปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับการบริหารงานสหกรณ์มากนัก  เพียงแต่
หากรายได้ของสมาชิกไม่มีการขยายตัว ในขณะที่มีการใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น  ย่อมส่งผลให้ธุรกิจของสหกรณ์
ขยายตัวลดลงแน่นอนโดยเฉพาะธุรกิจให้บริการสินเชื่อ ที่ ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกได้               
ส่วนผลกระทบสหกรณ์ภาคเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญแหล่งหนึ่ง            
ในมุมของสมาชิกปัจจัยเสี่ยงนี้จะส่งผลต่อการออมเงิน การลงทุน การบริโภคและการช าระหนี้ของสมาชิกเป็น
อย่างมาก  ส่วนสถาบันสหกรณ์จะส่งผลต่อการจัดหาทุน  การลงทุนและการด าเนินธุรกิจ  จึงเป็นสิ่งที่ควรเฝ้า
ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การก ากับดูแลและให้ค าแนะน าให้เป็นไป       
ในทิศทางท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อมวลสมาชิกในภาพรวม

บทสรุป/...
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จากการวิเคราะห์ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเงินของภาคสหกรณ์            
ปี 2562 โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  สหกรณ์นอกภาคเกษตรมีการควบคุมภายในที่ดีถึงดีมาก             
มีทุนด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  79.49  ของทุนด าเนินงานภาคสหกรณ์  และสหกรณ์ภาคเกษตร      
ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดกลางถึงขนาดเล็กไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและ              
ไม่มีการควบคุมภายใน  ที่เหลือเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีการควบคุมภายในอยู่ ในระดับดีถึงดีมาก        
ภาคเกษตรมีทุนด าเนินงานเพียงร้อยละ 20.51 ของทุนด าเนินงานภาคสหกรณ์  ภาคสหกรณ์ในจังหวัด
อุบลราชธานีต่างมุ่งเน้นการให้บริการเงินกู้ โดยภาพรวมสมาชิกจะมีหนี้สินเฉลี่ยสูงกว่าเงินออมเฉลี่ย 
เพียงแต่วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินของสมาชิกมีความแตกต่างกัน  กล่าวคือ   สมาชิกนอกภาคเกษตร      
มีรายได้ประจ าจะกู้ยืมเงินเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน  ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระดับผู้บริโภค
ของจังหวัดให้ดีขึ้น  ส่งผลต่อดัชนีผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น ส่วนสมาชิกภาคเกษตรเป็นกลุ่มผู้ผลิตจะกู้ยืมเงิน         
โดยมุ่งเน้นเพ่ือการประกอบอาชีพ  ซึ่งในอนาคตเมื่อถูกกระทบโดยสภาพแวดล้อม  เช่น ภัยธรรมชาติ 
จากน้ าท่วม  ภัยแล้งหรือจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  สมาชิกต้องอาศัยเพียงเงินช่วยเหลือ      
จากภาครัฐ อาจไม่ทันการณ์

อย่างไรก็ตาม ภาคสหกรณ์ยังจ าเป็นต้องใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความ    
เชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง  สหกรณ์นอกภาคจะต้องส่งเสริมการออมให้มากขึ้นเพราะอาจได้     
รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ   ส่วนสหกรณ์ภาคเกษตรจ าเป็นต้องใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ     
และเรียกความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การส่งเสริมเงินทุนเพ่ือสนับสนุน         
การประกอบอาชีพของสมาชิก  การบริการจัดหาสินค้า การรวบรวมผลิตผล  และภาครัฐต้องผลักดัน    
ให้เกิดการสร้าง  การผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจภาคสหกรณ์เพ่ือสร้างรายได้แก่สมาชิกนอกจากการ  
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักพ่ึงตนเอง ขยัน อดออม              
มีวิ นั ยทางการเงิน  ท าบัญชี รับ  - จ่ ายในครั ว เรื อน  ซึ่ งน่ าจะท าให้ เศรษฐกิจภาคสหกรณ์               
จังหวัดอุบลราชธานีเดินหน้าไปได้มากกว่านี้............................................................................................ 

ปี 2562  ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ซึ่งมีสัญญาณการปรับตัวในทิศทางดีขึ้น          
มีแนวโน้มที่ธุรกิจเริ่มขยายตัว  ส าหรับนอกภาคเกษตรมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจประเทศ  ส่วนภาคเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภูมิภาคจากการเปิดเขตการค้าเสรี
อาเซียนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าข้าวและยางพารา    
เป็นสินค้าที่มีการรวบรวมมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในภาคสหกรณ์แต่ยังมีต้นทุนสูงมาก  โดยที่ประเทศ
คู่แข่งในอาเซียนด้วยกันมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่ามาก  หากสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตรได้รับการส่งเสริม   
ให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้  และมีการลงทุนภาคสหกรณ์มากขึ้น  รวมทั้งภาครัฐให้การสนับสนุน        
ภาคสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

*  อ้ำงอิงจำกระบบสำรสนเทศทำงกำรเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร Online  
http://intranet.cad.go.th/cad2005/cad_center/index.php*
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ภำพกิจกรรมส ำนักงำน
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โครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่
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โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภำพสินค้ำกำรเกษตร (ศพก.)
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โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรทฤษฏีใหม่
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โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรทฤษฏีใหม่
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จัดนิทรรศกำร ให้ควำมรู้ วันถ่ำยทอดเทคโนโลย ี 
Field  day
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กิจกรรมค่ำยเยำวชนรักษพ์งไพร
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โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
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กิจกรรมร่วมประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี
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ร่วมสังเกตกำรณก์ำรตรวจนบัสนิคำ้



ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลรำชธำนี เข้ำติดตำมควำมเป็นปัจจุบันของสหกรณ์ท่ีใช้โปรแกรมระบบ
บัญชีท่ีพัฒนำโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกระบบ(Full Pack)  ณ สหกรณ์กำรเกษตรไร้สำรเคมี จ ำกัด อ.
วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี

ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลรำชธำนี กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขอุบลรำชธำนี จ ำกัด  เพื่อให้ค ำแนะน ำด้ำนบัญชี กำรเงิน กำรด ำเนินงำน
ของสหกรณ์และแนะน ำกำรใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีพัฒนำโดยกรมตรวจบัญชสหกรณ์
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สอนแนะกำรใชโ้ปรแกรมระบบบญัชี
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กิจกรรม น ำเสนอนวัตกรรม Smart 4 M



วันท่ี 24 มิถุนายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นท่ี
ตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอสว่างวีระวงศ์ เพ่ือเป็น
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของครูบัญชี รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงาน เพ่ือให้การท างาน
ของครูบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายประสิทธิ์ บุญแก้ว อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
(ครูบัญชี) ประจ าศูนย์ ศพก. ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฎิบัติงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
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เยี่ยมชมกิจกำรสหกรณ์
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กิจกรรมสอนแนะกำรจดัท ำบญัชตี้นทุนประกอบอำชพี



พิธีรับสิ่งของพระรำชทำนจิตอำสำ 904 วปร.(หมวก ผ้ำพันคอ และบัตรจิตอำสำ)

พิธีเปิดโครงกำรจิตอำสำกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย
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กิจกรรม  จิตอำสำ
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กิจกรรม 5  ส
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พิธีถวำยพระพรชัยมงคลเเละรับชมกำรถ่ำยทอดสดพระรำชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำ
ทำงชลมำรค เเละชมนิทรรศกำรเกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจเเละพระรำชพิธีเสด็จเลียบพระนคร  

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวำยพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง  พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  
ประจ ำปีพุทธศักรำช 2562 เพื่อเป็นกำรถวำยพระพรชัยมงคลและถวำยเป็นพระรำชกุศล
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งำนพิธีต่ำงๆ
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พิธีจุดเทยีนน้อมร ำลกึพระมหำกรณุำธิคณุ รัชกำลที่ 5 ในวันปิยมหำรำช

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี
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1. ของฝากเมืองอุบลราชธานี
2. สถานที่ท่องเที่ยว

- แหลง่ทอ่งเท่ียวประเภทน า้ตก
- แหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรม
- แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ
- แหลง่ทอ่งเท่ียวทางประวตัิศาสตร์

3. ประวัตผ้ิากาบบัว



หากจะพูดถึงของฝากเลื่องชื่อของ “เมืองดอกบัวงาม” จ.อุบลราชธานี ล่ะก็คงจะหนีไม่พ้นหมูยอแท่งโตๆเนื้อ
เนียนแน่นเด้งดึ๋งซึ่งมีให้เลือกซื้อหาอยู่หลากหลายร้านจนละลานตาไม่รู้ว่าจะเลือกหาร้านอร่อยๆให้ถูกใจได้
อย่างไรดี วันนี้ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม ( www.thongteaw.com ) จึงขอน าเสนอข้อมูลของร้านขายหมูยอ
อุบลฯที่มีเสียงชื่อโด่งดังมาช้านาน อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่นักท่องเที่ยวและชาวจังหวัด
อุบลราชธานีว่าหมูยอร้านนี้มีความอร่อยโดดเด่นเหนือกว่าหมูยออุบลฯร้านอ่ืนๆโดยทั่วไป
หมูยอจ านวนมากมายนอนรออยู่ในตะกร้ารอท่านมาเลือกซ้ือไปรับประทาน

“หมูยอดำวทอง” เป็นร้านขายหมูยอเก่าแก่ซ่ึงตั้งอยู่บน ถ.ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ใกล้กับ
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง มีป้ายชื่อร้านขนาดใหญ่สังเกตเห็นได้ง่ายไม่ล าบาก มีลูกค้าเดินไป-มา เข้า-ออก แวะ
จอดรถเพ่ือซื้อหมูยออยู่ไม่ขาดสายซึ่งน่าจะพอรับประกันถึงความอร่อยของ “หมูยอดาวทอง” ได้เป็นอย่างดี 
เมื่อคุณเดินเข้ามาด้านหน้าร้านจะพบกับกระบะขนาดใหญ่ใส่แท่งหมูยอห่อใบตองไว้เป็นจ านวนมาก มีจานใส่หมู
ยอแผ่นหั่นแบ่งไว้เป็นชิ้นเล็กๆให้แก่บรรดาว่าที่ลูกค้าได้ลองลิ้มชิมรสก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซ้ือ ราคา   หมูยอ
แท่งใหญ่ห่อใบตองอยู่ที่แท่งละ 50 บาท แท่งเล็ก 35 บาท 3 แท่ง 100 บาท หมูยอแผ่นโตในห่อพลาสติก ราคา
ห่อละ 50 บาท มีรสชาติให้เลือก 3 แบบ คือ หมูล้วน ,เห็ดหอมและหมูยอหนัง เนื้อหมูยอเนียนเด้งรสชาติกลม
กล่อมหอมกลิ่นพริกไทยอ่อนๆโชยขึ้นจมูกยามเคี้ยวอยู่ในปาก ทีมงานของเราเลือกซื้อหมูยอแท่งใหญ่รสพริกไทย
ด ากลับบ้าน ลองแกะดูข้างในก็พบว่าเป็นหมูยอแท่งใหญ่จริง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดใกล้เคียงกับปาก
ผู้ใหญ่ซึ่งพยายามอ้ากว้างๆเต็มที่ (ใครมีญาติสนิทมิตรสหายซึ่งมีนิสัยชอบการพูดมากๆจนน้ าลายแตกฟองลอง
น าไปยัดปากได้ ขนาดหมูยอใหญ่คับปากจนต้องหยุดจ้อแน่นอนครับ) แตกต่างจากหมูยอห่อใบตองบางแห่งซึ่งดู
แท่ง....โต๊.....โต....แต่พอหั่นออกมาก็จะพบว่าใบตองซึ่งใช้ห่อนั้นหนาสุดๆและมีเนื้อหมูยออยู่กระจ้อยเดียว นับได้
ว่า “หมูยอดาวทอง” นี้ซื้อแล้วคุ้มค่าคุ้มราคากว่าหมูยอหลายๆแห่งทีเดียว

นอกจากหมูยอซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของทางร้าน “หมูยอดาวทอง” ที่มีให้เลือกซ้ือหาแล้ว ยังมีของกินของฝากข้ึน
ชื่ออีกหลายรายการ เช่น “เค็มบักนัด” ซึ่งท ามาจากการน าปลาน้ าจืดชนิดต่างๆมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหมักกับ
สับปะรดและเกลือแล้วทิ้งไว้ประมาณ 2 เดือน เวลาจะรับประทานก็น ามาปรุงรสชาติให้กลายเป็นอาหารชนิด
ต่างๆตามความต้องการ แต่เค็มบักนัดซึ่งขายอยู่ที่ร้าน “หมูยอดาวทอง” นี้เป็นของซึ่งรับมาจากร้าน “คุณแม่
อำรีย์” เพ่ือจ าหน่ายอีกทอดหนึ่ง(ทางร้าน “หมูยอดาวทอง” ไม่ได้ท าเค็มบักนักจ าหน่ายเอง)ราคาของเค็มบักนัด
ขวดใหญ่อยู่ที่ 60 บาท ส่วนขวดเล็กอยู่ที่ 40 บาท หรือหากใครที่ชอบของฝากแบบธรรมดาสามัญไม่แปลก
แหวกแนวมากนักก็ลองดู “ไส้กรอกหมู” หรือ “กุนเชียงหมู” ก็ได้ราคาแพ็คละ 100 บาทและ 150 บาท
ตามล าดับ สุดท้ายนี้ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเราขอแนะน าว่า ใครที่แวะมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและ
ไม่อยากจะพลาดของดีของเด่นเมืองดอกบัวงามแห่งนี้แล้วล่ะก็ลองหาโอกาสผ่านมาซื้อ “หมูยออุบลฯ”
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ค ำขวญัจงัหวัดอบุลรำชธำนี
“  เมอืงดอกบวังำม แม่น้ ำสองส ีมีปลำแซบหลำย 

หำดทรำยแกง่หนิ    ถิ่นไทยนกัปรำชญ ์
ทวยรำษฎรใ์ฝธ่รรม   งำมล้ ำเทยีนพรรษำ
ผำแตม้กอ่นประวัตศิำสตร ์

ฉลำดภมูปิญัญำทอ้งถิน่ ดินแดนอนสุำวรยีค์นดศีรอีบุล”

น้ ำตกสร้อยสวรรค์ อยู่ในเขตอ าเภอโขงเจียม ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ
ผาแต้ม บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 ห่างจากอ าเภอโขงเจียมประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ าตก
ขนาดใหญ่ท่ีไหลจากหน้าผาสูงชันสองด้าน ซึ่งเกิดจากล าห้วยสร้อยและล าแซไผ่ ตกลงมาบรรจบกันคล้าย
สายสร้อย ก่อนไหลลงสู่แม่น้ าโขง สูงประมาณ 20 เมตร มีน้ าไหลตลอดปี เป็นน้ าตกท่ีมีคนนิยมไปเท่ียวกัน
มาก นอกจากนี้ บริเวณน้ าตกยังมีต้นไม้และดอกไม้ป่า ช่วยเสริมบรรยากาศความงามของน้ าตกแห่งนี้ 
นักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นทิวทัศน์แม่น้ าโขง ผืนป่าและหน้าผาหินฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน ฤดูที่น่าเท่ียวควร
จะเป็นหลังฤดูฝนใหม่ๆ เพราะจะมีน้ ามาก
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แหล่งท่องเที่ยวประเภทน า้ตก



น้ ำตกแสงจันทร์ (น้ ำตกลงร)ู เป็นน้ าตกอีกแห่ง
หนึ่งที่อยู่ที่อ าเภอโขงเจียม ใช้ทางหลวงหมายเลข 
2314 (โขงเจียม - ศรีเมืองใหม)่ แล้วเลี้ยวขวาตาม
ทางหลวงหมายเลข 2112 ทางไป อ.เขมราฐ ระหว่าง
ทาง ผ่าน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และน้ าตกสร้อย
สวรรค์ ถึงก่อนน้ าตกทุ่งนาเมือง 1 ก.ม. รถยนต์
เข้าถึงได้บริเวณหน้าน้ าตก เป็นน้ าตกที่มีความ
สวยงามมาก และพิเศษคือ สายน้ าจากล าห้วยท่าล้ง
จะตกลงปล่องหินลงสู่เบื้องล่าง ซี่งมองดูแล้ว คล้าย
กับแสงจันทร์ที่เต็มดวงได้สาดส่องลงมา อีกท้ังเมื่อ
สายน้ ากระทบสู่ผืนน้ าเบื้องล่างยังจะกระจายตัวเป็น
รูปหัวใจสีขาวน่าอัศจรรย์ บริเวณโดยรอบนั้น มีโขด
หินน้อยใหญ่เรียงรายกันอยู่ และมีต้นไม้นานาพันธุ์ 
ซ่ึงดูแลว้คล้ายกับสวนญ่ีปุ่น บริเวณเบ้ืองล่างนัน้เป็น
ถ้ า ซึ่งสามารถตั้งแคมปไ์ด้เป็นอย่างดี ฤดูท่ีควรไป
เที่ยวคือ ฤดูฝน ถึงย่างเข้าฤดูหนาว
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น า้ตกห้วยหลวง 
เม่ือเขา้หนา้ฝน รอจนน ้ าฝนเตม็
อ่ิม ช่วงเดือนกนัยายน ถึงเดือน
ตุลาคม เป็นช่วงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะไป
เท่ียวน ้ าตกหว้ยหลวงครับ น ้ าตก
หว้ยหลวง เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ 
น ้าตกบกัเตว อยูใ่นเขตอุทยาน
แห่งชาตภูิจอง-นายอย
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
มีพ้ืนท่ีคลอบคลุมถึง อ.น ้ ายนื
และ อ.บุณฑริกบางส่วน

http://guideubon.com/phujong_nayoi.php


น้ ำตกโบกลึก เป็นน้ าตกที่เกิดจากล าห้วยสูบ ที่ไหลมาจากภูสูบ ภูเขาเตี้ยๆ ที่มี
พลาญหินขนาดใหญ่และมีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณเป็นจ านวนมาก โดยสายน้ า
จากน้ าตกจะไหลลดหลั่นลงมาชั้นๆ ตามซอกหลืบหินที่เกิดจากการกัดเซาะของ
กระแสน้ าเป็นเวลานาน ซึ่งบางช่วงน้ันเกิดหลุมหรือโบกขนาดใหญ่กระจัดกระจาย
อยู่ตามล าห้วยในช่วงหน้าร้อนจะมีนักท่องเท่ียวจากท้ังใน และต่างถิ่นเดินทางมาเล่นน้ าตก
เป็นจ านวนมาก เนื่องจากบริเวณน้ ำตกโบกลึกนั้นมีสถานท่ีให้ลงเล่นน้ าได้ ท่ีส าคัญคือน้ า
ค่อนข้างตื้นและกระแสน้ าไม่ไหลแรงมากจนเกินไป
ส ำหรับกำรเดิน ทางไป เที่ยวน้ ำตกโบกลึก นั้นค่อนข้างสะดวกสบายพอสมควร เนื่องจาก
น้ าตกอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 2135 (ถนนสายศรีเมืองใหม่-หนามแท่ง) ประมาณ 2
กิโลเมตร
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เขมราฐธานี
ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี 200ปี อ.เขมราฐ จ.อุบล แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ จ.อุบลฯ ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอีกหน่ึงแห่ง 
ซ่ึงเป็นอ าเภอรอบนอกของ จ.อุบลราชธานี แล้วตอ้งมีช่ือของ อ าเภอเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ แปลว่า ดินแดนแห่งความเกษมสุข       
เป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัอุบลราชธานี อยูริ่มแม่น ้ าโขง อ าเภอเขมราฐเป็นอ าเภอเก่าแก่ ซ่ึงในเขตอ าเภอเขมราฐ และสถานท่ีท่ีถือว่า
เป็นไฮไลทใ์นช่วงน้ี ก็คือ ถนนคนเดินเขมราฐ ซ่ึงปัจจุบนัทาง อ าเภอเขมราฐ ไดร่้วมกนัจดังาน โปรโมต “เปิดงานฤดูกาลท่องเที่ยว
อ าเภอเขมราฐ” ณ บริเวณ ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี200ปี โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี นายสมศกัด์ิ จงัตระกุล มาเป็น
ประธานและมี ท่านปัญญา เศวตธรรม นายอ าเภอเขมราฐ , นายกเทศมนตรีต าบลเขมราฐ , ผกก.สภ.เขมราฐ , หัวหน้าส่วนราชการ    
ในพ้ืนท่ีอ าเภอเขมราฐ , ส่ือมวลชนจากหลายส านกัรวมทั้งประชาชนท่ีมาเดินตลาดตอ้งชม ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี 200 ปี เขา้ร่วม
พิธีดว้ย ซ่ึงแสดงถึงศิลปะวฒันธรรมเก่าแก่ของจงัหวดัอุบลราชธานี แลว้มีชุมชนเก่าแก่ ท่ีมีบา้นไมเ้ก่าๆ รวมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ของผูค้นริมฝ่ังโขงครับส าหรับงานถนนคนเดิน สามารถเขา้ชม และเดินท่ีถนนคนเดินได ้  ทุกวนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 4 โมงเยน็ 16:00 น. เป็นตน้ไป

อุทยานบึงบัวอุบลราชธานีเฉลมิพระเกยีรติ
อุทยานบึงบวัอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งอยูท่ี่ อบต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุทยานฯ ชั้นใน ในพ้ืนท่ีหนองน ้าสาธารณะ
และผืนดินโดยรอบ ประมาณ 519 ไร่ ประกอบดว้ย
•กลางหนองน า้ มี ”อาคารหอเทียนชัยอุบลราชธานี” เป็นอาคารสูงประมาณ 159 เมตร( 27 ชั้น) มีองคป์ระกอบส าคญัเช่น ยอดบนสุดของ
อาคาร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธา,ตุในพระพทุธรูปทองค า หนกัประมาณ 9 กิโลกรัม , อนุสรณ์สถานพระบูรพาจารยแ์ห่ง
อีสาน ”พระอริยสงฆ”์ ทั้งฝ่ายคนัถธุระ และวิปัสสนาธุระ ประมาณ 9 รูป ,ท่ีสกัการะเทิดพระเกียรติองคพ์ระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศจ์กัรี , 
หอชมทศันียภาพอุบลราชธานีท่ีสวยสดงดงาม , ห้องพกัประหยดัพลงังาน 128 ห้อง , มีสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจหลากหลาย , มีห้องประชุมเล็ก 
ใหญ่ จดันิทรรศการ , มีหอเกียรติคุณอุบลราชธานีเมืองนกัปราชญ์ , มีพิพิธภณัฑเ์ทียนอุบลฯ ,พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าจืดอนุภาคลุ่มน ้าโขง(อุโมงคช์ม
ปลาใตน้ ้า),การจัดภูมิทัศน์รอบหนองน า้ นัง่รถรางชมสวน เล่นกีฬาทางน ้า ส่วนหยอ่ม ศาลาพกัผอ่น ร้านคา้สินคา้พ้ืนเมือง ( OTOP)และสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคญั ระดบันานาชาติ และพนัธุ์บวัพระราชทาน ,มีศูนยส่์งเสริมุขภาพทั้งกายและจิต ,มีสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนาคริสต ์
อิสลาม และมีสถานท่ีจดัเป็นอนุสรณ์สถานชาวอินโดจีนทั้งมวล
•สถานที่จอดรถ ไม่ต  ่ากวา่ 300 คนั

อุทยานฯชั้นนอก ประกอบดว้ย -อุทยานการเรียนรู้ศึกษาของเกษตรกรไทย การเกษตรปลอดสารพิษตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง -พฒันาถนนสายบวัเฉลิมพระเกียรติ จากบา้นยางนอ้ย ถึงหอนาฬิกาอุบลฯ

ความส าเร็จข้ึนอยูก่บักระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยการหลอมจิตหลอมใจร่วมไมร่้วมมือ ดว้ยความรู้รักสามคัคีอยา่ง
พร้อมเพรียงกนัจึงจะท าให้อุทยานบงัเกิดผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ของชาวอุบลราชธานีร่วมกนั
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แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม



วดัป่าไทรงาม

วัดป่าไทรงาม ตัง้อยู่ในเขตเทศ บาล
ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอดุม ห่างจากตวั
จงัหวดัประมาณ 47 กิโลเมตรทางเข้าวดัอยู่เยือ้ง
กบัทางเข้าสถานีขนสง่อ าเภอเดชอดุม เป็นวดั
ป่าสาขาท่ี 10 ของวดัหนองป่าพงและเป็นวดัที่
ได้รับการยกย่องในด้านการอนรัุกษ์ป่าและ
สิง่แวดล้อม

วดัภเูขาแก้ว

วัดภูเขาแก้ว..อยู่บนเนินเขา..ตามทาง
หลวงหมายเลข..๒๑๗..ห่างจากตวัจงัหวดั
อบุลราชธานี ๔๔ กิโลเมตร ก่อนถึงอ าเภอ
พบิลูมงัสาหารประมาณ ๑ กิโลเมตร ภายใน
วดัมีพระอโุบสถสวยงามประดบัด้วยกระเบือ้ง
เคลือบทัง้หลงัภายในพระอโุบสถจะตกแต่ง
ด้วยภาพนนูสงูอยู่เหนือบานประตแูละ
หน้าต่างขึน้ไปเป็นเร่ืองราวและภาพจ าลอง
เก่ียวกบัพระธาตท่ีุส าคญัของประเทศไทย
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วัดมหำวนำรำม ตั้งอยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ อ.
เมืองอุบล แต่ชำวบ้ำนนิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่ำ "วัดป่ำ
ใหญ่" เป็นวัดเก่ำแก่ และถือเป็นวัดคู่บ้ำนคู่เมืองของ
จังหวัดอุบลรำชธำนี มีมูลเหตุกำรสร้ำง คือ เมื่อพระ
ปทุมวรรำชสุริยวงศ์ (ท้ำวค ำผง) เจ้ำเมืองอุบลรำชธำนี
คนแรก ได้ก่อสร้ำงเมืองอุบลรำชธำนี บริเวณริมฝั่ง
แม่น้ ำมูล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ก่อสร้ำงวัดขึ้นที่ริม
ฝั่งแม่น้ ำมูลนั้นเอง ตั้งชื่อว่ำ "วัดหลวง" เพ่ือให้เป็น
สถำนที่ท ำนุบ ำเพ็ญกุศลแก่ประชำชนทั่วไป วัดนี้จึงนับ
ได้ว่ำเป็นวัดแรกของเมืองอุบลรำชธำนี ภำยหลัง
ก่อสร้ำงวัดหลวงเสร็จแล้ว ได้นิมนต์ พระธรรมโชติวงศำ 
ซึ่งเป็นพระมหำเถระ และพระภิกษุสำมเณร มำอยู่จ ำ
พรรษำ เพื่อสนองศรัทธำของประชำชน
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วัดพระธาตุหนองบัว..อยู่ชานเมือง
อบุลราชธานี ห่างจากตวัเมืองประมาณ ๓ กิโลเมตร
ตามถนนเล่ียงเมือง จะมีทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไป
ประมาณ ๗๐๐ เมตร ภายในวดัมีสถาปัตยกรรม
ท่ีน่าสนใจ คือ พระธาตเุจดีย์ศรีมหาโพธ์ิ ท่ีสร้างขึน้
เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ ๒๕ ศตวรรษ ของพทุธ
ศาสนาในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยได้จ าลองแบบมาจาก
เจดีย์ท่ีพทุธคยา ประเทศอินเดีย นบัเป็นวดัเดียวใน
ภาคอีสานท่ีมีเจดีย์แบบนีส้ภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป
เป็นป่าโปร่ง ร่มร่ืน



แก่งสะพือ เป็นแก่งท่ีสวยงามท่ีสุดแห่ง
หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแก่งที่
อยู่ในแม่น้ ามูล ในเขตอ าเภอพิบูลมังสา-
หาร ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 217 แก่งสะพือ เป็น
ค าท่ีเพ้ียนมาจากค าว่า "ซ ำพืด" หรือ 
"ซ ำปื้ด" ซึ่งเป็นภาษาส่วยท่ีแปลว่า งู
ใหญ่ หรืองูเหลือม แก่งสะพือ จะมีหิน
น้อยใหญ่สลับซับซ้อน กระแสน้ าไหล
ผ่านกระทบหิน แล้วเกิดเป็นฟองขาวมี
เสียงดังตลอดเวลา ริมแก่งจะมีศาลาพัก
ร้อนตั้งอยู่ ส าหรับให้นักท่องเท่ียวนั่งชม
ทัศนียภาพ
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กุง้เดินขบวน  
ความมหศัจรรยส์ัตวโ์ลก คน้หา
ความแปลกของธรรมชาติกวา่
กุง้มากมายจะข้ึนมาเดินขบวน
อวดโฉมเป็นหม่ืนตวัในช่วงค ่า
คืน ช่วงระหวา่งปลายฝน ตน้
หนาว    ณ ลานพนัรูบริเวณ
น ้าตกแก่งล าดวน ในพื้นท่ีเขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์ายอดโดม 
และศูนยศึ์กษาธรรมชาติและ
สัตวป่์าอุบลราชธานี อ าเภอ
น ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ



สำมพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้
ล าน้ าโขง เนื่องจากในช่วงฤดูน้ าหลากแก่งหินดังกล่าว
จะจมอยู่ใต้บาดาลและด้วยแรงน้ าวนกัดเซาะท าให้  
แก่งหินกลายเป็นแอ่งเล็กใหญ่ จ านวนมากกว่า
3,000 แอ่ง หรือ 3 พันโบก โบก หรือ
แอ่ง หมายถึง บ่อน้ าลึกในแก่งหินใต้ล าน้ า
โขง และค าว่า “โบก” เป็นภาษาของลาวที่มัก
นิยมเรียกกัน และ สามพันโบก กลายเป็นที่
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าจืด ในล าน้ าโขงตาม
ธรรมชาติ แหล่งใหญ่ท่ีสุด รักษาระบบนิเวศน์
และการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ าในล าน้ าโขงให้อยู่ได้
อย่างสมดุล  อยู่ในเขตอ าเภอโพธิ์ไทร

ผาชะนะได เป็นจดุชมพระอาทิตย์ขึน้
แหง่แรกของประเทศไทย เพราะเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูท่าง
ตะวนัออกสดุของประเทศไทย พระอาทิตย์ขึน้เวลา

ประมาณ 05.30 นาฬิกา และตามแนวหน้าผา บนภเูขา
ท่ีทอดยาวขนานไปตามล าน า้โขง นบัเป็นจดุขมวิว

ทิวทศัน์ท่ีสามารถมองเห็นล าน า้โขง และภเูขาสงูทะมนึ
สลบัซบัซ้อน ท่ีปกคลมุไปด้วยป่าเขียวขจีของฝ่ังลาวได้ 
รวมทัง้เป็นจดุชมทะเลหมอกท่ีสวยงามแหง่หนึ่งของ
เมืองไทย ในชว่งเดือนกนัยายนถึงเดือนธนัวาคม ‘ผาชะ
นะได’หน้าผาริมโขง ด้านตะวนัออกสดุสยาม จงัหวดั
อบุลราชธานี ได้ช่ือวา่เป็นจดุบอกพิกดัตะวนัขึน้ ของ

ประเทศไทยทกุเช้า

ความพิเศษของสถานท่ีเท่ียวแหง่นีเ้ป็นไปตามค าขวญัท่ี
รู้จกักนัทัว่ คือ “รับตะวนัก่อนใครในสยาม”ท่ี “ผาชะนะได”
โดยบนหน้าผาท่ีย่ืนผงาดฟ้าปกคลมุด้วยป่าสนสองใบ 
เม่ือมองทะลทุิวสนจะเห็นทิวเขาสลบัซบัซ้อนตดักบัเส้น
ขอบฟ้า และแสงตะวนัอยา่งสวยงามยิ่งนกัทศด้วยการ

เห็นล าแสงเร่ิมแรกของ ตะวนั 
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หำดชมดำว หรือ แก่งชมดำว อยู่ในบริเวณหมู่บ้านโนนตาล อ าเภอนาตาล อุบลราชธานีอยู่ก่อนถึงสามพันโบก
ประมาณ 20 ก.ม. หาดชมดาวเป็นแนวหาดหิน แก่งหิน อันกว้างใหญ่และยาวมากหลายร้อยเมตร ซึ่งการเกิด
ของหินรูปพรรณสัณฐานประหลาด เช่นเดียว กับสามพันโบก ซึ่งในช่วงฤดูน้ าหลากแก่งหินเหล่านี้จะจมอยู่ใต้
แม่น้ าโขงและด้วยแรงน้ าวนกัดเซาะ ท าให้แก่งหินกลายเป็นแอ่งเล็กใหญ่ จ านวนมาก เกิดเป็นประติมากรรมหิน
ธรรมชาติรูปร่างแปลกตาชวนให้จินตนาการ หาดชมดาวมีลักษณะคล้ายกับสามพันโบกแต่ มีพ้ืนที่       กว้าง
กว่า รวมถึงมีริ้วลายหินและรูปทรงแปลกๆให้เห็นชมเยอะกว่า บางพ้ืนที่เป็นรูเว้าแหว่ง บางพ้ืนที่ก็ซ้อนกันเป็น
ชั้น บางพ้ืนที่เป็นดิน แห้งระแหง มีแอ่งน้ าน้อยใหญ่ บางแอ่งใหญ่บางแอ่งเล็ก มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน
ออกไป หาดชมดาวมีจุดไฮไลต์ที่ สวยที่สุด ซึ่งเป็นลักษณะเป็นผาหินสูงใหญ่และเว้าแหว่งยาวคล้ายช่องแคบมี
สายน้ าไหลผ่าน และมีก้อนหินเล็กกลางน้ าให้ลงไปยืนโพสต์ท่าถ่ายรูป ซึ่งได้มุมสวยเก๋ไม่เหมือนใคร ช่วงเวลาที่
เหมาะสมมี 2 ช่วง คือ เช้าและบ่ายไม่แนะน าให้มาเที่ยงเพราะจะร้อนมาก หากอยาก   ชมพระอาทิตย์ขึ้นก็มา
ในช่วงเช้าก่อน 8 โมง เพราะหลังจากเวลานั้นไปแดดจ้ามาก เพราะอุบลเป็นจังหวัด      ที่พระอาทิตย์ขึ้นเร็ว
มาก ตีห้าครึ่ง พระอาทิตย์เริ่มมาแล้ว และอีกหนึ่งช่วงคือ ช่วงบ่ายตั้งแต่ประมาณ 4 โมงเย็น ทั้งนี้ต้องเผื่อเวลา
เดินอีกประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยค่ะ ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะจะมาเที่ยวนั่นก็คือ ตั้งแต่ พ.ย. -พ.ค. 
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อุทยำนแห่งชำตผิำแตม้ มีเนื้อที่

ครอบคลุมท้องที่อ ำเภอโขงเจียม อ ำเภอศรีเมืองใหม่ และ
อ ำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลรำชธำนี ประกอบด้วยสภำพ
ป่ำท่ีอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่ำนำนำชนิด มีจุดเด่นท่ีสวยงำม
ตำมธรรมชำติมำกมำย เช่น ผำแต้ม น้ ำตกสร้อยสวรรค์ 
เสำเฉลียง ถ้ ำปำฏิหำริย์ ภูนำทำม เป็นต้น อีกท้ังยังได้มี
กำรค้นพบภำพเขียนสีโบรำณสมัยก่อนประวัติศำสตร์ อำยุ
ราว 3,000-4,000 ปี ท่ีบริเวณผำขำม ผำแต้ม ผำเจ็ก ผำ
เมย และถือได้ว่ำ เป็นอุทยำนแห่งชำติแห่งแรกในประเทศ
ไทยท่ีมีแม่น้ ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศ
ไทยและประเทศลำว เป็นแนวเขตอุทยำนแห่งชำติที่ยำว
ที่สุด ท ำให้สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ป่ำเขำทำงฝั่งประเทศ
ลำวได้เป็นอย่ำงดี  ในอดีตชำวบ้ำน ท้องถิ่นที่ท ำกินใน
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ีป่ำ
ภูผำ น้อยคนนักท่ีจะเดินทำงเข้ำไปในป่ำดังกล่ำว 
เนื่องจำกมีควำมเช่ือว่ำ "ผำแตม้ เป็นเขตตอ้งหำ้ม 
ภูผำเหลำ่นีม้คีวำมศกัดิส์ทิธิ์ เชื่อกนัว่ำเปน็ภผูำแหง่ควำม
ตำย ใครลว่งล้ ำเขำ้ไป มักมอีนัเปน็ไป อำจเจบ็ไขห้รอืเปน็
อันตรำยถงึชีวิตได"้
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“หาดหงส์” เนินทรายแมน่ า้โขงท่ี
เกิดจากการพดัพาของน า้และน าตะกอน
ทรายมาทบัถมกนั จนลกัษณะพืน้ที่เป็น
หาดทรายกว้างใหญ่ เหมือนกบั
ทะเลทราย อีกหนึ่งท่ีเที่ยวอบุลราชธานีท่ี
อยู่ไมไ่กลจากสามพนัโบก นัง่เรือมาจาก
สามพนัโบกหรือหาดสลงึก็ได้เช่นกนั ท่ีน่ี
เหมาะแก่การไปถ่ายรูปมาก ช่วงเย็น ๆ 
กบัแสงพระอาทิตย์ตก ต.เหลา่งาม อ.โพธ์ิ
ไทร อ าเภอ โพธ์ิไทร อบุลราชธานี 34340



ทุ่งดอกไม้ป่ำน้ ำตกผำหลวง
ต ำบลนำเลนิ อ ำเภอศรีเมอืงใหม ่จังหวดัอบุลรำชธำนี

ทุ่งดอกกระดุมเงินหนองหญ้าม้า
หนองหญ้ำม้ำ ต ำบล ค ำขวำง อ ำเภอ วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี 34190

โดยทุ่งดอกไม้ทั้งสองจะบำนในช่วงหน้ำหนำวรำวปลำยเดือน
ต.ค.-ม.ค. หรืออำจบำนยำวไปถึงต้นเดือน ก.พ. 
ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศปีนั้นๆ
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แหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6t4-I7sTXAhUIv5QKHW9wDKMQjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/simueangmai/khok-pha-suam&psig=AOvVaw34L5UhH_FutQuSkYuKS956&ust=1510982306648078
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"ผ้ากาบบัว” ได้มีการประกาศให้ เป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 
พ.ศ. 2543 โดยคณะท างานพิจารณาลายผ้าพื้นเมือง ตามโครงการสืบสานผ้าไทย สายใยเมืองอุบลฯ ได้ร่วมพิจารณาศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของลายผ้าในอดีต ที่ทรงคุณค่ามาปรับปรุง ออกแบบสร้างสรรค์ลายผ้า เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้
คัดเลือกให้ช่ือว่า "ผ้ากาบบัว" เป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี มีคุณลักษณะดังนี้

สีผ้ากาบบัว เป็นสีของกาบบัว หรือกลีบบัว ซึ่งไล่จาก สีอ่อนไปแก่ จากขาว ชมพู เทา เขียว น้ าตาล ซึ่งผ้ากาบบัวมี
ความหมายและเหมาะสมสอดคล้องกับช่ือของจังหวัดอุบลราชธานี

ผ้ากาบบัว อาจทอด้วยฝ้ายหรือไหม ประกอบด้วยเส้นยืน ย้อมอย่างน้อยสองสี เป็นริ้วตามลักษณะ "ซิ่นทิว" นอกจากน้ี    
ยังทอพุ่งด้วยไหมสีมับไม (ไหมปั่นเกลียวหางกระรอก) มัดหมี่และขิด

จากบทนิยาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 1547(พ.ศ. 2552) ได้ให้
ความหมายก าหนดลักษณะเฉพาะของผ้ากาบบัว เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผ้ากาบบัว (ธรรมดา) ผ้ากาบบัว (จก) และผ้ากาบบัว 
(ค า)

ผ้ากาบบัว (ธรรมดา) หมายถึงผ้าทอที่ใช้เส้นด้ายยืนอย่างน้อย 2สี ทอเป็นพื้นลายริ้วตามลักษณะซิ่นทิว และใช้เส้นด้าย    
พุ่งทอเป็นลาย คั่นด้วยหางกระรอก(ควบเส้น) มัดหมี่ และขิด

ผ้ากาบบัว (จก) หมายถึงผ้าทอท่ีใช้เส้นด้ายยืนอย่างน้อย 2สี ทอเป็นพ้ืนลายริ้วตามลักษณะซิ่นทิว และเพ่ิมด้ายพุ่งพิเศษ 
โดยการจกเป็นลวดลาย กระจุกดาว หรือเกาะลายดาว ซึ่งอาจมีเป็นช่วงกลุ่มหรือกระจายทั่วท้ังผืนผ้า

ผ้ากาบบัว (ค า) หมายถึงผ้าทอที่มีหรือไม่มลีายริ้วก็ได้ เป็นผ้ายกหรือผ้าขิดที่ใช้เส้นด้ายพุ่งเพิ่มพิเศษ คือดิ้นทอง             
อาจสอดแทรกด้วยดิ้นเงินหรือไหม สีต่างๆไปตามลวดลายบนลายพื้น และคั่นด้วยมัดหมี่
"ผ้ำกำบบัว" ในหน้ำประวัติศำสตร์ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง              
ส รรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ส าเร็จราชการมณฑลลาวกาว ได้น าผ้าทอเมืองอุบลฯ ทูลเกล้าถวาย ซึ่งปรากฏใน     
พระราชหัตถเลขาตอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ร.ศ.114 ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ความว่า "ถึง สรรพสิทธิ ด้วยได้รับหนังสือ
ลงวันที่ 13 มกรำคม ส่งผ้ำเยียรบับลำวมำให้นั้นได้รับแล้ว ผ้ำนี้ทอดีมำกเชียงใหม่สู้ไม่ได้เลย ถ้ำจะยุให้ท ำมำขำยคงจะมีผู้
ซ้ือ ฉันจะรับเป็นนำยหนำ้ ส่วนที่ส่งมำจะให้ตัดเสื้อ ถ้ำมีเวลำจะถ่ำยรูปให้ดู แต่อย่ำต้ังใจคอยเพรำะจะถ่ำยเมื่อใดบอกไม่ได้"
จุฬำลงกรณ์ ปร.

จากการค้นคว้าถึงต านานผ้าเยียรบับนี้พบว่า เป็นผ้าลายกาบบัวค า ทอด้วยเทคนิคขิดหรือยกด้วยไหมค า (ดิ้นทอง) แทรก
ด้วยไหมมัดหมี่ ใช้เทคนิคการจกหรือเกาะด้วยไหมสีตา่งๆ ลงบนผืนผ้า
"ผ้ำกำบบัว" ผ้ำเอกลักษณ์ของเมืองอุบล

โครงการสืบสานผ้าไทยสายใยเมอืงอุบลราชธานี ได้เกิดขึ้น เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันล้ าค่าของเมือง
อุบลราชธานี โดย นายศิวะ แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ในสมัยนั้น) ได้มอบหมายให้คณะท างานพิจารณาฟ้ืนฟูลาย
ผ้าพื้นเมืองในอดีตที่สวยงาม จนได้ลายผ้ามลีักษณะเป็นเอกลักษณ์ชื่อว่า ผ้ากาบบัว พร้อมกับมีประกาศจงัหวัดให้     ผ้ากาบบัว
เป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจ าจังหวัด เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2543

ผ้ากาบบัว (ค า) คือ ผ้าทอยก (บางครั้งเรียก ขิด) ด้วยไหมค า (ดิ้นทอง) อาจสอดแทรกด้วยไหมเงิน หรือไหมสีต่างๆ         
อันเป็นผ้าที่ต้องใช้ความประณีตในการทออยา่งสูง
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