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คํานํา
                รายงานประจําป 2563 ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี  จัดทําขึ้นมี

วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรและใชไป 
อัตรากําลัง ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา ขอมูลการดําเนินงานตามงบประมาณ รวมทั้ง
รายงานความกาวหนา การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
อุบลราชธานี

                 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป 2563 เลมนี้                 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป 2563 เลมนี้
จะเปนประโยชนตอทุกทานตามสมควร

                                                                สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี

              กุมภาพันธ  2564
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           “ทาํบญัชีใหเห็นวาสมดุลไมขาดทุน ถาทุกคนสามารถทีจ่ะทําใหพอดีไมขาดทุน ประเทศชาติไม
ขาดทุนแน และประเทศชาติขาดทุนอยางน้ี ไมขาดทุน อยูรอด ขอสําคัญเปนอยางน้ี ที่วาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไมใชวาพอเพียงในการบริโภค แตใหพอเพียงในการมีชวีิตอยู บางคนก็อาจจะรวยไดทีเดียว”
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนนิทอดพระเนตร
การดําเนิน งานศูนยศึกษาพัฒนาการหวยทราย อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541

น้อมถวายบังคมด้วยความสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า   

คณะข้าราชการ
พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ

สาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณอุ์บลราชธานี

การดําเนิน งานศูนยศึกษาพัฒนาการหวยทราย อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541
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นอมถวายบังคมดวยความสํานึกนอมถวายบังคมดวยความสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ  ขาพระพุทธเจา   
คณะขาราชการ พนักงานราชการ และจางเหมาบริการ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี
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"ภายในปี 2565 สหกรณแ์ละเกษตรกรมคีวามเข้มแขง็
ด้านการเงนิการบัญชทีี�มคุีณภาพ เชื�อถอืได้
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ภารกจิตามกฎหมายภารกจิตามกฎหมาย
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1. ตรวจสอบบัญชีและ
ควบคุมคุณภาพการสอบ
บัญชีสหกรณใหเปนไปตาม

2. พัฒนาการบรหิารจัดการ
ดานการเงินการบญัชีแก
สหกรณ กลุมเกษตรกร และ

  พันธพันธกิจของกิจของ
กรมตรวจบัญชสีหกรณกรมตรวจบัญชสีหกรณ

บัญชีสหกรณใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

สหกรณ กลุมเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน 

3. กํากับการสอบบัญชี
สหกรณที่ดําเนินการโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและ
บุคคลอ่ืน

4. พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการเตือนภัย
ทางการเงินสหกรณ

5. ถายทอดความรูดานการ
ตรวจสอบกิจการและการ
จัดทําบัญชีเกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ไป 
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Accurate
  แมนยําในกฎเกณฑ
  มีความแมนยํา  
  กฎ ระเบียบ 

ค่านิยมกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ค่านิยมกรมตรวจบญัชีสหกรณ์

AUDITOR

คา่นิยมกรมตรวจ

บญัชีสหกรณ์

  กฎ ระเบียบ 
  ขอบงัคับและ
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี In-Depth

รูเชิงลึก ตองรูเชิงลึก
เกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดข้ึน
และสามารถวางแนวการ
ทํางาน เพื่อแกปญหา
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา

Timely
รูทันสถานการณ
เทาทันสหกรณ 

Development   
Oriented

พัฒนาใหเติบโต
มีจิตใจที่จะพัฒนา  
สหกรณใหเติบโตและ

Understanding
รูเขา รูจักรูรับบริการและผูมี
ผลประโยชนสวนรวม มีความ
เขาใจในสถานการณและ
สภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับ
การทํางานอยางรอบดาน

เทาทันสหกรณ 
รูกลยุทธรัฐบาล
ทํางานทันเวลา

Opportunity 
Provider
เพิ่มโอกาสใหพัฒนา
รูจักการเรียนรูใหม ฯ 
มองทุกอยางเปน
เรื่องที่ตองเรียนรู

Reliable
ไววางใจได เชื่อถือได
มีความซื่อสัตย สุจริต 
เที่ยงตรง และเชื่อถือ
ได

สหกรณใหเติบโตและ
สามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นได
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กลยุทธที่ 1 : กรมตรวจบัญชีสหกรณ
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กลยทุธที์� 2 : สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพการจดัทาํ

กลยุทธที่ 2 : กรมตรวจบัญชีสหกรณ

กลยทุธที์� 2 : สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพการจดัทาํ
บญัชีเกษตรกร

2.1 สรางความตระหนักรูประโยชนการจัดทําบัญชีแกเกษตรกร

2.2 เสริมสรางวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน

2.3 ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพโดยใชขอมูลทางบัญชี

2.4 สงเสริมการจัดทําบัญชีแกกลุมเปาหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2.5 สงเสริมการพัฒนาเครือขายดานบัญชี
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3.1 ปรับปรุงโครงสราง และ
ระบบการบริหารจัดการองคกร
ใหตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของสหกรณ    
และสถาบันเกษตรกร

กลยุทธที่ 3 : กรมตรวจบัญชีสหกรณ

และสถาบันเกษตรกร

3.3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
และเสริมสรางสมรรถนะ
ผูสอบบัญชีเพื่อการสอบ
บัญชีแบบมืออาชีพ

3.5 สรางภาคีเครือขายและ

3.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและสราง
แรงจูงใจเพื่อรองรับวิกฤติ
กําลังคน

กลยุทธที่ 3 : พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการสู

องคกรดจิิทัล

3.5 สรางภาคีเครือขายและ
การมีสวนรวมของทุกภาค
สวน

3.6 สนับสนุนการจัดทํา
แผนบริหารความตอเนื่อง 
เพื่อเตรียมความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต

3.4 สงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา
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ตั้งอยู  เลขที่ 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  www.cad.go.th

งานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ เริ่ มมี ขึ้ นเปนครั้ งแรกในประเทศไทย               
เมื่อป พ.ศ.2459 อยู ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  6            
ซึ่งในขณะนั้น  งานการตรวจบัญชีสหกรณอยูในความรับผิดชอบของแผนกงานสหกรณ          
กรมพาณิชยและสถิติพยากรณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และตอมา เมื่อมีการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรมใหม  จึงไดรับการเลื่อนฐานะเปน กรมตรวจบัญชีสหกรณอยูในสังกัด        
ของกระทรวงการสหกรณ เมื่อวันที่  12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ซึ่ งตอมา ก็ ได เปลี่ยนไป              
ขึ้นอยูกับกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ในป พ.ศ.2506 และเมื่อมีการยุบกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ
ในปพ.ศ. 2515 กรมตรวจบัญชีสหกรณก็เปลี่ยนมาขึ้นอยูกับ กระทรวงเกษตร และสหกรณ จนถึง
ปจจุบันนี้ปจจุบันนี้

ระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ แตเดิมนั้น ผูตรวจสอบบัญชีทั้งหมดจะรวมกัน 
อยู ที่ สํ านักงานใหญของกรมฯ ในกรุงเทพฯ เพียงแห งเดียว และจะเดินทางออกไป                 
เพื่อทําการตรวจบัญชีในจังหวัดตางๆ เพียงปละคร้ังหรือสองคร้ังเทานั้น แตละคร้ังจะใชเวลา
ประมาณ 60 ถึง 90 วัน ซึ่งก็เปนผลใหการปฏิบัติงานเปนไปไมคลองตัวเทาที่ควร จนกระทั่ง       
ในป พ.ศ. 2524 กรมตรวจบัญชีสหกรณ จึงไดเริ่มกระจายงานการตรวจสอบบัญชีออกไป          
ยังสวนภูมิภาค โดยการจัดตั้งสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณประจําจังหวัดขึ้น  เพื่อใหความ
ชวยเหลือแนะนําดานการเงินการบัญชีใหสถาบันเกษตรกรไดอยางใกลชิดยิ่งขึ้น ปจจุบัน         
กรมตรวจบัญชีสหกรณมีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณประจําอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ            
โดยมีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่  1 –..10 ทําหนาที่คอยกํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน             
ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งอยูในสังกัด
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ทรัพยสิน   

โดยเหตุที่รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของสถาบันเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลไดใหการ
สนับสนุนมาโดยตลอดนั้น ยังมีความจําเปนที่จะตองใหความรวมมือ เพื่อใหสามารถควบคุม
การบริหารงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะชวยใหสามารถดูแลรักษาทรัพยสิน   
และผลประโยชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิกไดอยางรัดกุม รวมทั้งสามารถดําเนินงาน

กระทรวงเกษตร     

บัญชี           
ดวย         

กําหนด     

"   

และผลประโยชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิกไดอยางรัดกุม รวมทั้งสามารถดําเนินงาน
ไดบรรลุวัตถุประสงคที่จะอํานวยประโยชนแกสมาชิกสถาบันเกษตรกรตามความมุงหมายใน
การพัฒนาสหกรณ ตามแผนพัฒนาสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบ กระทรวงเกษตร     
และสหกรณ  จึงไดเสนอและไดรับอนุมัติใหดําเนินงาน "โครงการสินเชื่อเพื่อการเกษตรของ
ประเทศไทย"

โครงการดังกลาว มี โครงการปรับปรุงการบริหารการเงินและการบัญชี           
ของสถาบันเกษตรกร ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณรวมอยูดวย         
โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานตรวจสอบกิจการสถาบันเกษตรกรขึ้น จังหวัดละ 1 
สํานักงาน  เริ่มจากปงบประมาณ 2524 – 2526  ซึ่งเปนระยะแรกของโครงการ กําหนด     
ใหจัดตั้ง  จํานวน 50 สํานักงาน โดยใชงบประมาณแผนดินสมทบกับเงินกูจากธนาคาร
ระหวางประเทศ  เพื่อการบูรณะและพัฒนากรมตรวจบัญชีสหกรณสามารถดําเนินการ
ดังกลาว ไดเสร็จสิ้นตามแผนในปงบประมาณ 2527 - 2528 กรมฯ จึงไดรับนโยบายใหขยาย
การจัดตั้งใหครบทุกจังหวัด ปจจุบันมี 77 จังหวัด และเปลี่ยนชื่อเปน  "สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ"   "   

ใหการกํากับแนะนําดานการเงินการบัญชี การสอบบัญชีประจําป  

ลุลวง     

การจัดตั้งใหครบทุกจังหวัด ปจจุบันมี 77 จังหวัด และเปลี่ยนชื่อเปน  "สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ"   
โดยใชงบประมาณแผนดิน พรอมทั้งกําหนดบทบาทและภารกิจในการที่จะชวยเหลือ
เกษตรกรและสหกรณ โดยใหการกํากับแนะนําดานการเงินการบัญชี การสอบบัญชีประจําป  
และการใหการศึกษาอบรมดานการเงินและการบัญชีแกสมาชิกชั้นนําของสถาบันเกษตรกร 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนอันที่จะปฏิบัติงานรวมกับสหกรณและสถาบันเกษตรกรไดอยางใกลชิด 
สามารถแกไขปญหาอุปสรรคไดทันทวงที รวมทั้งใหการสอบบัญชีประจําปเสร็จลุลวง     
อยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี  ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2526  โดยครั้งแรก    

ไดเชาอาคารของเอกชนเปนที่ตั้งสํานักงาน  ตอมาไดรับงบประมาณเพื่อกอสรางอาคารสํานักงาน 2 ชั้น 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2527 โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี อยูบริเวณชั้นลาง และ
สํ า นั ก ง านตร วจบัญชี ส หกรณ ที่  4  อ ยู ชั้ น บน  ต อ ม าสํ านั ก ง านตรวจบัญชี สหก รณ ที่  4                     
ไดรับงบประมาณ 2538 เพื่อกอสรางอาคาร 2 ชั้น  และอาคาร 2 ชั้นหลัง เดิม เปนสินทรัพยของ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี จากนั้นไดรับงบประมาณเพื่อตอเติม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม 2549 
และวันที่  20 กันยายน 2560  สํานักงานฯ ตั้งอยูบนที่สาธารณประโยชนอยู ในความครอบครองของ            และวันที่  20 กันยายน 2560  สํานักงานฯ ตั้งอยูบนที่สาธารณประโยชนอยู ในความครอบครองของ            
สหกรณจังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ 1 ไร 1 งาน ถนนสถิตยนิมานกาล  ตําบลวารินชําราบ  อําเภอวารินชําราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย 34190 และมีบานพักขาราชการ จํานวน 1 หลัง (บานพักหัวหนาสํานักงานฯ)
และบานพักทาวเฮาส แบบ 4  ครอบครัว  จํานวน 1 หลัง

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

แผนที่จงัหวดัอบุลราชธานี

ประเทศกมัพชูา
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อาํเภอในจงัหวัดอุบลราชธานี

1. อาํเภอโขงเจียม 2. อาํเภอนาจะหลวย

          แบงเขตพ้ืนที่การปกครอง 25 อําเภอ 219 ตําบล 2,469 หมูบาน  จํานวนประชากร
ทั้งสิน้ 1,878,146 คน สมาชิกสหกรณ  364,948  คน กลุมเกษตรกร 24,129 คน รวมทั้งสิน้  
389,077 คน คิดเปนรอยละ 20.72  ของประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อมูลจงัหวัดอุบลราชธานี

1. อาํเภอโขงเจียม 2. อาํเภอนาจะหลวย

3. อาํเภอบณุฑรกิ 4. อาํเภอวารนิชาํราบ

5. อาํเภอทุ่งศรอีดุม 6. อาํเภอสว่างวีระวงศ์

7. อาํเภอนํ�าขุน่ 8. อาํเภอเดชอดุม

9. อาํเภอนํ�ายืน 10. อาํเภอพิบลูมงัสาหาร

11. อาํเภอสาํโรง 12. อาํเภอสรินิธร

13. อาํเภอนาเยีย 14. อาํเภอม่วงสามสบิ

15. อาํเภอโพธิ�ไทร 16. อาํเภอกดุขา้วปุน้15. อาํเภอโพธิ�ไทร 16. อาํเภอกดุขา้วปุน้

17. อาํเภอดอนมดแดง 18. อาํเภอตระการพืชผล

19. อาํเภอเมืองอบุลราชธานี 20. อาํเภอเขื�องใน

21. อาํเภอนาตาล 22. อาํเภอเหลา่เสอืโกก้

23. อาํเภอเขมราฐ 24. อาํเภอตาลสมุ

25. อาํเภอศรเีมืองใหม่
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สะพานรัตนโกสินทร ์ 200  ปี

NN

แม่นํ�ามูล 
Moon River

แม่นํ�ามูล

Moon River

เขต อ.เมืองอบุล
ฯ วงเวยีน

แผนที�ต ั�งโดยสงัเขปแผนที�ต ั�งโดยสงัเขป

เขตอาํเภอ

วารนิชาํราบ

Moon River Moon River

มูลนิธิสว่างบูชา-
ธรรม

ยงสงวน

ดมีารท์

300 เมตร

ถน
นส

ถิต
ยน์ิ

มา
นก

าล

ธรรม

สํานักงานตรวจบญัชี
สหกรณ์อุบลราชธานี

สหกรณ์
จังหวัด

อุบลราชธานี

สาํนักงานที�ดนิ       

อ.วารินชาํราบ

สาํนักงานตรวจบญัชีสหกรณอุ์บลราชธานี       

ถ.สถติยนิ์มานกาล อ.วารินชาํราบ  

จ.อุบลราชธานี  3 4 1 9 0

โรงแรมอุบลบุรีรีสอรท์ 
Ubonburi Resort Hotel

ไป อ.พบูิลมังสาหาร

300 เมตร

ไปสถานีรถไฟ  

สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ที� 4
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วสัิยทศันข์องสาํนักงานตรวจบญัชี
สหกรณอุ์บลราชธานี

"ร่วมใจ สามัคค ีนาํบญัชี
สู่สถาบนัเกษตรกร”
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี    มีหนาที่ความรับผิดชอบเกีย่วกับการ
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และ
มาตรฐานการสอบบัญชี  ดําเนินงานตามภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยแบงงานภายใน ดังนี้

(1). งานบริหารทั่วไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารสํานักงาน โดยใชระบบ Back office ดังนี้

1.1 ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานบุคคล งบประมาณ งานการเงิน        
การบญัชี  พัสดุครุภัณฑ  และงานเผยแพรประชาสัมพันธ  ของสํานักงาน

1.2 อํานวยการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน

หนาท่ีและความรับผิดชอบของ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี

1.2 อํานวยการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
1.3 ประสานงานและเชื่อมโยงการบริหารจัดการงานระหวางสํานักงานกับหนวยงานอื่น    

ทั้งหนวยงานภายใน  และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
1.4 ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของกรมตามที่ไดรับมอบหมาย

(2) ฝายตรวจสอบบัญชีและแนะนําดานการบัญชี  มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1  งานสอบบัญชี

1. สรางความตื่นตัวในสหกรณและกลุมเกษตรกรที่รับผิดชอบโดยจัดทํารายงานภาวะ
เศรษฐกิจของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกรและประชุมเสนอภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

2. ประเมินความพรอมเบื้องตนของสหกรณและกลุมเกษตรกร
3. ตรวจสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รบัรองทั่วไป
4. กํากับดูแลงานสอบบัญชสีหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน

2.2  งานมาตรฐานการสอบบัญชี
1. ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยการสอบทานและใหความเห็นชอบในผลงาน1. ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยการสอบทานและใหความเห็นชอบในผลงาน

ของผูสอบบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี
2. สอบทานความถกูตองของการกาํหนดแนวการสอบบัญชกีารปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การแสดงความเห็นตองบการเงินและการจัดทาํรายงานการสอบบญัชีของผูสอบบัญชี จากกระดาษ    
ทําการ งบการเงินและการเปดเผยขอมูลรวมทั้งรายงานการสอบบญัชี

3. สอบทานวิเคราะหและประเมินผลการดาํเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร
นําไปใชประโยชนในการบรหิารจัดการ

4. สรุปและแจงผลการวิเคราะหเพื่อสหกรณและกลุมเกษตรกรนําไปใชประโยชน    
ในการบริหารจัดการ
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     2.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝาย IT)  มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
   1. บันทึกขอมูลตามระบบงานและประมวลผลขอมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจ 

สอบบัญชี
   2. ปะมวลผลขอมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรเพ่ือจัดทํา

เปนรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด
3. ใชโปรแกรม ACL/CATs ชวยตรวจสอบบัญชีสหกรณที่ใชคอมพิวเตอร
4. แนะนําการใชและติดตั้งโปรแกรมระบบบญัชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจสอบบัญชี

2.4 งานชําระบัญชี ตรวจสอบบัญชีของผูชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เลิก
2.5 งานเสริมสรางความเขมแข็ง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สัมมนา นิเทศ และเสริมสรางความพรอมของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพ่ือรองรับ1. สัมมนา นิเทศ และเสริมสรางความพรอมของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพ่ือรองรับ
การตรวจสอบบัญชีประจําป รวมกับสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4

2. ใหความรูดานการเงินบัญชีแกเกษตรกรรายบคุคลตามโครงการเสริมสรางภูมปิญญา  
ทางบัญชีแกเกษตรกรไทย

3. ใหความรูแกเกษตรกรกลุมเปาหมายในโครงการตาง ๆ อาทิ ศูนยศึกษาการพัฒนา     
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิโครงการเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โครงการสงเสริมสหกรณ
และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชมุชน
โครงการกลุมอาชีพโครงการหนึ่ง ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนตน
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หวัหนาสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณอุบลราชธานีหวัหนาสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณอุบลราชธานี

ฝ่ายแนะนําด้านการบัญชี ฝ่ายตรวจสอบบัญชี ฝายบริหารทัว่ไปฝายบริหารทัว่ไป

ฝายตรวจสอบฝายตรวจสอบ
และและ

แนะนําดานการแนะนําดานการ
บัญชีที่ บัญชีที่ 11

ฝายตรวจสอบฝายตรวจสอบ
และและ

แนะนําดานการแนะนําดานการ
บัญชีที่ บัญชีที่ 22

ฝายตรวจสอบฝายตรวจสอบ
และและ

แนะนําดานการแนะนําดานการ
บัญชีที่ บัญชีที่ 44

ฝายตรวจสอบฝายตรวจสอบ
และและ

แนะนําดานการแนะนําดานการ
บัญชีที่ บัญชีที่ 55

ฝายตรวจสอบฝายตรวจสอบ
และและ

แนะนําดานการแนะนําดานการ
บัญชีที่ บัญชีที่ 66

ฝายตรวจสอบฝายตรวจสอบ
และและ

แนะนําดานการแนะนําดานการ
บัญชีที่ บัญชีที่ 77
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ฝายตรวจสอบฝายตรวจสอบ
และและ

แนะนําดานการแนะนําดานการ
บัญชีที่ บัญชีที่ 33



ฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบสหกรณแ์ละกลุม่ 
งานงบประมาณและการเบกิจ่ายใน งานวิชาการ

โครงสร้างการบริหารงานของสาํนักงานตรวจบัญชี          
สหกรณอุ์บลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั�วไปฝ่ายตรวจแนะนาํด้านการบัญชี

ตรวจสอบสหกรณแ์ละกลุม่ 

เกษตรกร

งานควบคมุคณุภาพงานสอบบญัชี

ตรวจสอบสหกรณแ์ละกลุม่ 

เกษตรกรที�ชาํระบญัชี

งานงบประมาณและการเบกิจ่ายใน 

ระบบ GFMIS

งานบคุคล

งานสารบรรณ

งานตรวจสอบเอกสาร

งานวิชาการ

งานใหก้ารศกึษาอบรมแผน/ผล , ตวัชี �วดั/ขอ้บกพรอ่ง

งานขอ้มลูขา่วสารและ 

ประชาสมัพนัธ์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สหกรณ ์และกลุม่เกษตรกร
รวบรวมสรุปวิเคราะหข์อ้บกพรอ่ง 

ทางการเงินการบญัชีของสหกรณ ์

และกลุม่เกษตรกร

ติดตามการเสนอเลิกสหกรณ์

และ กลุม่เกษตรกร

งานรว่มมือประสานงาน

งานทะเบียนประวติัสหกรณ ์

ระเบียบต่างๆ เกี�ยวกบัการ 

ปฏิบติังาน
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อัตรากาํลัง 75 คน
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ตาํแหน่งขา้ราชการ/พนกังานราชการ/จา้งเหมาบรกิาร จาํนวน (คน)

ขา้ราชการ

- ชํานาญการพิเศษ     3 คน  

- ชํานาญการ            15    คน

อัตรากาํลัง

- ชํานาญการ            15    คน

           - อาวุโส                                    1    คน  

- ปฏิบัติการ                                5    คน  

รวม 24  คน

พนักงานราชการ 33  คน

จางเหมาบรกิาร 18  คน

      -  เจาหนาที่ธุรการ 3   คน

      -  เจาหนาที่บันทึกขอมูล                       1   คน

      -  เจาหนาที่โครงการพัฒนาศกัยภาพฯ       3   คน  

      -  เจาหนาที่โครงการวิสาหกิจชุมชน          2   คน

       -  เจาหนาที่โครงการศพก.                    1   คน

       -  พนักงานขับรถยนต                         7   คน

       -  พนักงานทําความสะอาด                   1   คน   

รวมทั้งสิ้น 75  คน
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

ขาราชการ

1  นางลําพูล ใจกลา  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี
2 นายศภุกิตติ์ ปกปอง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการพิเศษ
3  นางสาวลาวลั จรรยากรณ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการพิเศษ

รายช่ือขาราชการ
 พนักงานราชการและจางเหมาบริการ

3  นางสาวลาวลั จรรยากรณ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการพิเศษ

4  นางวัชรี จิตตบรรเทิง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
5  นางสาวจันทรเพ็ญ ตนทอง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
6  นางสาวศศิธร วิศิษฏศิลป  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
7  นางนิรนุช เมืองจันทร  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ

8  นางวิภวานี จารุวงศ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
9  นางศรีวิภา เพชรสงคราม  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ

10  นางพิมพรรณ ขําคม  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
11  นางสาวมุจรินทร  โมมา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
12  นางนภัสวรรณ รอดภัย  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
13  นางสาวพิมลพรรณ แมนธนู  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
14  นางวราพร พัณณิตากุล  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
15  นางสาวมัลสิกาวดี ไชยโชติ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
16  นางกชพร นันตะวงษ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ16  นางกชพร นันตะวงษ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
17  นางนวพร             บุตนิตย            นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
18 นางสุภาวดี            ภาณะรมย           นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ
19  นายสราวุธ สุวรรณเจริญ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส
20  นางสาวปยะมาตย            บุญมั่น         นักวิชาการตรวจสอบบัญชปีฏิบัติการ  

21  นางสาวประมาพร สายแวว        นักวิชาการตรวจสอบบัญชปีฏิบัติการ  
22  นางฐาปนี สิงหพันธ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชปีฏิบัติการ 
23  นางสาวธิดาลักษณ เรืองฤทธิ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชปีฏิบัติการ 
24  นางสุพัตรา เผาภูธร  นักวิชาการตรวจสอบบัญชปีฏิบัติการ 
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ลําดับที่ ชื่อ -  สกุล ตําแหนง                            
พนักงานราชการ

1   นางสุรียพร กัลยามาตร   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
2 นางพรพิมล สุขบุญ   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
3   นางวาสนา เกาะสมบัติ   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
4   นางสาววรรณภา เจริญวัย   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
5   นางสุภาพร จันทป   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
6   นางสาวนพรัตน เสมามิ่ง   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
7   นายสิรวชิญ วศินธรวิสุทธิ   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
8   นายอัคครุทธิ์ ภูดิษฐธนาพัชญ   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี8   นายอัคครุทธิ์ ภูดิษฐธนาพัชญ   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
9   นายชาตภพ พันธศรี   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
10   นางสาวรังษี สูบุญ   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
11   นางสาวเต็มศิริ ปรองดอง   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
12   นางวรรณนี โพธ์ิศรี   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
13   นางสาววลัยพร ประสมทอง   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
14   นางมยุรี สายแวว   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
15   นางสาววรรณิภา ธานี   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
16   นางสาวนุชนารถ ชูญาติ   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
17   นางสาวนงคราญ ทองคําอวน   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
18   นางสาวอรทัย เหมือนลา   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
19   นางพรวิภา ปาทานนท   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
20   นางขวัญศิริ ไชยมาตร   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
21   นางสาวนุตประวีณ ชูกาน   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
22   นางสาวนภาพร ศรีลาชัย   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี22   นางสาวนภาพร ศรีลาชัย   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
23   นางสาวชะบา สํารุด   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
24   นางสาววนิดา มูลมั่ง   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
25   นางสาวธนัชญา พรมดาว   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
26   นางสาวพรรณิภา อินทพรม   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
27   นางสาวพินใจ ทีเขียว   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
28   นางสาวนิภาภัทร มีสิทธิ์   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
29   นางสาวยุวดี ยืนนาน   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
30   นางสาวจิตตรา จันไตร   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
31   นายทินกร ตุมบุญ   เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
32   นายอนุรักษ อินทสิน   เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
33   นางสาววลัยลักษณ สูบุญ   นักจัดการงานทั่วไป
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ลาํดบัที�
ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง

      จา้งเหมาบรกิาร

1  นางสาวกมลชนก  พน้โศรก  เจา้หนา้ที�ธุรการ

2 นางสาวถิรดา พุ่มเกษร  เจา้หนา้ที�ธุรการ

3  นางสาวศรณัญร์ชัต์  สงัขท์อง  เจา้หนา้ที�ธุรการ

4  นางสาววชิราภรณ์  แกว้ใส  เจา้หนา้ที�บนัทกึขอ้มลู

5  นางสาวณฐัณิชา  ศรวีิสยั  เจา้หนา้ที�โครงการระบบส่งเสรมิฯ แบบแปลงใหญ่5  นางสาวณฐัณิชา  ศรวีิสยั  เจา้หนา้ที�โครงการระบบส่งเสรมิฯ แบบแปลงใหญ่

6  นางสาววรรณพร  สง่เสรมิ  เจา้หนา้ที�โครงการยกระดบัศกัยภาพฯ

7  นางสาววรรณภา  เงินมั�น  เจา้หนา้ที�โครงการพฒันาวิสาหกิจฯ 

8  นางสาวรุง่นภา  ศิลา  เจา้หนา้ที�โครงการพฒันามาตรฐานฯ

9 นางสาววีรชญา มาลาสุข เจา้หนา้ที�โครงการพฒันามาตรฐานฯ

10 นางสาววรดา แสนคํา เจา้หนา้ที�โครงการพฒันามาตรฐานฯ

11 นายประสิทธิ� สิทธิโชค พนกังานขบัรถยนต์

12 นายทองแดง เครอืแกว้ พนกังานขบัรถยนต์

13 นายอทุยั มั�นวงษ์ พนกังานขบัรถยนต์

14 นายเรอืงศกัดิ� หมายเกื �อ พนกังานขบัรถยนต์

15 นายบญุนิยม นาคเกิด พนกังานขบัรถยนต์

16 นายพงษศ์กัดิ� วงัเอก พนกังานขบัรถยนต์16 นายพงษศ์กัดิ� วงัเอก พนกังานขบัรถยนต์

17 นายสมคิด เอาชยั พนกังานขบัรถยนต์

18 นางสาวจนัทร แสงวงค์ พนกังานทาํความสะอาด
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รวม

500

ปริมาณงานที�รับผิดชอบ

สหกรณ์

รวม

0

สหกรณ์

กลุ่ม

รวม

192 182 374จํานวนตามทะเบียน

สหกรณ์ กลุ่ม   รวม

192 182 374

154 163 316

39 19 58

จํานวนตามทะเบียน

จํานวนที�ต้องตรวจสอบจํานวนที�ต้องตรวจสอบ

จํานวนที�ไม่ต้องตรวจสอบ
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             กลุมเกษตรกร  182  แหง

สหกรณการเกษตร 137 แหง

สหกรณประมง  2 แหง

สหกรณรานคา  2  แหง

-สหกรณการเกษตร   137  แหง
-สหกรณประมง  2   แหง
-สหกรณรานคา   2   แหง
-สหกรณบริการ   21  แหง
-สหกรณออมทรัพย 16  แหง
-สหกรณเครติดยูเนี่ยน 14  แหง
-กลุมเกษตรกร    182.  แหง

จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรในพื้นที่ความรบัผิดชอบ 
ทั้งสิ้น 374 แหง

สหกรณรานคา  2  แหง

สหกรณบริการ  21  แหง

สหกรณออมทรัพย  16  แหง
สหกรณเครติดยูเนี่ยน  14  แหง

-กลุมเกษตรกร    182.  แหง

สถานภาพสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

374 แหง่ 

42 แห่ง 
แยกเป็น 
23 สก. 
19 กลุ่ม

เลิก/ชําระบัญชี  สก. 23/19 กลุม

พรอมรับการตรวจสอบ 374 แหง่ 
แยกเป็น 

192 สหกรณ ์
182 กลุ่ม 332 แห่ง 

แยกเป็น 
169 สก. 
163 กลุ่ม

พรอมรับการตรวจสอบ 
298 แหง    

142 สหกรณ/156 กลุม

แหง       
ไมพรอมรับการ

ตรวจสอบ 19 แหง       
12 สหกรณ./7 กลุม

นอกภาคเกษตร       
16 แหง 16 สหกรณ

 รายงานประจําป 2563   ( 26 )



แผนงาน ผลงาน ร้อยละของผลงาน
เทยีบแผนงาน

311 311 100

งานสอบบญัชีงานสอบบญัชี

กลุมพรอมรับการตรวจสอบ

แผนงานและผลงานที่ปฏิบัติไดในป  2563

311 311 100

11 11 100

กลุมพรอมรับการตรวจสอบ

ตรวจแนะนํา กลุมไมพรอมรับ    
การตรวจสอบ

311

311

11

100
100

งานสอบบัญชี

แผนงาน ผลงาน ร้อยละของผลงานเทียบแผนงาน

311
11
11
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รายการ แผนงาน ผลงาน
ร้อยละของ
ผลงานเทยีบ

แผนงาน

โครงการสรา้งความเชื�อมั�นตอ่การทาํธุรกรรม
ทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์

500 คน 500 คน 100

งานตรวจสอบมาตรฐานการบญัชีสหกรณ์ 2 แหง 2 แหง 100

สหกรณและสถาบนัเกษตรกรไดรบัการพฒันาและ
เสรมิสรางความเขมแขง็

งานตรวจสอบมาตรฐานการบญัชีสหกรณ์ 100

กิจกรรมฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั�นพื �นฐานแก่
สมาชิกสหกรณ์

214 คน 214 คน 100

โครงการพฒันาศกัยภาพสหกรณต์ั�งใหม่ 4 แห่ง 4 แห่ง 100

โครงการพฒันาเกษตรกรที�ทาํบญัชีไดใ้ชบ้ญัชีเป็น 250 คน 250 คน 100

โครงการสง่เสรมิการจดัทาํบญัชีครวัเรอืน เพื�อการ
จดัการเศรษฐกิจระดบัครวัเรอืน

2,291 คน 2,291 คน 100

โครงการพฒันาเกษตรกรใหใ้ชข้อ้มลูทางบญัชี
อยา่งยั�งยืน

200 คน 200 คน 100
อยา่งยั�งยืน
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แผนงาน ผลงาน
ร้อยละของ
ผลงานเทยีบ

แผนงาน

วิสาหกิจชมุชนใหม่
-จาํนวนวิสาหกิจที�ไดร้บัการประเมินความพรอ้ม     
- จาํนวนวิสาหกิจที�ไดร้บัการวางรูปแบบบญัชีและ 
การควบคมุภายใน

- จาํนวนวิสาหกิจที�ไดร้บัการสอนแนะ

1 แห่ง
1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง
1 แห่ง

1 แห่ง

100
100

100

วิสาหกิจชมุชนกลุม่ติดตามตอ่เนื�อง

แผนงานบรูณาการพฒันาผูประกอบการเศรษฐกจิชมุชนและวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอยสูสากล

วิสาหกิจชมุชนกลุม่ติดตามตอ่เนื�อง
-จาํนวนวิสาหกิจที�ไดร้บัการประเมินความพรอ้ม     
- จาํนวนวิสาหกิจที�ไดร้บัการวางรูปแบบบญัชีและ 
การควบคมุภายใน

- จาํนวนวิสาหกิจที�ไดร้บัการสอนแนะ

7 แห่ง
7 แห่ง

7 แห่ง

7 แห่ง
7 แห่ง

7 แห่ง

100
100

100

รวมวิสาหกิจชมุชนที�อยู่ในความรบัผิดชอบ 8 แห่ง 8 แห่ง 100

แผนงาน ผลงาน
ร้อยละของ
ผลงานเทยีบ

แผนงาน

แผนงานยุทธศาสตรส์ร้างความมั�นคงและ
ลดความเหลื�อมลํ�าทางดา้นเศรษฐกจิสังคม

แผนงาน

โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิ�นทรุกนัดาร 38 คน 38 คน 100

โครงการพฒันากลุม่อาชีพ                 4 คน        4 คน 100

โครงการศิลปาชีพ 120 คน     120 คน 100

โครงการคลินิกเกษตรเคลื�อนที� 4 ครั�ง 4 ครั�ง 100
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แผนงาน ผลงาน
ร้อยละของ
ผลงานเทยีบ

แผนงาน

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ
- อบรมการจัดทาํบัญชีตนทุนอาชีพ 
- กํากับแนะนําการจัดทาํบญัชี 

600 คน
420 คน

600 คน
420 คน

100
100

แผนงานบรูณาการพฒันาศกัยภาพ
การผลติภาคเกษตร

- กํากับแนะนําการจัดทาํบญัชี 
-  ติดตามการจัดทาํบญัชี 

420 คน
420 คน

420 คน
420 คน

100
100

โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร
- พัฒนาฐานเรียนรูดานบัญชีประจําศูนย 
- พัฒนาศกัยภาพครูบญัชีประจําศูนย 

25 แหง
25 แหง

25 แหง
25 แหง

100
100

โครงการเกษตรอินทรีย 
- อบรมการจัดทาํบัญชีตนทุนอาชีพ 
- กํากับแนะนําการจัดทาํบญัชี 
-  ติดตามการจัดทาํบญัชี

30 คน
21 คน
21 คน

30 คน
21 คน
21 คน

100
100
100

โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
- อบรมการจัดทาํบัญชีตนทุนอาชีพ 
- กํากับแนะนําการจัดทาํบญัชี 

900 คน
630 คน

900 คน
630 คน

100
100- กํากับแนะนําการจัดทาํบญัชี 

-  ติดตามการจัดทาํบญัชี
630 คน
630 คน

630 คน
630 คน

100
100

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri - Map) (Agri - Map) 
- อบรมการจัดทาํบญัชีตนทุนอาชีพ 
- กํากับแนะนําการจัดทาํบญัชี 
-  ติดตามการจัดทาํบญัชี

 324 คน
227 คน
227 คน

324 คน
227 คน
227 คน

100
100
100
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งบประมาณที�ใช้ไปในปี 2563

งบประมาณประจาํปี 2563

งบลงทุน งบบุคลากร งบดําเนินงาน

8,164,558.00 บาท

งบดําเนนิงาน
งบลงทุน

886,000.00 บาท

43.77%

4.75%

งบบคุลากร

9,601,100.00  บาท
51.48%

งบลงทุน งบบุคลากร งบดําเนินงาน
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี  ไดประเมินภาวะเศรษฐกิจ
ทางการเงินของสหกรณโดยจําแนกตามประเภทของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
จากสหกรณที่เปนนิติบุคคล  จัดตั้งขึ้นโดยกลุมบุคคลที่ประกอบอาชีพอยู      
ในลักษณะเดียวกัน ถิ่นฐานอยูใกลเคียงกัน แตมีการดําเนินงานที่แตกตางกันไป
ตามสภาพทองถิ่นและลักษณะการประกอบอาชีพ  โดยมีจุดมุ งหมาย          
เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธี   เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธี   
ชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ  ปจจุบันสหกรณไทย 
ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562     
แบงออกเปน  8  ประเภท  คือ

1.  สหกรณการเกษตร

2.  สหกรณประมง

3.  สหกรณนิคม

4.  สหกรณรานคา

5.  สหกรณบริการ

6.  สหกรณออมทรัพย6.  สหกรณออมทรัพย

7.  สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

8.  สหกรณอื่นตามท่ีกําหนดในกฏกระทรวง
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             สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื�นที�จงัหวดัอุบลราชธานี ขอ้มูล ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 วิเคราะห์       
โดยสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุบลราชธานี จากการรวบรวมขอ้มูลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รวมทั�งสิ�น   
374 แห่ง ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร จาํนวน 137 แห่ง สหกรณ์ประมง จาํนวน 2 แห่ง สหกรณ์บริการ 
จาํนวน 21 แห่ง สหกรณ์เครดิตยูเนี�ยน จาํนวน 14 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย ์จาํนวน 16 แห่ง สหกรณ์ร้านคา้   
จาํนวน 2 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จาํนวน 182 แห่ง

รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินภาคสหกรณ
จังหวัดอุบลราชธานี  ป 2563

0

50

100

150

200

ภาพที่ 1 จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกร
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ภาพที่ 2 ปริมาณธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร
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ปรมิาณธรุกิจของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ประเภท

จาํนวน
สมาชิก

คน/
สหกรณ์

ปริมาณธุรกจิ(ล้านบาท)

ให้เงนิกู้ รวบรวม จัดหา
รับฝาก

เงนิ
แปรรูป

ให้บริ
การ

รวม

การเกษตร 294,786 5,692.71 1,505.48 1,313.71 2,585.78 53.06 2.21 11,152.95การเกษตร 294,786 5,692.71 1,505.48 1,313.71 2,585.78 53.06 2.21 11,152.95

กลุม
เกษตรกร

23,008 103.73 23.58 17.23 0.65 0.06 145.25

ประมง 105 2.19 7.74 0.16 0.09 10.18

รานคา 683 12.62 12.62

บริการ 4,666 14.35 4.90 1.37 1.19 21.81

ออมทรัพย 56,464 24,627.12 7,993.11 32,620.23

เครดิต
ยูเนี่ยน

11,266 193.11 0.10 153.89 0.54 347.65
ยูเนี่ยน

รวม 390,978 30,633.21 1,536.80 1,348.72 10,734.89 53.12 3.94 44,310.69
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    ภาพที� 3 ผลการดาํเนินงานของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร
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ค่าใช้จา่ยของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร(ล้านบาท)

41
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เฉพาะธุรกิจ

ตน้ทนุ



ประเภท

รายได(ลานบาท) คาใชจาย(ลานบาท)

กําไร
(ขาดทนุ) 

สุทธิ
ธรกิจ
หลัก

เฉพาะ
ธุรกิจ

รายไดอื่น รวมรายได ตนทุน
เฉพาะ
ธุรกิจ

คาใชจาย
อื่น  ๆ

รวม
คาใชจาย

รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ
และกลุมเกษตรกร

การเกษตร 3,803.85 83.7 70.66 3958.21 2,992.65 279.3 381.69 3,653.64 304.57

กลุม
เกษตรกร

50.32 0.59 1.19 52.1 41.04 3.3 4.83 49.17 2.93

ประมง 9.03  0.1 9.13 7.87 0.1 0.53 8.50 0.63

รานคา 12.62 0.07 12.69 10.62 0.16 0.96 11.74 0.95

บริการ 8.18 0.77 0.6 9.55 4.6 1.75 3.24 9.59 -0.04

ออมทรัพย 2,928.69 8.35 277.87 3214.91 919.51 6.23 515.97 1,441.71 1,773.20

เครดิต
ยูเนี่ยน

45.08 0.67 3.69 49.44 1.4 2.63 24.91 28.94 20.50

รวม                                                                                                         รวม         
6,857.77 

                         
94.08 

             
354.18 

         
7,306.03 

         
3,977.69 

           
293.57 

          
932.13 

         
5,203.29 

          
2,102.74 
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ภาพที่ 4 สินทรัพยของสหกรณและกลุมเกษตรกร(ลานบาท)
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เงินสด/เงินฝาก

เงินลงทนุ

เงินใหกู้้

ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์

สินทรพัยอื์�น

ประเภท

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร/เงินฝาก

สหกรณอื่น

เงินลงทุน ลูกหนี้เงินให
กู/ดอกเบี้ย
คางรับสุทธิ

ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ

สุทธิ

สินทรัพย
อื่น รวม

การเกษตร 958.25 8.02 9,614.20 674.23 511.52 11,766.22

กลุม
เกษตรกร

50 73.74 6.24 8.07 138.05

ประมง 2.76 0.01 2.13 0.07 0.01 4.98
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ี�ยน สินทรพัยอื์�น

ประมง 2.76 0.01 2.13 0.07 0.01 4.98

รานคา
2.33  0.06 8.69 11.08

บริการ 8.89 0.08 18.96 11.47 3.39 42.79

ออมทรัพย 954.80 177.70 42,997.60 174.36 2,244.32 46,548.78

เครดิตยู
เน่ียน

88.71 11.04 450.23 30.08 22.17 602.23

รวม 2,065.74 196.85 53,156.86 896.51 2,798.17 59,114.13
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หนี�สินและทนุของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ประเภท
หนี�สินและทุนของสหกรณ(์ล้านบาท)

เงินรบัฝาก เงินกูยื้ม/
เจา้หนี �
การคา้

หนี �สินอื�น รวมหนี �สิน ทนุเรอืน
หุน้

ทนุสาํรอง/
ทนุสะสม

ขาดทนุ
สะสม

กาํไรสทุธิ รวมหนี �สิน
และทนุของ
สหกรณ์

การเกษตร 3,168.67 3,968.06 527.97 7,664.70 3,532.37 766.38 486.77 289.54 11,766.22

กลุม่ 2.33 45.12 27.74 75.19 32.67 36.01 10.96 5.14 138.05

100% กาํไรสทุธิ

ภาพที่ 4 หนีส้ินและทนุของสหกรณและกลุมเกษตรกร(ลานบาท)

กลุม่
เกษตรกร

2.33 45.12 27.74 75.19 32.67 36.01 10.96 5.14 138.05

ประมง 0.31 0.12 0.43 1.70 2.22 0.63 4.98

รา้นคา้ 0.67 1.19 1.86 4.91 3.35 0.96 11.08

บรกิาร 1.10 10.52 19.81 31.43 8.74 5.79 4.22 1.05 42.79

ออมทรพัย์ 10,469.49 12,199.81 618.48 23,287.78 18,893.15 2,594.65 1,773.20 46,548.78

เครดิตยู
เนี�ยน

269.29 7.14 8.25 284.68 252.83 44.19 20.53 602.23

รวม 13,911.19 16,231.32 1,203.56 31,346.07 22,726.37 3,452.59 501.95 2,091.05 59,114.13
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  สถานการณทางการเงินภาคสหกรณ   มีผลการวิเคราะหดังน้ี
ความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง  (Capital  Strength)

นอกภาคเกษตร  จํานวน 55 แหง เปนสหกรณประเภท รานคา บริการ เครดิตยูเนี่ยน 
ประมงและสหกรณออมทรัพย มีทุนดําเนินงานจํานวน 47,209.86 ลานบาท มาจากการรับฝากเงินรอยละ 
22.75 จากการกูยืมเงินรอยละ 25.88 และหนี้สินอื่นรอยละ 1.37 สวนที่เหลือรอยละ 50.00 เปนเงินทุนของ
สหกรณเอง    จะเห็นไดวาการจัดหาเงินทุนเพื่อการบริหารงานของสหกรณนอกภาคเกษตร  สวนใหญไดมาจาก
เงินทุนของสหกรณ  ซึ่งสหกรณนอกภาคเกษตรมีหนี้สินตอทุน 1.00 เทา มีทุนสํารองคิดเปน 0.05  เทา
ของสินทรัพยทั้งสิ้น ปกอน 0.04 เทา และทุนของสหกรณสามารถสรางรายไดเกิดผลตอบแทนรอยละ 
7.82 ปกอนรอยละ 7.64 ลดลงจากปกอน นับวาสหกรณนอกภาคเกษตรมีเงินทุนเพียงพอในการบริหาร
จัดการธุรกิจ  เพ่ืออํานวยประโยชนแกมวลสมาชิกไดโดยไมเกิดความเสี่ยง

ภาคเกษตร จํานวน 319 แหง เปนสหกรณประเภท สหกรณการเกษตรและ           ภาคเกษตร จํานวน 319 แหง เปนสหกรณประเภท สหกรณการเกษตรและ           
กลุมเกษตรกร มีทุนดําเนินงาน  11,904.27 ลานบาท  มาจากการรับฝากเงินรอยละ  26.64 การกูยืมรอยละ 33.71 
และหนี้สินอื่นรอยละ 4.67  สวนที่เหลืออีกรอยละ 34.98 เปนเงินทุนของสหกรณเอง  จะเห็นไดวา      
การจัดหาเงินทุนเพื่อการบริหารงานของสหกรณภาคเกษตรสวนใหญเปนเงินทุนภายในไดมาจากระดม  
เงินฝากจากสมาชิก และทุนของสหกรณเอง ซึ่ งสหกรณภาคเกษตรมีหนี้สินตอทุน 1.86 เทา           
มีทุนสํารองคิดเปน 0.05 เทาของสินทรัพยทั้งสิ้น  และทุนของสหกรณสามารถสรางรายไดเกิดผลตอบแทน
รอยละ 7.37 ปกอนรอยละ 7.28 เพิ่มขึ้นจากปกอน  นับวาเงินทุนของสหกรณภาคเกษตรที่ใชในการ
บริหาร จัดการธุรกิจเพื่ออํานวยประโยชนแกมวลสมาชิกยังมีความเขมแข็งและเพียงพอตอความเสี่ยง
๒. คุณภาพสินทรัพย  (Asset  Quality)

นอกภาคเกษตร  สินทรัพยทั้งสิ้นมีจํานวน  47,209.86 ลานบาท  ไดนําไปลงทุน       
ใหสมาชิกกูยืม ดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ มากที่สุดถึงรอยละ 92.08 เทาของสินทรัพยทั้งสิ้น รองลงมาเปน
สินทรัพยอื่ นรอยละ.  4 .83  .สินทรัพยของสหกรณที่ มี อยู นํ า ไปใช ในการดํา เนินงานเพื่ อก อ                   
ใหเกิดรายไดและสรางผลตอบแทนรอยละ 3.88

ภาคเกษตร  มีสินทรัพยทั้งสิ้นจํานวน 11,904.27 ลานบาท  สวนใหญเปนลูกหนี้เงินกู 
ดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ มากที่สุดถึงรอยละ 81.38 ของสินทรัพยทั้งสิ้น รองลงมาเปนเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารรอยละ 8.47 จะเห็นวาสินทรัพยสวนหนึ่งของสหกรณภาคการเกษตรถือไวในรูปของเงินสดและ
เงินฝากธนาคารคอนขางสูง  สินทรัพยที่มีอยูนําไปใชในการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายไดและสรางผลตอบแทน
รอยละ 2.50

3. ความสามารถ /…
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3. ความสามารถในการบริหารจัดการ  (Management  Ability) 
นอกภาคเกษตร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลคาธุรกิจรวม  33,012.49  ลานบาท หรือเฉลี่ย 

2,751.04 ลานบาทตอเดือน  โดยมีการใหสินเชื่อคิดเปนรอยละ 75.23 การรับฝากเงินรอยละ 24.68      
การรวบรวมผลิตผลรอยละ 0.02 จัดหาสินคามาจําหนายรอยละ 0.05  และธุรกิจการใหบริการ รอยละ 0.01

ภาคเกษตร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลคาธุรกิจรวม 11,298.20 ลานบาท หรือเฉลี่ย 
941.52 ลานบาทตอเดือน  โดยเปนการรับฝากเงินคิดเปนรอยละ 51.30 การใหสินเชื่อรอยละ 22.89 
รวบรวมผลิตผล/แปรรูปรอยละ 14.00  จัดหาสินคามาจําหนายรอยละ 11.78 และใหบริการและสงเสริม
การเกษตรรอยละ 0.03  
                  จะเห็นวาภาคสหกรณในจังหวัดอุบลราชธานีมุงเนนการสงเสริมการเงินแกสมาชิก  สหกรณ
นอกภาคเกษตรใหบริการเงินกูมากที่สุด  ซึ่งสมาชิกมีรายไดประจํานิยมใชบริการสินเชื่อและฝากเงิน      
สวนสหกรณภาคเกษตรจะใหการสงเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพแกสมาชิกเปนสวนใหญ แตมีบทบาท
ในการสงเสริมการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑนอยมาก  หากสหกรณเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการในการสงเสริมการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑนอยมาก  หากสหกรณเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ
ธุรกิจเสียใหมโดยการรวบรวมผลิตผลมาเพื่อแปรรูป  และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหทันสมัยและมีคุณภาพ
เปนที่ตองการของตลาด  จะสงผลตอมวลสมาชิกใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน  และเปนไปตามเจตนารมณของการจัดตั้งสหกรณ
4. ความสามารถในการทํากําไร  (Earning)    

นอกภาคเกษตร การบริหารธุรกิจมีรายไดรวมทั้งสิ้น 3,295.72 ลานบาท  มีคาใชจาย
รวมทั้งสิ้น 1,500.48 ลานบาท  จึงมีกําไรสุทธิ  1,795.24  ลานบาท  สหกรณมีกําไรเฉลี่ยตอคน 24,530.55 
บาท มีเงินออมเฉลี่ยตอคน 135,011.92 และมีหนี้สินเฉลี่ยตอคน 322,559.09 บาท  สมาชิกสหกรณนอก
ภาคเกษตรมีหนี้สินมากกวาเงินออม  สหกรณนอกภาคเกษตรโดยสวนใหญมีคุณภาพการควบคุมภายในอยู
ในเกณฑที่ดีถึงดีมาก  จึงมีการบริหารจัดการธุรกิจไดดีและมีความสามารถในการทํากําไร

ภาคเกษตร  การบริหารธุรกิจมีรายไดรวมทั้งสิ้น 4,010.31 ลานบาท มีคาใชจายรวม
ทั้งสิ้น 3,702.81 ลานบาท จึงมีกําไรสุทธิ 307.50 ลานบาท สหกรณมีกําไรเฉลี่ยตอคน 967.61 บาท  มีเงิน
ออมเฉลี่ยตอคน 8,703.20 บาท และมีหนี้สินเฉลี่ยตอคน  24,355.03 บาท สหกรณภาคเกษตรสมาชิกมี
หนี้สินมากกวาเงินออม สหกรณภาคเกษตรโดยสวนใหญเปนขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กและไมมีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานซึ่งไมมีการควบคุมภายในที่เหลือเปนสหกรณขนาดใหญ ซึ่งมีระดับคุณภาพของการควบคุมภายใน
อยูในระดับดีถึงดีมาก 

ผลการบริหารจัดการธุรกิจภาคสหกรณในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมสมาชิกสหกรณ    
มีหนี้สินมากกวาเงินออม สําหรับสหกรณนอกภาคเกษตรมีความสามารถในการทํากําไร สวนสหกรณ       
ภาคเกษตร มีคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานลูกหนี้คอนขางสูงมาก เชน หนี้สงสัยจะสูญ คาใชจาย
ในการติดตามหนี้ เปนตน ความสามารถในการทํากําไรจึงอยูในเกณฑที่ควรปรับปรุงแกไข ทั้งในสวน      
การขยายธุรกิจเพื่อกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น และการควบคุมคาใชจายเพื่อลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน
                                                                                            

/สภาพคลองทางการเงิน...
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5. สภาพคลองทางการเงิน  (Liquidity)
นอกภาคเกษตร  สหกรณมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 0.41 เทา    

จะเห็นวามีอัตราสวนสภาพคลองอยูในเกณฑที่ดี อาจเนื่องมาจากการกอหนี้ระยะสั้นเพื่อมาใหสมาชิกกูยืมใน
ระยะยาว  โดยสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญเปนลูกหนี้เงินกู ดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ มากที่สุดรอยละ 86.87 
รองลงมาเปนเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่นรอยละ  12.99  ดังนั้นสหกรณเพียงแตตอง
บริหารจัดการระยะเวลาในการชําระหนี้ของลูกหนี้ใหสอดคลองกับเจาหนี้ เพื่อสภาพคลองทางการเงินของ
สหกรณ

ภาคเกษตร  หากพิจารณาสภาพคลองทางการเงิน  สหกรณภาคเกษตรมีอัตราสวน
สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.24 เทา  แสดงถึงมีสภาพคลองทางการเงินอยูในเกณฑที่ดี         
แตหากพิจารณาสินทรัพยหมุนเวียนพบวาสวนใหญอยูในลูกหน้ี ดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ มากที่สุดรอยละ 86.51 
รองลงมาเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณอื่นรอยละ 11.07 ดังนั้นสภาพคลองของภาคเกษตรจึงรองลงมาเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณอื่นรอยละ 11.07 ดังนั้นสภาพคลองของภาคเกษตรจึง
ขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการลูกหน้ีเปนสําคัญ

6. ผลกระทบของธุรกิจ  (Sensitivity)
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจไทยป  2563 อยูในชวงขยายตัวเพิ่มขึ้น  จะเห็นไดจากการเพิ่มขึ้น

ของดัชนีราคาผูบริโภค  ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด  อัตราเงินเฟอและราคาน้ํามัน  ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยง     
ที่สงผลกระทบตอภาคสหกรณ  รวมทั้งภัยจากธรรมชาติ  ราคาสินคา/พืชผลทางการเกษตรที่ไมแนนอน  
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล   เหลานี้ลวนสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณเปนอยางมาก ในมุมของ
สหกรณนอกภาคเกษตรปจจัยเสี่ยงดังกลาวจะไมสงผลกระทบกับการบริหารงานสหกรณมากนัก  เพียงแต
หากรายไดของสมาชิกไมมีการขยายตัว ในขณะที่มีการใชจายเพิ่มมากขึ้น  ยอมสงผลใหธุรกิจของสหกรณ
ขยายตัวลดลงแนนอนโดยเฉพาะธุรกิจใหบริการสินเชื่อ ที่ ไมสามารถเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกได               
สวนผลกระทบสหกรณภาคเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีนับเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญแหลงหนึ่ง            
ในมุมของสมาชิกปจจัยเสี่ยงน้ีจะสงผลตอการออมเงิน การลงทุน การบริโภคและการชําระหนี้ของสมาชิกเปน
อยางมาก  สวนสถาบันสหกรณจะสงผลตอการจัดหาทุน  การลงทุนและการดําเนินธุรกิจ  จึงเปนสิ่งที่ควรเฝา
ระวังสถานการณอยางใกลชิดและหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการกํากับดูแลและใหคําแนะนําใหเปนไป       ระวังสถานการณอยางใกลชิดและหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการกํากับดูแลและใหคําแนะนําใหเปนไป       
ในทิศทางที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติโดยไมสงผลกระทบตอมวลสมาชิกในภาพรวม

*  อางอิงจากระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร Online  
http://intranet.cad.go.th/cad2005/cad_center/index.php*
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ภาพภาพกิจกรรมสํานักงานกิจกรรมสํานักงานภาพภาพกิจกรรมสํานักงานกิจกรรมสํานักงาน
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โครงการระบบสงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ
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โครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม
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ตดิตามกจิกรรมสหกรณนั์กเรียนและ       
การบนัทกึบัญชีต้นกล้าเศรษฐกจิพอเพยีง
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จดักจิกรรม Unit School

 รายงานประจําป 2563   ( 47 )



จดันทิรรศการ ใหความรู วนัถายทอดเทคโนโลยี 
Field day

 
 รายงานประจําป 2563   ( 48 )



อบรมเรือ่ง “ การพฒันาศกัยภาพผูปฏบิตังิานสอบบญัช ี”
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กจิกรรมรวมประชมุใหญสามญัประจําป
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รวมสังเกตการณการตรวจนบัสนิคา
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สอนแนะการใชโปรแกรมระบบบัญชี

57
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สอนแนะและตดิตามการจดัทาํบัญชี
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รวมตดิตามการดาํเนินงานโครงการเศฐษกจิพอเพยีง
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กจิกรรมสอนแนะการจดัทาํบัญชตีนทนุประกอบอาชพี
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โครงการคลนิกิการเกษตรเคลือ่นที่
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กิจกรรม 5  ส
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กิจกรรม 5  ส
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พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2563 เพื่อเปน
การถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปนพระราชกุศล

งานพธิตีางๆ 
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วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
ประจําปพุทธศักราช 2563
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1. ของฝากเมืองอุบลราชธานี1. ของฝากเมืองอุบลราชธานี
2. สถานที�ทอ่งเที�ยว

- แหลง่ทอ่งเที�ยวประเภทนํ�าตก
- แหลง่ทอ่งเที�ยวทางวฒันธรรม
- แหลง่ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาติ
- แหลง่ทอ่งเที�ยวทางประวตัิศาสตร์

3. ประวัตผ้ิากาบบัว
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 หากจะพูดถึงของฝากเลื่องชื่อของ “เมืองดอกบัวงาม” จ.อุบลราชธานี ละก็คงจะหนีไมพนหมูยอแทงโตๆเน้ือ
เนียนแนนเดงด๋ึงซ่ึงมีใหเลือกซื้อหาอยูหลากหลายรานจนละลานตาไมรูวาจะเลือกหารานอรอยๆใหถูกใจได
อยางไรดี วันนี้ทีมงานทองเที่ยวดอทคอม ( www.thongteaw.com ) จึงขอนําเสนอขอมูลของรานขายหมูยอ
อุบลฯที่มีเสียงชื่อโดงดังมาชานาน อีกทั้งยังเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมูนักทองเที่ยวและชาวจังหวัดอุบลฯที่มีเสียงชื่อโดงดังมาชานาน อีกทั้งยังเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมูนักทองเที่ยวและชาวจังหวัด
อุบลราชธานีวาหมูยอรานน้ีมีความอรอยโดดเดนเหนือกวาหมูยออุบลฯรานอื่นๆโดยทั่วไป
หมูยอจํานวนมากมายนอนรออยูในตะกรารอทานมาเลอืกซื้อไปรับประทาน
     “หมยูอดาวทอง” เปนรานขายหมูยอเกาแกซึ่งต้ังอยูบน ถ.ศรีณรงค อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ใกลกับ
สวนสาธารณะทุงศรีเมือง มีปายชื่อรานขนาดใหญสังเกตเห็นไดงายไมลาํบาก มีลูกคาเดินไป-มา เขา-ออก แวะ
จอดรถเพ่ือซื้อหมูยออยูไมขาดสายซึ่งนาจะพอรับประกันถึงความอรอยของ “หมูยอดาวทอง” ไดเปนอยางดี 
เมื่อคุณเดินเขามาดานหนารานจะพบกับกระบะขนาดใหญใสแทงหมูยอหอใบตองไวเปนจํานวนมาก มีจานใสหมู
ยอแผนหั่นแบงไวเปนชิ้นเล็กๆใหแกบรรดาวาที่ลกูคาไดลองลิ้มชิมรสกอนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ ราคา   หมูยอ
แทงใหญหอใบตองอยูที่แทงละ 50 บาท แทงเล็ก 35 บาท 3 แทง 100 บาท หมูยอแผนโตในหอพลาสติก ราคา
หอละ 50 บาท มีรสชาติใหเลือก 3 แบบ คือ หมูลวน ,เห็ดหอมและหมูยอหนัง เนื้อหมูยอเนียนเดงรสชาติกลม
กลอมหอมกลิ่นพริกไทยออนๆโชยขึ้นจมูกยามเคี้ยวอยูในปาก ทมีงานของเราเลือกซื้อหมูยอแทงใหญรสพริกไทย
ดํากลับบาน ลองแกะดูขางในก็พบวาเปนหมูยอแทงใหญจริง ขนาดเสนผานศูนยกลางหนาตัดใกลเคียงกบัปาก
ผูใหญซึ่งพยายามอากวางๆเต็มที่ (ใครมญีาติสนิทมิตรสหายซึ่งมีนิสัยชอบการพูดมากๆจนนํ้าลายแตกฟองลอง
นําไปยัดปากได ขนาดหมูยอใหญคับปากจนตองหยุดจอแนนอนครับ) แตกตางจากหมูยอหอใบตองบางแหงซ่ึงดู
แทง....โต.....โต....แตพอหั่นออกมาก็จะพบวาใบตองซ่ึงใชหอนั้นหนาสุดๆและมีเน้ือหมูยออยูกระจอยเดียว นับไดแทง....โต.....โต....แตพอหั่นออกมาก็จะพบวาใบตองซ่ึงใชหอนั้นหนาสุดๆและมีเน้ือหมูยออยูกระจอยเดียว นับได
วา “หมูยอดาวทอง” นี้ซ้ือแลวคุมคาคุมราคากวาหมูยอหลายๆแหงทีเดียว
  นอกจากหมูยอซึ่งเปนของขึ้นชื่อของทางราน “หมูยอดาวทอง” ที่มีใหเลือกซื้อหาแลว ยังมีของกินของฝากขึน้
ชื่ออีกหลายรายการ เชน “เค็มบักนัด” ซึ่งทํามาจากการนําปลาน้ําจืดชนิดตางๆมาห่ันเปนชิ้นเล็กๆหมักกับ
สับปะรดและเกลือแลวทิ้งไวประมาณ 2 เดือน เวลาจะรับประทานก็นํามาปรุงรสชาติใหกลายเปนอาหารชนิด
ตางๆตามความตองการ แตเค็มบกันัดซ่ึงขายอยูที่ราน “หมูยอดาวทอง” นี้เปนของซ่ึงรับมาจากราน “คุณแม
อารีย” เพ่ือจําหนายอีกทอดหนึ่ง(ทางราน “หมูยอดาวทอง” ไมไดทําเคม็บกันักจาํหนายเอง)ราคาของเค็มบกันัด
ขวดใหญอยูที่ 60 บาท สวนขวดเล็กอยูที่ 40 บาท หรือหากใครที่ชอบของฝากแบบธรรมดาสามญัไมแปลก
แหวกแนวมากนักก็ลองดู “ไสกรอกหม”ู หรือ “กุนเชียงหม”ู ก็ไดราคาแพค็ละ 100 บาทและ 150 บาท
ตามลาํดับ สุดทายนี้ทีมงานทองเที่ยวดอทคอมของเราขอแนะนําวา ใครที่แวะมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและ
ไมอยากจะพลาดของดีของเดนเมืองดอกบัวงามแหงนี้แลวละก็ลองหาโอกาสผานมาซื้อ “หมูยออุบลฯ”
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       คาํขวญัจังหวัดอบุลราชธานี
            “  เมอืงดอกบวังาม แมน้าํสองส ีมปีลาแซบหลาย 
               หาดทรายแกงหนิ    ถิน่ไทยนกัปราชญ 
               ทวยราษฎรใฝธรรม   งามล้ําเทยีนพรรษา
                 ผาแตมกอนประวัตศิาสตร 

      ฉลาดภมูปิญญาทองถิน่ ดนิแดนอนสุาวรยีคนดศีรอีบุล”

น้ําตกสรอยสวรรค อยูในเขตอําเภอโขงเจียม ภายในเขตอุทยานแหงชาติ
ผาแตม บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2112 หางจากอําเภอโขงเจียมประมาณ 30 กิโลเมตร เปนน้ําตก
ขนาดใหญที่ไหลจากหนาผาสูงชันสองดาน ซึง่เกดิจากลําหวยสรอยและลาํแซไผ ตกลงมาบรรจบกันคลาย
สายสรอย กอนไหลลงสูแมน้ําโขง สูงประมาณ 20 เมตร มีน้ําไหลตลอดป เปนน้ําตกที่มีคนนิยมไปเที่ยวกัน
มาก นอกจากนี้ บริเวณน้ําตกยังมีตนไมและดอกไมปา ชวยเสริมบรรยากาศความงามของน้ําตกแหงนี้ 
นักทองเที่ยวสามารถมองเหน็ทิวทัศนแมน้ําโขง ผืนปาและหนาผาหินฝงลาวไดอยางชัดเจน ฤดูทีน่าเที่ยวควร
จะเปนหลังฤดูฝนใหมๆ  เพราะจะมีน้ํามาก

แหล่งทอ่งเที�ยวประเภทนํ�าตก
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 น้ําตกหวยหลวง 
เมื่อเขาหนาฝน  รอจนน้ําฝนเต็ม
อิ่ม ชวงเดือนกันยายน ถึงเดือน
ตุลาคม เปนชวงที่ดีท่ีสุดที่จะไป
เที่ยวน้ําตกหวยหลวงครับ น้ําตก
หวยหลวง เรียกอีกชื่อหนึ่งวา 
น้ําตกบักเตว อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติภูจอง-นายอย 

       น้ําตกแสงจันทร (น้ําตกลงรู) เปนนํ้าตกอกีแหง
หนึ่งที่อยูที่อําเภอโขงเจียม ใชทางหลวงหมายเลข 
2314 (โขงเจียม - ศรีเมืองใหม) แลวเลี้ยวขวาตาม
ทางหลวงหมายเลข 2112 ทางไป อ.เขมราฐ ระหวาง
ทาง ผาน อุทยานแหงชาติผาแตม และนํ้าตกสรอย
สวรรค ถึงกอนน้ําตกทุงนาเมือง 1 ก.ม.  รถยนต
เขาถึงไดบริเวณหนาน้ําตก เปนน้ําตกทีม่ีความ

แหงชาติภูจอง-นายอย 
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  
มีพื้นที่คลอบคลุมถึง อ.น้ํายืนและ 
อ.บุณฑริกบางสวน

เขาถึงไดบริเวณหนาน้ําตก เปนน้ําตกทีม่ีความ
สวยงามมาก และพิเศษคือ สายน้ําจากลาํหวยทาลง 
จะตกลงปลองหินลงสูเบื้องลาง ซ่ีงมองดูแลว คลาย
กับแสงจันทรที่เต็มดวงไดสาดสองลงมา อีกทั้งเมื่อ
สายน้ํากระทบสูผืนนํ้าเบื้องลางยังจะกระจายตัวเปน
รูปหัวใจสีขาวนาอัศจรรย บริเวณโดยรอบนั้น มีโขด
หินนอยใหญเรียงรายกันอยู และมีตนไมนานาพันธุ 
ซึ่งดูแลวคลายกับสวนญี่ปุน บริเวณเบื้องลางนั้นเปน
ถ้ํา ซึ่งสามารถต้ังแคมปไดเปนอยางดี ฤดูที่ควรไป
เที่ยวคือ ฤดูฝน ถึงยางเขาฤดูหนาว
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น้ําตกโบกลึก เปนน้ําตกท่ีเกิดจากลําหวยสูบ ที่ไหลมาจากภูสูบ ภูเขาเตี้ยๆ ที่มี
พลาญหินขนาดใหญและมีการคนพบภาพเขียนสีโบราณเปนจํานวนมาก โดยสายน้ํา
จากน้ําตกจะไหลลดหลั่นลงมาชั้นๆ ตามซอกหลืบหนิที่เกิดจากการกัดเซาะของ
กระแสน้ําเปนเวลานาน ซึ่งบางชวงนั้นเกิดหลุมหรือโบกขนาดใหญกระจัดกระจาย
อยูตามลําหวยในชวงหนารอนจะมีนักทองเทีย่วจากทั้งใน และตางถิน่เดนิทางมาเลนน้ําตกอยูตามลําหวย
เปนจํานวนมาก เนื่องจากบริเวณน้ําตกโบกลึกนัน้มีสถานที่ใหลงเลนน้ําได ที่สําคัญคือน้ํา
คอนขางตื้นและกระแสน้ําไมไหลแรงมากจนเกนิไป
สําหรับการเดิน ทางไป เที่ยวนํ้าตกโบกลึก นัน้คอนขางสะดวกสบายพอสมควร เนื่องจาก
น้ําตกอยูหางจากทางหลวงหมายเลข 2135 (ถนนสายศรีเมืองใหม-หนามแทง) ประมาณ 2 
กิโลเมตร
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เขมราฐธานี
ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี 200ปี อ.เขมราฐ จ.อุบล แหล่งท่องเที�ยวสําคัญของ จ.อุบลฯ สําหรับแหล่งท่องเที�ยวสําคญัอีกหนึ� งแห่ง 
ซึ� งเป็นอาํเภอรอบนอกของ จ.อุบลราชธานี แลว้ต้องมีชื�อของ  อาํเภอเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ แปลว่า ดินแดนแห่งความเกษมสุข       
เป็นอาํเภอหนึ�งในจงัหวดัอุบลราชธานี  อยูริ่มแม่นํ�าโขง อาํเภอเขมราฐเป็นอาํเภอเก่าแก่  ซึ� งในเขตอาํเภอเขมราฐ และสถานที�ที�ถือว่า

แหล่งทอ่งเที�ยวทางวัฒนธรรม

ซึ� งเป็นอาํเภอรอบนอกของ จ.อุบลราชธานี แลว้ต้องมีชื�อของ  อาํเภอเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ แปลว่า ดินแดนแห่งความเกษมสุข       
เป็นอาํเภอหนึ�งในจงัหวดัอุบลราชธานี  อยูริ่มแม่นํ�าโขง อาํเภอเขมราฐเป็นอาํเภอเก่าแก่  ซึ� งในเขตอาํเภอเขมราฐ และสถานที�ที�ถือว่า
เป็นไฮไลทใ์นช่วงนี�  ก็คือ ถนนคนเดินเขมราฐ ซึ� งปัจจุบนัทาง อาํเภอเขมราฐ ไดร่้วมกนัจดังาน โปรโมต “เปิดงานฤดูกาลท่องเที�ยว
อําเภอเขมราฐ” ณ บริเวณ ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี200ปี โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี นายสมศกัดิ�  จงัตระกุล มาเป็น
ประธานและมี ท่านปัญญา เศวตธรรม นายอาํเภอเขมราฐ , นายกเทศมนตรีตาํบลเขมราฐ , ผกก.สภ.เขมราฐ , หัวหน้าส่วนราชการ    
ในพื�นที�อาํเภอเขมราฐ , สื�อมวลชนจากหลายสาํนกัรวมทั�งประชาชนที�มาเดินตลาดตอ้งชม ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี 200 ปี เขา้ร่วม
พิธีดว้ย ซึ� งแสดงถึงศิลปะวฒันธรรมเก่าแก่ของจงัหวดัอุบลราชธานี แลว้มีชุมชนเก่าแก่ ที�มีบา้นไมเ้ก่าๆ รวมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ของผูค้นริมฝั�งโขงครับสาํหรับงานถนนคนเดิน สามารถเขา้ชม และเดินที�ถนนคนเดินได ้  ทุกวนัเสาร์ ตั�งแต่เวลา 4 โมงเยน็ 16:00 น. เป็นตน้ไป

อทุยานบึงบัวอบุลราชธานีเฉลมิพระเกยีรติ
อุทยานบึงบวัอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั�งอยูที่� อบต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุทยานฯ ชั�นใน ในพื�นที�หนองนํ�าสาธารณะอุทยานบึงบวัอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั�งอยูที่� อบต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุทยานฯ ชั�นใน ในพื�นที�หนองนํ�าสาธารณะ
 และผนืดินโดยรอบ ประมาณ 519 ไร่ ประกอบดว้ย
•กลางหนองนํ�า มี ”อาคารหอเทียนชัยอุบลราชธานี” เป็นอาคารสูงประมาณ 159 เมตร( 27 ชั�น) มีองคป์ระกอบสาํคญัเช่น ยอดบนสุดของ
อาคาร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธา,ตุในพระพุทธรูปทองคาํ หนกัประมาณ 9 กิโลกรัม , อนุสรณ์สถานพระบูรพาจารยแ์ห่ง
อีสาน ”พระอริยสงฆ”์ ทั�งฝ่ายคนัถธุระ และวปัิสสนาธุระ ประมาณ 9 รูป ,ที�สักการะเทิดพระเกียรติองคพ์ระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศจ์กัรี , 
หอชมทศันียภาพอุบลราชธานีที�สวยสดงดงาม , หอ้งพกัประหยดัพลงังาน 128 หอ้ง , มีสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจหลากหลาย , มีหอ้งประชุมเลก็ 
ใหญ่ จดันิทรรศการ , มีหอเกียรติคุณอุบลราชธานีเมืองนกัปราชญ์ , มีพิพิธภณัฑเ์ทียนอุบลฯ ,พิพิธภณัฑสั์ตวน์ํ� าจืดอนุภาคลุ่มนํ�าโขง(อุโมงคช์ม
ปลาใตน้ํ� า),การจัดภูมิทัศน์รอบหนองนํ�า นั�งรถรางชมสวน เล่นกีฬาทางนํ�า ส่วนหยอ่ม ศาลาพกัผอ่น ร้านคา้สินคา้พื�นเมือง ( OTOP)และสถานที�
ท่องเที�ยวที�สาํคญั ระดบันานาชาติ และพนัธุบ์วัพระราชทาน ,มีศูนยส่์งเสริมุขภาพทั�งกายและจิต ,มีสถานที�ประกอบกิจกรรมทางศาสนาคริสต ์
อิสลาม และมสีถานที�จดัเป็นอนุสรณ์สถานชาวอินโดจีนทั�งมวล
•สถานที�จอดรถ ไม่ตํ�ากวา่ 300 คนั

อุทยานฯชั�นนอก ประกอบดว้ย -อุทยานการเรียนรู้ศึกษาของเกษตรกรไทย การเกษตรปลอดสารพิษตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจ
พอเพียง -พฒันาถนนสายบวัเฉลิมพระเกียรติ จากบา้นยางนอ้ย ถึงหอนาฬิกาอุบลฯ

ความสาํเร็จขึ�นอยูก่บักระบวนการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนโดยการหลอมจิตหลอมใจร่วมไมร่้วมมือ ดว้ยความรู้รักสามคัคีอยา่ง
พร้อมเพรียงกนัจึงจะทาํใหอุ้ทยานบงัเกิดผลสาํเร็จตามเจตนารมณ์ของชาวอุบลราชธานีร่วมกนั
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วดัป่าไทรงาม

วัดป่าไทรงาม ตั�งอยู่ในเขตเทศ บาล

ตาํบลเมืองเดช อาํเภอเดชอดุม หา่งจากตวั
จงัหวดัประมาณ 47 กิโลเมตรทางเขา้วดัอยู่เยื �อง
กบัทางเขา้สถานีขนส่งอาํเภอเดชอดุม เป็นวดั
ป่าสาขาที� 10 ของวดัหนองป่าพงและเป็นวดัที�
ไดร้บัการยกย่องในดา้นการอนรุกัษป่์าและไดร้บัการยกย่องในดา้นการอนรุกัษป่์าและ
สิ�งแวดลอ้ม

วัดภเูขาแก้ว..อยู่บนเนินเขา..ตามทาง

หลวงหมายเลข..๒๑๗..หา่งจากตวัจงัหวดั

วดัภเูขาแกว้

หลวงหมายเลข..๒๑๗..หา่งจากตวัจงัหวดั
อบุลราชธานี ๔๔ กิโลเมตร ก่อนถึงอาํเภอ
พิบลูมงัสาหารประมาณ ๑ กิโลเมตร ภายใน
วดัมีพระอโุบสถสวยงามประดบัดว้ยกระเบื �อง
เคลือบทั�งหลงัภายในพระอโุบสถจะตกแต่ง
ดว้ยภาพนนูสงูอยู่เหนือบานประตแูละ
หนา้ต่างขึ �นไปเป็นเรื�องราวและภาพจาํลอง
เกี�ยวกบัพระธาตทุี�สาํคญัของประเทศไทย
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วัดมหาวนาราม ตั้งอยูบนถนนสรรพสิทธิ์ อ.

เมืองอุบล แตชาวบานนิยมเรียกกันโดยทั่วไปวา "วัดปา
ใหญ" เปนวัดเกาแก และถือเปนวัดคูบานคูเมืองของ
จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลเหตุการสราง คือ เมื่อพระ
ปทุมวรราชสุรยิวงศ (ทาวคาํผง) เจาเมืองอุบลราชธานี

       คนแรก ไดกอสรางเมอืงอุบลราชธานี บริเวณริมฝง
แมน้ํามูล เปนที่เรียบรอยแลว จึงไดกอสรางวัดขึ้นที่ริม
ฝงแมนํ้ามูลนั้นเอง ตั้งชื่อวา "วัดหลวง" เพ่ือใหเปน
สถานที่ทํานุบาํเพ็ญกศุลแกประชาชนทั่วไป วัดนี้จึงนับสถานที่ทํานุบาํเพ็ญกศุลแกประชาชนทั่วไป วัดนี้จึงนับ
ไดวาเปนวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี ภายหลัง
กอสรางวัดหลวงเสร็จแลว ไดนิมนต พระธรรมโชติวงศา 
ซึ่งเปนพระมหาเถระ และพระภิกษุสามเณร มาอยูจาํ
พรรษา เพ่ือสนองศรัทธาของประชาชน

          

วัดพระธาตุหนองบวั..อยู่ชานเมือง

อบุลราชธานี หา่งจากตวัเมืองประมาณ ๓ กิโลเมตร
ตามถนนเลี�ยงเมือง จะมีทางแยกจากถนนใหญ่เขา้ไป
ประมาณ ๗๐๐ เมตร ภายในวดัมีสถาปัตยกรรม          
ที�นา่สนใจ คือ พระธาตเุจดียศ์รมีหาโพธิ� ที�สรา้งขึ �น
เพื�อเป็นสญัลกัษณค์รบรอบ ๒๕ ศตวรรษ ของพทุธ

   

ที�นา่สนใจ คือ พระธาตเุจดียศ์รมีหาโพธิ� ที�สรา้งขึ �น
เพื�อเป็นสญัลกัษณค์รบรอบ ๒๕ ศตวรรษ ของพทุธ
ศาสนาในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยไดจ้าํลองแบบมาจาก
เจดียท์ี�พทุธคยา ประเทศอินเดีย นบัเป็นวดัเดียวใน   
ภาคอีสานที�มีเจดียแ์บบนี�สภาพแวดลอ้มโดยทั�วไป
เป็นป่าโปรง่ รม่รื�น
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      แกงสะพือ  เปนแกงที่สวยงามที่สุดแหง
หนึง่ของจังหวัดอุบลราชธานี เปนแกงที่
อยูในแมน้ํามูล ในเขตอําเภอพิบูลมังสา-
หาร หางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 217  แกงสะพือ เปน
คําที่เพี้ยนมาจากคําวา "ซําพืด" หรือ 
"ซําปด" ซึ่งเปนภาษาสวยที่แปลวา งู
ใหญ หรืองูเหลือม แกงสะพือ จะมีหิน
นอยใหญสลับซับซอน กระแสน้ําไหล

แหล่งทอ่งเที�ยวทางธรรมชาติ

นอยใหญสลับซับซอน กระแสน้ําไหล
ผานกระทบหิน แลวเกิดเปนฟองขาวมี
เสียงดงัตลอดเวลา ริมแกงจะมีศาลาพัก
รอนตั้งอยู สําหรับใหนักทองเที่ยวนัง่ชม
ทัศนียภาพ

  ปางอุ๋งอุบล
    สาํหรับใครที�กาํลงัแหล่งท่องเที�ยวที�
เป็นบรรยากาศธรรมชาติแลว้ละก ็ตอ้งเป็นบรรยากาศธรรมชาติแลว้ละก ็ตอ้ง
ไปที�นี�เลยปางอุ๋งอุบล กบับรรยากาศ
ฤดูหนาว ไอหมอกจางๆ ปะทะกบั
แสงแดดอ่อนๆ ในยามเยน็ บอกเลยวา่
ไดฟิ้วสุด ๆ อยา่งแน่นอน หากตอ้งการ
เดินทางไปที�อ่างเกบ็นํ� าหว้ยท่าแตง  
ตาํบลนาเลิน อาํเภอศรีเมืองใหม่ 
จงัหวดัอุบลราชธานี
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         สามพันโบก เปนแกงหินที่อยูใต

ลําน้าํโขง เนื่องจากในชวงฤดนู้ําหลากแกงหินดังกลาว
จะจมอยูใตบาดาลและดวยแรงน้ําวนกัดเซาะทาํให  
แกงหินกลายเปนแองเลก็ใหญ  จํานวนมากกวา
3,000 แอง หรือ 3 พันโบก โบก หรือ
แอง หมายถึง บอน้ําลึกในแกงหินใตลําน้ํา
โขง และคําวา “โบก” เปนภาษาของลาวที่มกั
นิยมเรียกกัน และ สามพันโบก กลายเปนที่
เพาะพันธุสัตวน้ําจืด ในลําน้ําโขงตาม
ธรรมชาติ แหลงใหญที่สุด รักษาระบบนิเวศนธรรมชาติ แหลงใหญที่สุด รักษาระบบนิเวศน
และการขยายพันธุของสัตวน้ําในลําน้ําโขงใหอยูได
อยางสมดุล  อยูในเขตอําเภอโพธิ์ไทร

ผาชะนะได เป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึ �น

แห่งแรกของประเทศไทย เพราะเป็นพื �นที�ที�อยู่ทาง
ตะวนัออกสดุของประเทศไทย พระอาทิตยข์ึ �นเวลา

ประมาณ 05.30 นาฬิกา และตามแนวหนา้ผา บนภเูขา
ที�ทอดยาวขนานไปตามลาํนํ�าโขง นบัเป็นจดุขมววิ

ทิวทศันที์�สามารถมองเห็นลาํนํ�าโขง และภเูขาสงูทะมนึ
สลบัซบัซอ้น ที�ปกคลมุไปดว้ยป่าเขียวขจีของฝั� งลาวได ้
รวมทั�งเป็นจดุชมทะเลหมอกที�สวยงามแห่งหนึ�งของรวมทั�งเป็นจดุชมทะเลหมอกที�สวยงามแห่งหนึ�งของ

เมืองไทย ในช่วงเดอืนกนัยายนถึงเดอืนธนัวาคม  ผาชะ
นะได  หนา้ผารมิโขง ดา้นตะวนัออกสดุสยาม จงัหวดั
อบุลราชธานี ไดชื้�อวา่เป็นจดุบอกพิกดัตะวนัขึ �น ของ

ประเทศไทยทกุเชา้

ความพิเศษของสถานที�เที�ยวแห่งนี �เป็นไปตามคาํขวญัที�

รูจ้กักนัทั�ว คอื  รบัตะวนัก่อนใครในสยาม  ที�  ผาชะนะได  
โดยบนหนา้ผาที�ยื�นผงาดฟา้ปกคลมุดว้ยป่าสนสองใบ 
เมื�อมองทะลทิุวสนจะเห็นทิวเขาสลบัซบัซอ้นตดักบัเสน้
ขอบฟา้ และแสงตะวนัอยา่งสวยงามยิ�งนกัทศดว้ยการ

เห็นลาํแสงเริ�มแรกของ ตะวนั 
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หาดชมดาว หรือ แกงชมดาว อยูในบริเวณหมูบานโนนตาล อําเภอนาตาล อุบลราชธานีอยูกอนถึงสามพันโบก
ประมาณ  20 ก.ม. หาดชมดาวเปนแนวหาดหิน แกงหิน อันกวางใหญและยาวมากหลายรอยเมตร  ซึ่งการเกดิ
ของหินรูปพรรณสัณฐานประหลาด เชนเดียว กับสามพนัโบก ซึ่งในชวงฤดูน้ําหลากแกงหินเหลานี้จะจมอยูใต

 

ของหินรูปพรรณสัณฐานประหลาด เชนเดียว กับสามพนัโบก ซึ่งในชวงฤดูน้ําหลากแกงหินเหลานี้จะจมอยูใต
แมน้ําโขงและดวยแรงน้ําวนกัดเซาะ ทําใหแกงหินกลายเปนแองเล็กใหญ จํานวนมาก เกิดเปนประติมากรรมหิน
ธรรมชาติรูปรางแปลกตาชวนใหจินตนาการ  หาดชมดาวมีลกัษณะคลายกับสามพันโบกแต มีพื้นที่       กวาง
กวา รวมถึงมีริ้วลายหินและรูปทรงแปลกๆใหเห็นชมเยอะกวา บางพ้ืนที่เปนรูเวาแหวง บางพ้ืนที่ก็ซอนกันเปน
ชั้น  บางพ้ืนที่เปนดิน แหงระแหง มีแองน้ํานอยใหญ บางแองใหญบางแองเล็ก มีรูปรางลักษณะแตกตางกัน
ออกไป  หาดชมดาวมีจุดไฮไลตที่ สวยที่สุด ซึ่งเปนลักษณะเปนผาหินสูงใหญและเวาแหวงยาวคลายชองแคบมี
สายน้ําไหลผาน และมีกอนหินเล็กกลางนํ้าใหลงไปยืนโพสตทาถายรูป ซึ่งไดมุมสวยเกไมเหมือนใคร  ชวงเวลาที่
เหมาะสมมี 2 ชวง คือ เชาและบายไมแนะนําใหมาเที่ยงเพราะจะรอนมาก หากอยาก   ชมพระอาทิตยขึ้นก็มา
ในชวงเชากอน 8 โมง  เพราะหลังจากเวลานั้นไปแดดจามาก เพราะอุบลเปนจังหวัด      ที่พระอาทิตยข้ึนเร็ว
มาก ตีหาครึ่ง พระอาทิตยเริ่มมาแลว และอีกหนึ่งชวงคือ ชวงบายตั้งแตประมาณ 4 โมงเย็น ทั้งนี้ตองเผื่อเวลา
เดินอีกประมาณครึ่งชั่วโมงดวยคะ  สวนชวงเวลาที่เหมาะจะมาเที่ยวนั่นก็คือ ตั้งแต พ.ย. -พ.ค. 
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อทุยาน นาควตัร 

สําหรับอุทยานนาควัตร อุบลราชธานี เปนที่ประทับแหงองคนาคราช ตั้งอยูที่บานหนองบอ 
ตําบลหนองบอ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีบนเนื้อที ่2 ไร ประกอบไปดวยลานเรืองแสง     
ที่ไดแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจาก ลานกัลปพฤกษเรืองแสง วัดสิรนิธรวรารามหรือวัดภูพราว 
ซึ่งเบื้องหนาเปนเทวรูป เจาปูศรีสุทโธนาคราช ถัดไปเปน รัตนจักรพรรด์ิคูหา ชื่อวาถํ้าแกว
จักรพรรดิ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธปฏิมาองคสําคัญ คือสมเด็จพระมหาสุวรรณจักรพรรดิปาง
เปดโลก ขนาดความสูง 4 เมตร หุมดวยทองคําบริสุทธิ์ เปนพระประธานในอุทยานนาควัตร
แสดงนอยลง
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