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รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน มิถุนายน 2564 
 ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการสำหรับเดือน มิถุนายน 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
     1.1 เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานทางด้านการเงินและการบัญชี เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
หรือไม ่
     1.2 เพื่อให้ทราบว่า การให้เงินกู้ยืม การรับฝากเงิน การซื้อหรือจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นและการใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎ ระเบียบ และมติที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้หรือไม่ 
     1.3 เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมแนวทางการ 
ปรับปรุงแก้ไข 
 2. วิธีการตรวจสอบ 
      2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและการบันทึกบัญชีระหว่างเดือน 
     2.2 ตรวจสอบสัญญาการให้เงินกู้ยืม หลักฐานการรับฝากเงิน การซื้อหรือจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น และ
การใช้จ่ายเงิน เปรียบเทียบบัญชีคุมยอด หลักเกณฑ์ และระเบียบที่กำหนดไว้ 
           (ขอบเขตการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการตรวจสอบที่กำหนดไว้แต่ละเดือน) 
 3. สมาชิกของสหกรณ์ 
       สมาชิกสหกรณ์คงเหลือต้นเดือน 1,150 คน เพ่ิมระหว่างเดือน 1 คน ออกระหว่างเดือน 9 คน  คงเหลือ
สิ้นเดือน 1,142 คน  
 4. การปฏิบัติด้านการเงิน 

    จำนวนเงิน  
4.1 เงินสดคงเหลือวันสิ้นเดือน 9,235,135.92 บาท 
  เงินสดในมือ 287,228.13 บาท 
 แคชเชียร์เช็ค - บาท 
 เงินฝากธนาคาร 3 บัญชี 8,947,907.79 บาท 
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ 8,815,332.65 บาท 
 บัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ 50,098.83 บาท 
 บัญชีสะสมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. 82,476.31 บาท 

      4.2  การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด 
       4.3  เงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกับรายงานของธนาคาร บัญชีกระแสรายวัน และสมุดคู ่ฝากบัญชี  
ออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ และบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขา สำนักงาน ก.พ. 
  
 
 
 5.  การปฏิบัติการด้านการบัญชี 
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     5.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน สมบูรณ์ 
     5.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
     5.3 การจัดทำบัญชีย่อย และทะเบียนต่าง ๆ สหกรณ์ได้จัดทำไว้ครบถ้วน บัญชีรายละเอียดลูกหนี้   
เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น จัดทำไว้เรียบร้อยตรงกับบัญชีคุมยอด 
 6.  การตรวจสอบด้านการบริหารงาน 

     6.1 การบริหารงานของสหกรณ์ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม
ใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
    6.2 การบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.  การให้เงินกู้ 

 8. เงินรับฝาก 
 
 
 
 
 
 

9. เงินกู้ยืม 

เงินให้กู้ระหว่างเดือน สัญญา  จำนวนเงิน  
  เงินกู้ฉุกเฉิน 23  523,900.00 บาท 
  ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ -  - บาท 
  เงินกู้สามัญ 14  13,140,000.00 บาท 
 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 7  1,530,000.00 บาท 
 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ -  - บาท 
         เงินกู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สิน -  - บาท 
  เงินกู้พิเศษเพ่ือการไถ่ถอนหนี้สถาบันฯ -  - บาท 
  เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา  
  (*จ่ายงวดที่ 3 สัญญา 630027) 

-  50,000.00 บาท 

รวม 44  15,243,900.00 บาท 

8.1  เงินรับฝากสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์พิเศษ   
  คงเหลือยกมาจากเดือนก่อน 323,539,817.32 บาท 
  รับฝากระหว่างเดือน 7,434,937.28 บาท 
   รวม 330,974,754.60 บาท 
  ถอนระหว่างเดือน 3,331,149.44 บาท 
  คงเหลือสิ้นเดือน 327,643,605.16 บาท 
8.2  เงินรับฝากสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์)  
  คงเหลือยกมาจากเดือนก่อน 3,382,300.00 บาท 
  รับฝากระหว่างเดือน 450,000.00 บาท 
   รวม 3,832,300.00 บาท 
  ถอนระหว่างเดือน - บาท 
  คงเหลือสิ้นเดือน 3,832,300.00 บาท 
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     9.1 เงินกู้ระหว่างเดือน                
(บาท) 

รายงาน เงินกู้ยืมคงเหลือ 
ยกมา 

กู้เพ่ิม  
มิ.ย. 64 

ส่งชำระคืน
ระหว่างเดือน 

คงเหลือ ณ วันที่  
30 มิ.ย. 64 

กู้ฉุกเฉิน 3,544,077.59 523,900.00 633,237.01 3,434,740.58 

กู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ - - - - 

กู้สามัญ 362,955,540.31 13,140,000.00 12,342,788.56 363,752,751.75 

กู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 33,348,303.30 1,530,000.00 1,642,793.45 33,235,509.85 

กู้พิเศษเพ่ือการเคหะฯ 91,244,620.17 - 1,899,984.00 89,344,636.17 

กู้พิเศษเพ่ือการไถ่ถอนหนี้ฯ 73,978,016.81 - 473,194.84 73,504,821.97 

กู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สิน 13,920,660.00 - 86,660.14 13,833,999.86 

กู้พิเศษเพ่ือการศึกษา 502,050.00 50,000.00 
*งวดที่ 3 สญัญา 630027 

7,390.00 544,660.00 

ลูกหนี้อื่น 547,300.26 - 4,914.38 542,385.88 

รวม 580,040,568.44 15,243,900.00 17,090,962.38 578,193,506.06 
    

   9.2 การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม สหกรณ์ฯ ได้จัดเก็บชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกได้ครบถ้วน
ตามที่กำหนดในสัญญา 
 10. ทุนเรือนหุ้น 
 
 
 
 
 
 

 11. การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ 
      การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ เป็นไปตามระเบียบโดยประหยัด และอยู ่ภายใน
งบประมาณที่ตั้งไว้ (รายละเอียดตามแนบ) 
 12. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ 
      12.1 ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ 
    การดำเนินการด้านสินเชื่อและการรับฝากเงิน เดือนมิถุนายน 2564 สหกรณ์มีการให้ 
เงินกู้แก่สมาชิก เป็นเงินจำนวน 15,243,900.00 บาท น้อยกว่าเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1,518,100.00 
บาท (ร้อยละ 9.06) และมีการรับฝากเงิน จำนวน 7,884,937.28 บาท มากกว่าเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 
5,099,487.94 บาท (ร้อยละ 179.07)  
        

     12.2 ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย 

ทุนเรือนหุ้นระหว่างเดือน    
คงเหลือยกมาจากเดือน พ.ค.64 จำนวน 510,204,640.00 บาท 
เพ่ิมระหว่างเดือน จำนวน 2,073,750.00 บาท 

รวม  512,278,390.00 บาท 
จ่ายคืนระหว่างเดือน จำนวน 4,073,150.00 บาท 

คงเหลือสิ้นเดือน  508,205,240.00 บาท 
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    1) สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564 สหกรณ์มีรายได้ จำนวน 18,005,009.63 บาท และมี
ค่าใช้จ่าย จำนวน 2,342,908.00 บาท สหกรณ์มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 15,662,101.63 บาท ซึ่ง
รายได้ดังกล่าว ประกอบด้วย 
 - รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อเงินกู้แก่สมาชิก จำนวน 16,721,719.13 บาท หรือร้อย
ละ 92.87 
 - รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนแหล่งเงินภายนอก จำนวน 1,270,983.80 บาท หรือร้อย
ละ 7.06 
 - รายได้อ่ืน (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายได้เบ็ดเตล็ด/ลูกหนี้อ่ืน) จำนวน 12,306.70 บาท 
หรือร้อยละ 0.07 
 2) จากการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช่จ่าย สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564 
กับปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 
     2.1) รายได้ก่อนหักดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก ปี 2564 น้อยกว่าปี 2563 จำนวน 
879,708.69 บาท หรือร้อยละ 4.66 
     - ปี 2564 มีรายได้  จำนวน  18,005,009.63  บาท 
   - ปี 2563 มีรายได้  จำนวน  18,884,718.32  บาท 
     2.2) ค่าใช้จ่ายปี 2564 มากกว่าปี 2563 จำนวน 34,063.13 บาท หรือร้อยละ 1.48  
     - ปี 2564  มีค่าใช้จ่าย  จำนวน 2,342,908.00  บาท 
   - ปี 2563  มีค่าใช้จ่าย  จำนวน 2,308,844.87  บาท 
   
    
  

           (นางขวัญเรือน  ศรีเชื้อ) 
                           ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
มติที่ประชุม................................................................................................................................................. 
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