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รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน กรกฎาคม 2564 

 ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการสำหรับเดือน กรกฎาคม 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 1,142 คน เพ่ิมระหว่างเดือน 2 คน ออกระหว่างเดือน 2 คน  คงเหลือ

สิ้นเดือน 1,142 คน  

 4. การปฏิบัติด้านการเงิน 

    จำนวนเงิน  

4.1 เงินสดคงเหลือวันสิ้นเดือน 14,967,768.09 บาท 

  เงินสดในมือ 280,460.98 บาท 

 แคชเชียร์เช็ค - บาท 

 เงินฝากธนาคาร 3 บัญชี 14,687,307.11 บาท 

 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ 14,554,731.97 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. 
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 5.  การปฏิบัติการด้านการบัญชี 

     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 

เงินให้กู้ระหว่างเดือน สัญญา  จำนวนเงิน  

  เงินกู้ฉุกเฉิน 27  660,000.00 บาท 

  ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ -  - บาท 

  เงินกู้สามัญ 8  5,460,000.00 บาท 

 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 14  2,920,000.00 บาท 

 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ -  - บาท 

         เงินกู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สิน -  - บาท 

  เงินกู้พิเศษเพ่ือการไถ่ถอนหนี้สถาบันฯ -  - บาท 

  เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา  

  (*จ่ายงวดที่ 3 สัญญา 630023) 

-  62,500.00 บาท 

รวม 49  9,102,500.00 บาท 

8.1  เงินรับฝากสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์พิเศษ   

  คงเหลือยกมาจากเดือนก่อน 327,643,605.22 บาท 

  รับฝากระหว่างเดือน 2,020,000.00 บาท 

   รวม 329,663,605.22 บาท 

  ถอนระหว่างเดือน 3,174,900.00 บาท 

  คงเหลือสิ้นเดือน 326,488,705.22 บาท 
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9. เงินกู้ยืม 

     9.1 เงินกู้ระหว่างเดือน                

(บาท) 

รายงาน เงินกู้ยืมคงเหลือ 

ยกมา 

กู้เพ่ิม  

ก.ค.64 

ส่งชำระคืน

ระหว่างเดือน 

คงเหลือ ณ วันที่  

31 ก.ค. 64 

กู้ฉุกเฉิน 3,434,740.58 660,000.00 735,733.82 3,359,006.76 

กู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ - - - - 

กู้สามัญ 363,752,751.75 5,460,000.00 7,693,249.97 361,519,501.78 

กู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 33,235,509.85 2,920,000.00 1,858,152.47 34,297,357.38 

กู้พิเศษเพ่ือการเคหะฯ 89,344,636.17 - 742,969.52 88,601,666.65 

กู้พิเศษเพ่ือการไถ่ถอนหนี้ฯ 73,504,821.97 - 453,086.25 73,051,735.72 

กู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สิน 13,833,999.86 - 86,660.08 13,747,339.78 

กู้พิเศษ (เพ่ือการศึกษา)* 544,660.00 62,500.00 
*งวดที่ 3 สญัญา 630023 

7,950.00 599,210.00 

ลูกหนี้อื่น 542,385.88 - 4,880.78 537,505.10 

รวม 578,193,506.06 9,102,500.00 11,582,682.89 575,713,323.17 

    

   9.2 การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม สหกรณ์ฯ ได้จัดเก็บชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกได้ครบถ้วน

ตามที่กำหนดในสัญญา 

  

  

8.2  เงินรับฝากสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์) 

  คงเหลือยกมาจากเดือนก่อน 3,832,300.00 บาท 

  รับฝากระหว่างเดือน 449,000.00 บาท 

   รวม 4,281,300.00 บาท 

  ถอนระหว่างเดือน - บาท 

  คงเหลือสิ้นเดือน 4,281,300.00 บาท 
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 10. ทุนเรือนหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 11. การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ 

      การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ เป็นไปตามระเบียบโดยประหยัด และอยู ่ภายใน

งบประมาณที่ตั้งไว้ (รายละเอียดตามแนบ) 

 12. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ 

      12.1 ด้านการบริหารจัดการ 

    การดำเนินการด้านสินเชื่อและการรับฝากเงิน เดือนกรกฎาคม 2564 สหกรณ์มีการให้ 

เงินกู้แก่สมาชิก เป็นเงินจำนวน 9,102,500.00 บาท น้อยกว่าเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 6,141,400.00 บาท 

(ร้อยละ 40.29) และมีการรับฝากเงิน จำนวน 2,469,000.00 บาท น้อยกว่าเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 

5,415,937.28 บาท (ร้อยละ 68.69)  

        12.2 ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย 

    1) สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2564 สหกรณ์มีรายได้ จำนวน 21,433,438.97 บาท และมี

ค่าใช้จ่าย จำนวน 2,578,324.77 บาท สหกรณ์มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 18,855,114.20 บาท  

ซึ่งรายได้ดังกล่าว ประกอบด้วย 

 - รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อเงินกู้แก่สมาชิก จำนวน 19,534,741.15 บาท หรือ 

ร้อยละ 91.14 

 - รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนแหล่งเงินภายนอก จำนวน 1,884,701.90 บาท หรือ 

ร้อยละ 8.79 

 - รายได้อ่ืน (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายได้เบ็ดเตล็ด/ลูกหนี้อ่ืน) จำนวน 13,995.92 บาท 

หรือร้อยละ 0.07 

    

  

           (นางขวัญเรือน  ศรีเชื้อ) 

                           ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ทุนเรือนหุ้นระหว่างเดือน    

คงเหลือยกมาจากเดือน มิ.ย.64 จำนวน 508,205,240.00 บาท 

เพ่ิมระหว่างเดือน จำนวน 2,847,000.00 บาท 

รวม  511,052,240.00 บาท 

จ่ายคืนระหว่างเดือน จำนวน 136,500.00 บาท 

คงเหลือสิ้นเดือน  510,915,740.00 บาท 
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