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รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน สิงหาคม 2564
ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการสำหรับเดือน สิงหาคม 2564 ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานทางด้านการเงินและการบัญชี เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
หรือไม่
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 เพิ่มระหว่างเดือน 1 คน ออกระหว่างเดือน 2 คน คงเหลือ
สิ้นเดือน 1,141 คน
4. การปฏิบัติด้านการเงิน
จำนวนเงิน
4.1 เงินสดคงเหลือวันสิ้นเดือน
34,293,990.26 บาท
เงินสดในมือ
235,990.31 บาท
แคชเชียร์เช็ค
- บาท
เงินฝากธนาคาร 3 บัญชี
34,057,999.95 บาท
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
33,925,424.81 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 และสมุดคู่ฝากบั ญชี
ออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ และบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขา สำนักงาน ก.พ.
5. การปฏิบัติการด้านการบัญชี
5.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน สมบูรณ์
5.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน

2

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
เงินให้กู้ระหว่างเดือน
เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ
เงินกู้สามัญ
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
เงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน
เงินกู้พิเศษเพื่อการไถ่ถอนหนี้สถาบันฯ
เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา
รวม
8. เงินรับฝาก

สัญญา
24
8
3
35

8.1 เงินรับฝากสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์พิเศษ
คงเหลือยกมาจากเดือนก่อน
รับฝากระหว่างเดือน
รวม
ถอนระหว่างเดือน
คงเหลือสิ้นเดือน
8.2 เงินรับฝากสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์)
คงเหลือยกมาจากเดือนก่อน
รับฝากระหว่างเดือน
รวม
ถอนระหว่างเดือน
คงเหลือสิ้นเดือน

จำนวนเงิน
627,500.00
6,830,000.00
450,000.00
7,907,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

326,488,705.22
4,206,538.81
330,695,244.03
3,384,531.57
327,310,712.46

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,281,300.00
450,000.00
4,731,300.00
4,731,300.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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9. เงินกู้ยืม
9.1 เงินกู้ระหว่างเดือน
รายงาน

กู้ฉุกเฉิน
กู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ
กู้สามัญ
กู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ
กู้พิเศษเพื่อการไถ่ถอนหนี้ฯ
กู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน
กู้พิเศษเพื่อการศึกษา
ลูกหนี้อื่น
รวม

(บาท)
ส่งชำระคืน
คงเหลือ ณ วันที่
ระหว่างเดือน
31 ส.ค.64
623,181.21
3,363,325.55

เงินกู้ยืมคงเหลือ
ยกมา
3,359,006,76

กู้เพิ่ม
ส.ค.64
627,500.00

-

-

-

-

361,519,501.78

6,830,000.00

7,937,738.19

360,411,763.59

34,297,357.38

450,000.00

983,208.81

33,764,148.57

88,601,666.65

-

635,245.00

87,966,421.65

73,051,735.72

-

278,790.00

72,772,945.72

13,747,339.78

-

533,829.78

13,213,510.00

599,210.00

-

8,680.00

590,530.00

537,505.10

-

4,895.59

532,609.51

575,713,323.17

7,907,500.00 11,005,568.58 572,615,254.59

9.2 การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม สหกรณ์ฯ ได้จัดเก็บชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกได้ครบถ้วน
ตามที่กำหนดในสัญญา
10. ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นระหว่างเดือน
คงเหลือยกมาจากเดือน ก.ค.64
เพิ่มระหว่างเดือน
รวม
จ่ายคืนระหว่างเดือน
คงเหลือสิ้นเดือน

จำนวน
จำนวน
จำนวน

510,915,740.00
1,774,200.00
512,689,940.00
340,500.00
512,349,440.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11. การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
การจ่า ยค่า ใช้จ ่า ยต่า ง ๆ ของสหกรณ์ เป็น ไปตามระเบียบโดยประหยัด และอยู่ภ ายใน
งบประมาณที่ตั้งไว้ (รายละเอียดตามแนบ)
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12. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
12.1 ด้านการบริหารจัดการ
การดำเนินการด้านสินเชื่อและการรับฝากเงิน เดือนสิงหาคม 2564 สหกรณ์มีการให้เงินกู้
แก่สมาชิก เป็นเงินจำนวน 7,907,500.00 บาท น้อยกว่าเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1,195,000.00 บาท
(ร้อยละ 13.13) และมีการรับฝากเงิน จำนวน 4,656,538.81 บาท มากกว่าเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน
2,187,538.81 บาท (ร้อยละ 88.60)
12.2 ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย
สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2564 สหกรณ์มีรายได้ จำนวน 26,396,090.73 บาท และมีค่าใช้จ่าย
จำนวน 3,084,150.80 บาท สหกรณ์มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 23,311,939.93 บาท ซึ่งรายได้ดังกล่าว
ประกอบด้วย
- รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อเงินกู้แก่สมาชิก จำนวน 22,366,677.17 บาท หรือ
ร้อยละ 84.73
- รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนแหล่งเงินภายนอก จำนวน 4,013,843.23 บาท หรือ
ร้อยละ 15.21
- รายได้อื่น (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายได้เบ็ดเตล็ด/ลูกหนี้อื่น) จำนวน 15,570.07 บาท
หรือร้อยละ 0.06

(นางขวัญเรือน ศรีเชื้อ)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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