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ระเบียบวาระที ่3.3 เร่ือง รายงานการตรวจสอบกจิการประจ าปี 2564 
 

  ประธานมอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์  มั่นฤกษ์ ประธานผู้ตรวจสอบกจิการ รายงานการตรวจสอบกจิการประจ าปี 
2564  ดังนี ้
  เสนอทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั 
  ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2563 ไดใ้ห้ขา้พเจา้ และคณะ เป็นผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั ส าหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 ขา้พเจา้และคณะผู ้
ตรวจสอบกิจการไดท้  าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประจ าทุกเดือนท่ีเขา้
ตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุป ดงัน้ี 
1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
  1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมเงิน 
  1.3 เพื่อตรวจสอบการด าเนินการอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้ก าหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว ้
3. การบัญชี 
 3.1 เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีครบถว้น ถูกตอ้งและเรียบร้อยทุกรายการ 
 3.2 การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ เรียบร้อยถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
 3.3 การจดัท าบญัชียอ่ยและทะเบียนต่าง ๆ เรียบร้อยถูกตอ้งตรงตามบญัชีคุมยอด 
 3.4 การเสนอรายงานทางบญัชีต่อคณะกรรมการ มีการเสนอรายงานทางบญัชีต่อคณะกรรมการ 
        เป็นประจ าทุกเดือน 
4. การควบคุมการเงิน 

การรับจ่ายเป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด การเก็บรักษาเงินสดในมือไมเ่กินวงเงินท่ีก าหนด ยกเวน้วนัหยุด
คร่ึงปีธนาคาร ธนาคารปิดท าการแต่สหกรณ์เปิดท าการปกติ 
5. การบริหารงานของสหกรณ์ 

การบริหารงานของสหกรณ์ด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
มติของท่ีประชุม 

 

6. การด าเนินงาน 
 6.1 สมาชิกสามัญ 
   สหกรณ์มีสมาชิกสามญัเม่ือตน้ปี 9,404 คน ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ่มข้ึน 290 คน ออกจากสหกรณ์ 202 คน  
  สมาชิกคงเหลือวนัส้ินปี 9,492 คน การรับสมาชิก และการพน้จากสมาชิกภาพ เป็นไปตามขอ้บงัคบั 
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  6.2 สมาชิกสมทบ 
   สหกรณ์มีสมาชิกสมทบเม่ือตน้ปี 95 ราย มีสมาชิกเพิ่มข้ึน 0 ราย ลาออกระหวา่งปี 0 ราย สมาชิกสมทบ 
  คงเหลือวนัส้ินปี 95 ราย 
 

  6.3 การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   ในระหวา่งปีสหกรณ์ใหเ้งินกู ้

เงินกูป้ระเภท สัญญา จ านวนเงิน (หน่วย : บาท) 
เงินกูฉุ้กเฉินรายวนั (ฉฉ.) 1,576 75,015,700.00 
เงินกูส้ามญั ATM (ฉก.) - 11,507,985.55 
เงินกูส้ามญั ATM ONLINE (ฉอ.) - 19,213,501.00 
เงินกูโ้ครงการพิเศษ (ฉป.) 515 7,184,900.00 
เงินกูส้ามญั (สพ.) 15 115,325.00 
เงินกูหุ้น้ตนเอง (สห.) 227 69,259,482.11 
เงินกูส้ามญั (สส.) 653 613,488,079.07 
เงินกูร้วมหน้ี (รน.) 10 27,327,542.83 
เงินกูพ้ิเศษ (พพ.) 110 157,541,700.00 
เงินกูป้รับปรุงโครงสร้างหน้ี (ปน.) 19 35,687,967.45 

รวม 3,125 1,016,342,183.01 
  

   การใหเ้งินกู ้เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู ้
 

  6.4 การรับฝากเงิน 
   สหกรณ์รับฝากเงิน 2 ประเภท 
   6.4.1 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์

6.4.2 เงินฝากประเภทประจ า 
   เงินรับฝากคงเหลือเม่ือตน้ปี (1 กนัยายน 2563) 
   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ เป็นเงิน 3,213,911,466.34  บาท 
    เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อช าระเบ้ียประกนัฯ เป็นเงิน 303,810.07  บาท 
    เงินฝากออมทรัพยส์มาชิกสมทบ เป็นเงิน 261,061,099.65  บาท 
    เงินฝากประจ า 12 เดือน เป็นเงิน 437,905,070.45  บาท 
    เงินฝากประจ า (สมาชิกสมทบ) เป็นเงิน 17,556,089.87  บาท 
                  รวมทั้งส้ิน   3,931,790,019.18  บาท 
   ในวนัส้ินปี (31 สิงหาคม 2564) มีเงินรับฝากคงเหลือ 
    เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ เป็นเงิน 3,103,258,334.14  บาท 
    เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อช าระเบ้ียประกนัฯ เป็นเงิน 205,195.22  บาท 
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    เงินฝากออมทรัพยส์มาชิกสมทบ เป็นเงิน 248,837,824.86  บาท 
    เงินฝากออมทรัพย ์ATM Online เป็นเงิน 3,797,200.98  บาท 
    เงินฝากออมทรัพย ์(หุน้) เป็นเงิน  224,141.69  บาท 
    เงินฝากประจ า 12 เดือน เป็นเงิน 427,110,582.04   บาท 
    เงินฝากประจ า (สมาชิกสมทบ) เป็นเงิน 17,515,155.71  บาท 
                   รวมทั้งส้ิน  3,800,948,434.64  บาท 
   การรับเงินฝากและการถอนเงินฝากเป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 

7. ผลการด าเนินงาน 
  7.1 ในรอบปีสหกรณ์มีรายไดท้ั้งส้ิน จ านวน 612,502,993.37  บาท 
   ค่าใชจ่้าย จ านวน 392,271,484.20  บาท 
   มีก าไรสุทธิ จ านวน 220,231,509.17  บาท 
  7.2 การด าเนินงานโดยทัว่ไปของสหกรณ์ การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ระเบียบ 
        ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุม และบรรลุตามวตัถุประสงค ์คงไวซ่ึ้งสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์ 
 

คณะผู้ตรวจสอบกจิการ 
1. นายเชิดศกัด์ิ  มัน่ฤกษ ์  ประธานผูต้รวจสอบกิจการ 
2. นายสนอง  ภู่เจริญ   ผูต้รวจสอบกิจการ 
3. นายสุพตั  อ่อนนอ้ม  ผูต้รวจสอบกิจการ 
4. นายชูศกัด์ิ  น่วมทนงค ์  ผูต้รวจสอบกิจการ 
5. นายเสน่ห์  คงสบาย   ผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 


