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5

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562       

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่30 พฤศจิกายนพ.ศ. 2562 
****************************** 

เรียนที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
   ตามที่ประชุมใหญ่ประจ าปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ได้เลือกตั้งให้ ข้าพเจ้าและ
คณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด  ส า หรับปีทางบัญชีสิ้นสุด                         
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนที่ เข้าตรวจสอบนั้นจึ งขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี โดยสรุปดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินงานทั้งปวง 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานอื่นๆของสหกรณ์ 
 

2. ขอบข่ายการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับระเบียบและมติของที่ประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 
ที่ก าหนดไว้ 
 

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข 
3.1 ผลการด าเนินงาน 

   สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 9,222 คนระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 763 คน ลาออกจากสหกรณ์ 369 
คนสมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  9,616 คนในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น 8,612,232,995.55 บาทเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน 606,193,397.38 บาท หรือร้อยละ 7.57 และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 461,022,183.42 บาท 
ค่าใช้จ่าย 251,191,342.92 บาท มีก าไรสุทธิ 209,830,840.50 บาท ลดลงจากปีก่อน -13,320,436.18 บาท              
หรือร้อยละ 5.97 

3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
3.2.1 มีการด าเนินงานตามนโยบายและมีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานไว้เหมาะสมเป็นไป 

ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
3.2.2 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนโดยมีการประชุมเฉพาะ 

คณะกรรมการ 1 ครั้งประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ครั้งและมีการประชุมย่อยของ
คณะกรรมการแต่ละชุดตามโอกาสและวาระที่จ าเป็นโดยเฉพาะด้านสินเชื่อมีการตรวจสอบเอกสารและอนุมัติสินเชื่อ
ให้แก่ผู้กู้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนได้ก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า 
และบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพ่ือเป็นมติของคณะกรรมการ 

3.2.4 มีการปฏิบัติงานตามข้อบังคับระเบียบและกฎหมายอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องรวมทั้งตาม 
มติที่ประชุมใหญ่มติคณะกรรมการด าเนินการอย่างเหมาะสมจัดท าสารสัมพันธ์ประจ าเดือนเพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบ
ข่าวสารต่างๆและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด อย่างพอเหมาะต่อการด าเนินการ 
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3.3 ด้านบัญชี 

  สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนฯก าหนดซึ่งเหมาะสมเพียงพอกับปริมาณธุรกิจซึ่งการ
บันทึกบัญชีถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี 2560 เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีมีความผิดพลาด
บ้างเล็กน้อยในการจัดเรียงเอกสาร ได้แนะน าให้แก้ไขซึ่งก็ด าเนินการได้เป็นที่เรียบร้อย 
 

3.4 ด้านการเงิน 
   สหกรณฯ์ มีเงินสดคงเหลือณวันสิ้นปีบัญชีจ านวน  277,054.67 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชีซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ นางศศมณฑ์  กฤชน้อย ต าแหน่ง รองผู้จัดการ  
  การใช้จ่ายเงินต่าง ๆเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่ก าหนดไว้รวมทั้งรายจ่ายของ
สหกรณ์เป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ สหกรณ์มีการควบคุมการใช้เงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บ
รักษาเงิน 
  3.5 ด้านสินเชื่อ 

3.5.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภทคือ 
     (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จ านวน 1,417 สัญญา จ านวนเงิน 61,196,154.00 บาท 
     (2) เงินกู้สามัญจ านวน 2,730 สัญญาจ านวนเงิน  7,443,589,071.58 บาท 
     (3) เงินกู้พิเศษจ านวน 19 สัญญา จ านวนเงิน 155,327,816.00 บาท 
วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ 
     (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จ านวน 1,794 สัญญา จ านวนเงิน 148,078,129.84 บาท 
     (2) เงินกู้สามัญ  จ านวน  5,907 สัญญา จ านวนเงิน  7,538,569,813.89บาท 
     (3) เงินกู้พิเศษ   จ านวน   179 สัญญา  จ านวนเงิน 677,424,492.90บาท 
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

   1.เกิดความคลาดเคลื่อนในยอดลูกหนี้เงินกู้สามัญในบัญชีแยกประเภททั่วไป 
(บัญชีคุมลูกหนี้)กับบัญชีย่อยลูกหนี้ และลูกหนี้เงินกู้พิเศษในบัญชีแยกประเภททั่วไปกับบัญชีย่อยลูกหนี้ ซึ่งผู้ตรวจ
สอบได้ให้ค าแนะน า ในเดือนต่อมาก็มิได้คลาดเคลื่อนอีก 

   2.ได้ติดตามการเร่งรัดช าระหนี้ของลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ เงินกู้สามัญ ลูกหนี้ขาด
สมาชิกภาพ เงินกู้ฉุกเฉิน และติดตามการด าเนินการเร่งรัดช าระหนี้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ท าให้การเร่งรัดหนี้สิน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
    3.พบว่าในรอบปีที่ผ่านมามีสมาชิก จ านวน 18 ราย มิได้ให้เจ้าหน้าที่หักเงินจาก
ต้นสังกัดเพ่ือช าระเงินหุ้นและหนี้สินหนี้ต่อสหกรณ์ฯ โดยน าส่งสหกรณ์โดยตรง ท าให้สมาชิกกลุ่มนี้เป็นสมาชิกกลุ่ม
จ่ายตรงน าเงินส่งเอง ซึ่งสิทธิการการกู้เงินเปลี่ยนไปตามระเบียบว่า "ด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกสามัญและดอกเบี้ย
เงินกู้ พ.ศ.2562 ข้อ 16.9 สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ที่มิได้ส่งเงินงวดช าระหนี้โดยวิธีหักจาก
เงินรายได้ของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด ให้กู้เงินสามัญได้ภายในจ านวนไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือนและต้องเปิด
บัญชีออมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญตามวงเงินที่สหกรณ์ก าหนด หรือให้กู้ได้ภายในจ านวนไม่เกินร้อยละ 
90 ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้ให้มีสิทธิ์ค้ าประกันผู้กู้รายอ่ืนได้ภายในวงเงินไม่
เกิน 10 เท่า ของเงินได้รายเดือน" ขณะเดียวกันสมาชิกกลุ่มนี้ได้ท าสลิปเงินเดือนขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้กู้เงินสามัญ ท าให้
เป็นการผิดระเบียบว่าด้วยการให้การกู้เงินแก่สมาชิกสามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562 ข้อ 16.9 จึงรายงานให้
คณะกรรมการได้รับทราบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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3.6 ด้านการลงทุน 

3.6.1 การลงทุนซื้อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาลและอ่ืนๆ 
  เงินลงทุนระยะสั้น 
  พันธบัตรรัฐบาล      80,000,000.00 บาท  
   รวมเงินลงทุนระยะสั้น    80,000,000.00 บาท 
  เงินลงทุนระยะยาว 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด     4,790,500.00 บาท 
 หุ้นสามัญบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด ( มหาชน )       100,000.00 บาท 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ ากัด     1,000,000.00 บาท 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัด          58,740.00 บาท 
   รวม        5,949,240.00 บาท 
 หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์     1,000,000.00 บาท 
   รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ     4,949,240.00 บาท 
   รวมเงินลงทุน-สุทธิ    84,949,240.00 บาท 
 

  3.7 ด้านเงินรับฝาก 
สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 2562 จ านวน 25 ประเภท คือ 

เงินรับฝากจากสมาชิก 
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์       2,487,351,229.36 
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ      1,589,925,961.08 

รวม        4,077,277,190.44 
เงินรับฝาก-สหกรณ์ 

(1) เงินรับฝากประจ า          538,326,378.36 
รวม          538,326,378.36 
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น     4,615,603,568.80 
 

3.8 ด้านหนี้สิน 
 ณ  วันสิ้นปี 2562 สหกรณ์มีรายละเอียดเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆดังนี้ 

   1. เงินกู้ยืมธนาคารธนชาต จ ากัด ตั๋วสัญญาใช้เงิน  50,000,000.00  บาท 
   2. เงินยืมธนาคารกรุงไทย จ ากัด ตั๋วสัญญาใช้เงิน 100,000,000.00 บาท 
   3. เงินยืมธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน 100,000,000.00 บาท 
    รวม      250,000,000.00 บาท 
 

3.9 ด้านทุน 
3.9.1 ทุนเรือนหุ้น 

   ทุน เ รื อนหุ้ น ต้ นปี มี จ า น วน  2,944,951,330.00 บาท เ พ่ิ มขึ้ น ร ะหว่ า งปี จ า น วน
287,490,750.00 บาทลดลงระหว่างปีจ านวน 62,108,100.00  บาทคงเหลือวันสิ้นปีจ านวน 3,170,333,880.00บาท 
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3.9.2 ทุนส ารองและทุนสะสมต่างๆ 
  1. ทุนส ารอง            289,018,641.68 บาท 
  2. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ 
  2.1 ทุนสร้างขยายส านักงาน   12,914,026.09 บาท 
  2.2 ทุนสาธารณะประโยชน์   13,191,174.84 บาท 
  2.3 ทุนรักษาระดับเงินปันผล     1,105,639.71 บาท 
  2.4 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 12,724,837.69 บาท 
  2.5 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์        50,000.00 บาท 
   รวมทั้งสิ้น            329,004,320.01 บาท 
 

4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจ 

จากสมาชิกให้เข้ามาดูแลตรวจสอบท้ังด้านนโยบายและการบริหารงานทั้งปวงของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการชุดที่ 58/2562ขอยืนยันว่าคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจ ากัดมีการ
ก ากับติดตามการท างานรวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสเพ่ือให้สมาชิกทุก
ท่านได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจ ากัดว่าเป็นกลางโปร่งใส
และยุติธรรม 
 

5. เรื่องอ่ืนๆ 
   คณะผู้ตรวจสอบทั้ง 5 คนพยายามติดตามตรวจสอบการท างานนโยบายแผนการใช้เงินและให้ข้อคิด
ถึงการทักท้วงกรณีพบว่าจะส่งถึงความไม่โปร่งใสให้มีการทบทวนมาตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้สมาชิก
ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 
  ได้พบข้อสังเกตในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ12.02 นาที สมาชิกได้รับข้อความ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ข้อความว่า" รับ 900 เลือก.........." ท าให้เกิดความสับสนในหมู่สมาชิก 
จนกระทั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ได้ชี้แจงว่ามิใช่ข้อความจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จึง
เป็นข้อสังเกตว่า ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สมาชิกยินยอมมอบไว้ให้สหกรณ์ใช้สื่อสาร
ติดต่อระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ซึ่งเป็นความลับ จึงได้ท ารายงานให้คณะกรรมการได้
สืบหาข้อเท็จจริง น าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ พร้อมได้แนบส าเนารายงานไปยังสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการทราบ
แล้ว  การกระท าเช่นนี้อาจท าสมาชิกขาดความไว้วางใจในการเก็บรักษาข้อมูลและฐานข้อมูล 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจ ากัดเป็นของสมาชิกทุกคนคณะกรรมการเป็นเพียงตัวแทนของ
สมาชิกเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนคณะกรรมการเป็นเพียงตัวแทนของสมาชิกเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนควรใส่ใจใน
การด าเนินงานเพราะผลประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงจะย้อนกลับมาสู่สมาชิกถ้ามีสิ่งใดให้ฝ่ายตรวจสอบด าเนินการเสนอ
ความคิดเห็นได้ที่ตู้รับความคิดเห็นได้ท่ีตู้รับความคิดเห็นชั้น 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจ ากัดหรือโทรศัพท์
ติดต่อ 

1. นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร โทร. 086-788-7768  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
2. นายบรรหาร เอี่ยมสอาด โทร. 097-324-1982  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายสมชาย ทองสุทธิ์  โทร. 094-553-5693  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นายไพโรจน์ ตันเจริญ  โทร. 083-611-9671  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายสุรัตน์ รื่นเริง  โทร. 063-893-5693  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
ลงช่ือ    ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

             (นายพลัฎฐ์ ธนพรรุ่งเพชร)  


