
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2562 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด 

ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2562 แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด ประจ าปี 2562 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ นั้น 
ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบกิจการ และขอรายงานผลการตรวจสอบส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
   1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินงาน  
  1.2  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงินบัญชี  การบริหารทรัพย์สิน และ   

การควบคุมภายใน 
  1.3  เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานด้านเงินฝาก ด้านสินเช่ือ ด้านเงินลงทุน และอ่ืน ๆ 

2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
       2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
     2.2  ใช้โปรแกรมการประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
      2.3.  ตรวจสอบการควบคุมภายในของสหกรณ์ฯ ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ  
     2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ ว่าเป็นไปตามแผนและ

งบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
        3.1 ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
                  3.1.1 ด้านสินเชื่อ คณะกรรมการเงินกู้ มีการบริหารสินเช่ือโดยมีการพิจารณาอนุมัติ

สินเช่ือด้วยความระมัดระวังรอบคอบเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
                    3.1.2 ด้านการลงทุน คณะกรรมการลงทุน มีการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินโดย

ค านึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและความเส่ียงท่ียอมรับได้ และเป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   3.2 ด้านการควบคุมภายใน  
                 สหกรณ์ฯ มีแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า สหกรณ์ฯ ได้ก าหนด

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเงินและการบัญชี การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ 
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน ระเบียบว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการด าเนินการ และระเบียบว่าด้วยทุนสะสม มีการมอบหมายงานและมีลักษณะงาน
แต่ละหน้าท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ฯ  ไม่มีเจ้าหน้าท่ีผู้ใดท่ีมีอ านาจหรือรับผิดชอบด าเนินการเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีเจ้าหน้าท่ีคนใดท่ีมีพฤติการณ์ผิดปกติหรือ เป็นท่ีน่าสงสัย มีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าและมีการ   บันทึก
รายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

  3.3 รายงานฐานะการเงินและโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ ณ วันท่ี           31 
ธันวาคม 2562  มีดังน้ี 

สินทรัพย ์ หน้ีสิน ทุนของสหกรณ์ 
เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร (3.85) 

72,240,102.54 เงินรับฝาก  
(33.05) 

620,470,562.14 ทุนเรือนหุ้น
(56.84) 

1,066,971,220.00 

เงินฝากสหกรณ์อื่น
(9.70) 

182,103,089.16 หนี้สิน
หมุนเวียนอื่น 
(0.08) 

1,481,755.92 ทุนส ารอง 
(4.90) 

91,890,384.26 

เงินลงทุน  
(25.77) 

483,804,500.00 ส ารองบ าเหน็จ
เจ้าหน้าท่ี 
 (0.16) 

2,992,656.00 ทุนสะสมอื่น 
(0.10) 

1,762,360.71 

ลูกหนี้เงินกู้ยืม
(60.33) 

1,132,451,531.00 
  

ก าไรยังไม ่
เกิดข้ึน 
 (1.50) 
ก าไรสุทธ ิ
(3.40) 

28,079,000.00 
 
 
63,723,260.16 

สินทรัพย์อื่น 
(0.36) 

6,771,976.49 รวมหน้ีสิน (1) 
(33.29) 

624,944,974.06 รวมทุน (2) 
(66.71) 

1,252,426,225.13 

รวมสินทรัพย ์ 1,877,371,199.19 รวมหน้ีสินและทุน =(1)+(2) 1,877,371,199.19 

    

 

 

 

 

 



  3.4 รายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีดังนี้ 

หมวด สหกรณ์ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์ 

1 โครงสร้างทางการเงิน    
1.1 ทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพย์รวม 56.83 20 - 30 สูงกว่าเกณฑ์ 
1.2 เงินรับฝากต่อสินทรัพย์รวม 33.05 60 - 70 ต่ ากว่าเกณฑ์ 
1.3 ลูกหนี้เงินกู้ท้ังส้ินต่อสินทรัพย์รวม 60.32 70 - 80 ต่ ากว่าเกณฑ์ 
1.4 เงินสดเงินฝากเงินลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 39.32 20 - 30 สูงกว่าเกณฑ์ 
1.5 ทุนส ารองต่อสินทรัพย์รวม 4.90 10.00 ต่ ากว่าเกณฑ์ 
1.6 เงินกู้ยืมภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ 0.00 ≤1.00 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
2 สภาพคล่องทางการเงิน    
2.1 สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 0.41 > 0.85 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2 ลูกหนี้เงินกู้ท่ีช าระได้ตามก าหนด 99.78 >95.00 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
2.3 สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝาก 15.32 >3.00 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
3 ประสิทธิภาพการท ารายได้    
3.1 ก าไรสุทธิต่อทุนของสหกรณ์ถัวเฉล่ีย 5.27 >8.50 ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย 8.68 ≤25.00 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
4 คุณภาพสินทรัพย์และการป้องกันความเสี่ยง    
4.1 หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อลูกหนี้เงินกู้ 0.22 ≤0.25 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
4.2 สินทรัพย์ถาวรต่อทุนส ารอง 0.01 ≤1.00 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
4.3 ลูกหนี้เงินกู้ต่อทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก 0.67 ≤1.00 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ข้อเสนอแนะ 
  1.อัตราส่วนทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพย์รวม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการสหกรณ์ควร

พิจารณาลดทุนเรือนหุ้น กล่าวคือ ถึงแม้ว่าการมีจ านวนทุนเรือนหุ้นสูงจะแสดงถึงความมั่นคงท่ีสูง     ของ
สหกรณ์ฯ อย่างไรก็ตามการมีจ านวนทุนเรือนหุ้นสูงจะท าให้การขยายตัวของสหกรณ์เป็นไปได้ช้า      และอาจ
ท าให้ฝ่ายบริหารมีภาระในการหารายได้ให้เพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผลตามท่ีสมาชิกคาดหวัง 

  2.อัตราส่วนเงินรับฝากต่อสินทรัพย์รวม ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการสหกรณ์ควร
พิจารณาเพิ่มเงินรับฝาก กล่าวคือ ถึงแม้ว่าการมีเงินรับฝากไม่มากเกินไปจะท าให้สหกรณ์มีความเส่ียงต่ าในการ
บริหารสภาพคล่อง อย่างไรก็ตามการมีจ านวนเงินรับฝากท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ก็อาจท าให้การขยายตัวของสหกรณ์
เป็นไปได้ช้า  

  3.อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์รวมต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการสหกรณ์ควร       
พิจารณาเพิ่มลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะสหกรณ์ฯ มีนโยบายการให้สินเช่ือกับสมาชิกท่ีรัดกุมเกินไป 
จนท าให้สมาชิกไม่สามารถกู้เงินได้ตามวัตถุประสงค์ และสมาชิกไปใช้บริการการกู้เงินจากแหล่งเงินภายนอก
สหกรณ์ 

  4.อัตราส่วนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณ์อ่ืนต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่า       
เกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการสหกรณ์ควรพิจารณาลดตัวใดตัวหนึ่ง ท้ังนี้ เนื่องจากการมีอัตราส่วนเงินสด 
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณ์อ่ืนต่อสินทรัพย์รวม ท่ีมากเกินไปอาจท าให้สหกรณ์มีความเส่ียงใน
การไม่ได้รับคืนเงินฝากสหกรณ์อ่ืนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นต้น 

  5.อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์รวมต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการสหกรณ์ควร
พิจารณาเพิ่มการสะสมทุนส ารอง เพราะการมีทุนส ารองสูงจะท าให้สหกรณ์มีเกราะป้องกันทางการเงินท่ีดี
ส าหรับการชดเชยสินทรัพย์และลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยไม่มีผลกระทบกับทุน และเป็นการแสดงว่า
สหกรณ์มีความมั่นคงทางการเงินมากพอต่อการรองรับสภาพการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี 

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

                                            (นางสาววันทนีย์  สุขสมบูรณ์)  
                                                   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
39 ซอยลาดกระบัง 32  แขวงลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 10520 
โทรศัพท์  08 9454 5528 
 วันท่ี  9 มกราคม 2563 

 
 
 

 


