กรมตรวจบัญชีสหกรณ
เทเวศร กทม. 10200

ที่ กษ 0406/ว.66
9 กุมภาพันธ 2544
เรื่อง การจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ
เรียน ประธานกรรมการดําเนินการทุกสหกรณ

สิ่งที่สง มาดวย รายงานการตรวจสอบกิจการและแนวการจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2544
ขอ 7 กําหนดวา “การตรวจสอบกิจการใหปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ” และกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดคําแนะนําเกีย่ วกับการรายงานตรวจสอบกิจการใหผูตรวจสอบกิจการควรจัดทํา
รายงานการตรวจสอบกิจการตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ นั้น
กรมตรวจบัญชีสหกรณ จึงไดกําหนดแบบรายงานการตรวจสอบกิจการตามสิ่งที่สงมาดวย
เพื่อใชเปนแนวทางการรายงานการตรวจสอบกิจการใหสหกรณทราบผลการดําเนินงาน ขอสังเกตในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถใชเปนประโยชนในการดําเนินงานของสหกรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ และโปรดแจงใหผูตรวจสอบกิจการทราบดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สุพัตรา ธนเสนีวัฒน
(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กองวิชาการและแผนงาน
โทร. 2821108
โทรสาร 6285769

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ…………..(1)…………….จํากัด
ประจําเดือน………(2)………..พ.ศ……..(3)……….สําหรับทางปบัญชีสิ้นสุดวันที…
่ …(4)………
…………………..
เรียน คณะกรรมการดําเนินการ/ที่ประชุมใหญ สหกรณ……..(5)…………
ตามทีท่ ี่ประชุมใหญสามัญประจําป….(6)…..เมื่อวันที…
่ ….(7)…….ไดเลือกตั้ง
ใหขาพเจา/ขาพเจาและคณะเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ……… (8) …….จํากัด สําหรับป
ทางบัญชีสิ้นสุดวันที…
่ ………..(9)………………..ขาพเจา/ขาพเจาและคณะไดเขาตรวจสอบกิจการ
ระหวางวันที…
่ ….(10)………ถึงวันที…
่ …….(11)……….(เฉพาะตรวจสอบประจําเดือน) จึงขอเสนอ
ผลการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
…………………………………………(12)………………………………………………………………
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
…………………………………………(13)………………………………………………………………
3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่สหกรณควรแกไข
…………………………………………(14)………………………………………………………………
4. การติดตามผลการแกไขปรับปรุง
………………………………………….(15)…………………………………………………………….
5. เรื่องอื่น ๆ
………………………………………….(16)……………………………………………………………..
(…………….(17)……………..)
ผูตรวจสอบกิจการ/ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ
ที่อยู…
 ….(18)…..
โทรศัพท…….(19)……
วันที่ที่เขียนรายงานการตรวจสอบกิจการ……(20)…….
______________________________________________________________________________________
หมายเหตุ
เครื่องหมาย “/” หมายความวา “หรือ” ใหเลือกรายงานตามกิจกรรมทีท่ ําอยางใดอยางหนึ่ง

แนวการจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ
เพื่อใหการจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการนัน้ เกิดผลในการปฏิบัติ และผูตรวจสอบ
กิจการ มีแนวทางประกอบการพิจารณาหรือปรับใชสําหรับการจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการไดตอไป
กรมตรวจบัญชีสหกรณ จึงใหแนวทางการจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการดังนี้
(1) , (5) และ (8) ระบุชื่อสหกรณที่ไดตรวจสอบ
(2)
ระบุเดือนที่ไดตรวจสอบเอกสารหรือขอเท็จจริง
(3)
ระบุ พ.ศ. ที่ไดตรวจสอบเอกสารหรือขอเท็จจริง
(4) และ (9)
ระบุปท างบัญชีที่ตรวจสอบ
(6)
ระบุ พ.ศ. ที่ไดมีการประชุมใหญสามัญประจําปเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
(7)
ระบุ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่ไดมีการประชุมใหญสามัญประจําปเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการ
(10) และ (11) ระบุวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ไดเขาตรวจสอบกิจการประจําเดือน
(12)
ขอ 1 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
ระบุวัตถุประสงคของการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบกิจการจะตองปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหผูใชรายงานไดทราบเปาหมาย หรือสิ่งที่จะไดรับจากรายงานนี้
(13)
ขอ 2 ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธกี ารตรวจสอบ
อธิบายขอบเขตการตรวจสอบหรือวิธีการตรวจสอบที่ไดใช รวมทั้งขอจํากัดที่ไมสามารถ
ตรวจสอบได หรือตองชะลอการตรวจสอบ ซึ่งจะชวยใหผูใชรายงานไดทราบวาผูตรวจสอบกิจการถูกจํากัด
ดวยปจจัยอะไรบาง
(14)
ขอ 3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่สหกรณควรแกไข
อธิบายสรุปขอเท็จจริง (สภาพที่เปนอยู) ที่ไดจากการตรวจสอบกิจการ ขอสังเกตหรือ
ขอบกพรองจากการดําเนินงาน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะแกสหกรณ เพื่อปรับปรุงแกไขขอสังเกตหรือ
บกพรอง ทัง้ นี้ ขอสังเกตหรือบกพรองที่รายงานควรเปนขอสังเกตหรือบกพรองที่อาจทําใหเกิดความ
เสียหายอยางเปนสาระสําคัญ โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้
1. การบริหารงานทั่วไป
- การจัดโครงสรางองคการ การแบงแยกหนาที่
- การกําหนดระเบียบปฏิบัติ
- การจัดทําแผนงาน การจัดทํางบประมาณ
- การตรวจสอบ/สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ฯลฯ

2. ดานการเงิน
- การกําหนดและการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
- มีการอนุมัติรายการโดยผูมีอํานาจโดยถูกตอง
- ความถูกตองของเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ฯลฯ
กรณีทสี่ หกรณไดนําเงินไปลงทุนซื้อหุน หรือลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน ทีด่ ิน
อาคาร และอุปกรณ เปนตน ควรรายงานขอเท็จจริงเกีย่ วกับ
- การลงทุนเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- ความเสี่ยงในการลงทุน
- ผลตอบแทนที่ไดรับคุมคากับการลงทุน
- การใชประโยชนของสินทรัพย
ฯลฯ
กรณีสหกรณมีการจัดหาเงินทุนดวยวิธกี ารกูย ืม ใหรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
- การปฏิบัติตามขอบังคับ
- ความสามารถในการชําระหนี้
- ใหเงินกูตามวัตถุประสงคแหงเงินกู
ฯลฯ
3. ดานบัญชี
- การจัดทําบัญชีในภาพรวม
- การปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชี
- ระบบการควบคุมภายในดานบัญชี
- ความสามารถในการนําขอมูลทางบัญชีไปใช
ฯลฯ
4. การดําเนินธุรกิจ
4.1 ดานสินเชื่อ (การใหเงินกู)
- การกําหนดและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิกหรือสหกรณอื่น
รวมทัง้ ขอกําหนดตาง ๆ ของสหกรณ
- ระบบการควบคุมภายในดานสินเชื่อ เชน การแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบ
ของเจาหนาทีข่ องสหกรณ การปฏิบัติงานดานการใหกู การรับชําระหนี้ หลักประกันเงินกู เปนตน

- ความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนีเ้ งินกู
- การกําหนดมาตรการดําเนินงานเกีย่ วกับลูกหนี้คางนาน
- การอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก
ฯลฯ
4.2 ดานจัดหาสินคามาจําหนาย
- การกําหนดและปฏิบัติตามระเบียบ รวมทั้งขอกําหนดตาง ๆ ของสหกรณ
- ระบบการควบคุมภายในดานจัดหาสินคามาจําหนาย เชน การแบงแยกหนาที่และ
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของสหกรณ การปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ การจําหนายและสินคาคงเหลือ
เปนตน
- การติดตามเรียกเก็บหนีจ้ ากลูกหนี้
- การกําหนดมาตรฐานดําเนินงานเกีย่ วกับลูกหนี้คางนาน
- การอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก
ฯลฯ
4.3 ดานรวบรวมผลิตผล เปนการรายงานขอเท็จจริงวาการรวบรวมผลิตผล
สามารถปฏิบตั ิไดทํานองเดียวกันกับดานจัดหาสินคามาจําหนาย
4.4 ดานใหบริการและสงเสริมการเกษตร
- การกําหนดและปฏิบัติตามระเบียบ รวมทั้งขอกําหนดตาง ๆ ของสหกรณ
- ระบบการควบคุมภายในดานใหบริการและสงเสริมการเกษตร เชน การแบงแยก
หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของสหกรณ การปฏิบัติงานดานการใหบริการและสงเสริมการเกษตร
เปนตน
- การติดตามเรียกเก็บหนี้จากลูกหนีเ้ ปนไปตามกําหนดสัญญา
- การกําหนดมาตรการดําเนินงานเกีย่ วกับลูกหนี้คางนาน
- การอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก
ฯลฯ
5. ดานเงินรับฝาก
- การกําหนดและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ ของสหกรณ
- การแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของสหกรณ
- การปฏิบัติงานดานการรับฝากเงิน และการถอนเงินฝาก
ฯลฯ

6. ดานทุน
- การกําหนดและปฏิบัติตามระเบียบรวมทัง้ ขอกําหนดตาง ๆ ของสหกรณ
- การแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของสหกรณ
- การปฏิบัติงานดานทุน เชน ทุนเรือนหุน ทุนตาง ๆ เปนตน
ฯลฯ
(15) ขอ 4 การติดตามผลการแกไขปรับปรุง
อธิบายถึงการติดตามผลการแกไขปรับปรุงขอบกพรองทีเ่ กิดขึ้นในเดือนกอน/ปกอน
ที่ไดตรวจพบและไดเคยเสนอแนะแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหแกสหกรณแลวในเดือนกอน/ปกอ น
โดยติดตามวาสหกรณไดมีการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะอยางไร และยังมีขอบกพรองอยูอกี หรือไม
รวมทัง้ สาเหตุของปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถแกไขปรับปรุงไดวาเปนเพราะเหตุใด
(16) ขอ 5 เรื่องอื่น ๆ
รายงานขอเท็จจริงหัวขออื่น ๆ นอกเหนือจาก ขอ 1 – ขอ 4 ตามแตจะเห็นสมควร
(17) ระบุชื่อ นาย/นาง/นางสาว และนามสกุล ของผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับการเลือกตัง้ จาก
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป
(18) ระบุที่อยูของผูตรวจสอบกิจการที่ติดตอได
(19) ระบุเบอรโทรศัพทของผูตรวจสอบกิจการที่ติดตอได
(20) ระบุวนั ที่ เดือน และป ที่เขียนรายงานการตรวจสอบกิจการ
--------------------------------------

