รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ประจําเดือน พฤจิกายน 2564
ตามทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 เมือวันที 31 ตุลาคม 2564 ได้มีมติรับรองการเลือกตังให้ นางสาววิไล
รัตน์ จิตตโคตร นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย และนางอมราภรณ์ พุทโธ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ประจําปี 2565 นัน ข้าพเจ้านางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร ประธานผูต้ รวจสอบกิ จการ
และคณะขอแจ้งรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยตรวจเอกสารของเดือน ตุลาคม
2564 ดังนี
การแบ่ งหน้ าทีเข้ าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจ
1. นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร ตรวจสอบ ด้านการเงิน การบัญชี เงินฝาก และใบเสร็ จการชําระเงินสัญญา
เงินกูส้ ามัญรวมหนี การควบคุมภายใน
2. นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย ตรวจสอบ ด้านสิ นเชื อ สัญญาเงินกู/้ สัญญาเงินกูเ้ พือรวมหนี
3. นางอมราภรณ์ พุทโธ
ตรวจสอบ ด้านการบริ หารทัวไป แผนงานโครงการ กองทุนต่างๆ
การจัดซื อจัดจ้าง ทุนเรื อนหุ ้น การบริ การความเสี ยง
1. การบริ หารงานทัวไป
เพือตรวจสอบการจัดทําโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าทีรับความผิดชอบ การจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน(SOP) มี
ความเหมาะสมหรื อไม่ การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี ยง มีหรื อไม่ มีการจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร คู่มือการ
อบรม ข้อบังคับระเบียบปฏิบตั ิทีจําเป็ นครบถ้วนตามธุรกิจและการดําเนิ นงานของสหกรณ์หรื อไม่ การจัดทําแผนงาน/
โครงการ การควบคุมกํากับ งบประมาณ เป็ นไปตามการกําหนดประมาณรายได้และรายจ่าย และแผนธุ รกิจที กําหนด
ไว้อย่างเหมาะสม การสอบทาน ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานและสรุ ปผลการดําเนินงานรายไตรมาส และประจําปี
ของ คณะกรรมการดําเนินงานชุดที 29 ตลอดจนเจ้าหน้าทีว่ามีปัญหาอุปสรรค และประสิ ทธิภาพเป็ น อย่างไร
พบว่ า
1.1 ระบบบริ หารจัดการ ได้มีการจัดทําคําสังมอบหมายหน้าที โดยจัดทําคําสังคณะแต่งตังกรรมการด้านต่างๆ
การจัดพิมพ์ขอ้ บังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที เกียวข้องทีได้แก้ไขในทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564
1.2 การจัดซื อจัดจ้างได้มีการสุ่ มตรวจเอกสารจัดซือ จัดจ้างจํานวน 8 ชุด พบว่ามีความถูกต้องตามระเบี ยบ และ
ขันตอนการปฏิ บตั ิ
1.3 การเบิกจ่ายเบียเลียงค่าตอบแทน ค่าพาหนะเป็ นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ในเดือนตุลาคม 2564
1.4 การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี ยงได้จดั ทําคําสังแต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบในปี 2565
เรี ยบร้อยแล้ว
1.5 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ฉบับแก้ไข อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน

3.ด้ านการเงิน
2.1.ตรวจสอบความถูกต้อง เงินสดคงเหลือ ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 มีเงินในมือคงเหลือ 40,600.00 บาท
และระหว่าง วันที 1-31 ตุลาคม 2564 มีเงินในมือคงเหลือไม่เกินวงเงินทีกําหนดตามระเบียบฯ ด้านการเงินของสหกรณ์
2.2. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินคงเหลือในธนาคาร ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 ทังสมุดคู่ฝากและทะเบียน
คุมเงินฝากธนาคารทุกประเภทของสหกรณ์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ธนาคาร
เงินสด
ธ.กรุ งไทย-ออมทรัพย์ 4501197048
ธ.กรุ งไทย-กระแสรายวัน-1540
ธ.กรุ งไทย-กระแสรายวัน ATM 3462
ธ.ธนชาต -ออมทรัพย์ 561-6-01418-8
ธ.ทหารไทยธนชาต-กระแสรายวัน5613009914
ธ.ออมสิ น-เผือเรี ยก 050111900754
ธ.ออมสิ น-กระแสรายวัน001011003389
ธ.กรุ งเทพ-สะสมทรัพย์ 2847355001
ธ.กรุ งเทพ-กระแสรายวัน
ธ.เพือการเกษตร ธ.ก.ส.010052757595
ธ.ไทยพาณิ ชย์ -ออมทรัพย์ 5872675667
ธ.แลนด์&เฮาส์-ออมทรัพย์1022042023
ธ.แลนด์&เฮาส์-กระแสรายวัน1021000361
ธ.กรุ งไทย-BPP 4500601309

เงินคงเหลือ ณ วันที 31 ต.ค. 64
40,600.00
122,125,237.99
1,224,681.01
553,656.59
32,024.77
33,495.50
7,348,776.92
0.00
291,006.06
30,000.00
2,936,619.55
3,151,238.60
405,116.02
1,161.51
149,100.00

พบว่า มีรายการในสมุดคู่ฝากธนาคาร กระดาษพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารและในรายงานของสหกรณ์ไม่ตรงกัน
เนืองจากมีเงินทียังไม่ลงรายการ ดังนี
1. ธนาคารกรุ งไทย-ออมทรัพย์ 4501197048 จํานวน
554,766.25 บาท
2. ธ.กรุ งไทย-กระแสรายวัน-1540
จํานวน
102,000.00 บาท
3. ธ.กรุ งไทย-กระแสรายวัน ATM 3462
จํานวน
25,000.00 บาท
4. ธ.ออมสิ น-เผือเรี ยก 050111900754
จํานวน
5,877.25 บาท
5. ธ.เพือการเกษตร ธ.ก.ส. 010052757595
จํานวน
304,619.55 บาท
สาเหตุ - เนืองจากสมาชิ กได้โอนเงินมาชําระหนี และกดเงินกูฉ้ ุกเฉิ น หลังจากเจ้าหน้าที ปิ ดยอดบัญชีในวันสิ นเดือน
31 ตุลาคม 2564 แล้ว จึ งทําให้มียอดเงินยังไม่ทาํ รายการ
- สหกรณ์จ่ายเช็คเงินกูเ้ พือให้สมาชิกนําไปใช้หนีสถาบันการเงินต่างๆ แต่สมาชิกยังไม่ได้นาํ เช็คดังกล่าวไป
ชําระสถาบันการเงิน

เป็ นเหตุให้กระดาษพิสูจน์ยอด กับบัญชีเงินฝากไม่ตรงกัน จํานวน 5 ธนาคาร และได้ติดตามในเดือน
พฤศจิ กายน 2564 พบว่าผูร้ ับผิดชอบได้ดาํ เนินการลงรายการเรี ยบร้อยแล้ว
3. ด้ านบัญชี
3.1. ตรวจสอบการดําเนิ นการด้านบัญชี เพือตรวจสอบการจัดทําบัญชีในภาพรวม และบัญชียอ่ ยต่างๆ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการบัญชี และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี มคี วามถูกต้องครบถ้วน
ข้อมูลบัญชีเงินฝากระหว่างวันที 1- 31 ตุลาคม 2564
ประเภท
บัญชียกมา ก.ย. 64
เปิ ดบัญชี
ออมทรัพย์
2,978
7
ออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุข
940
2
ออมทรัพย์ เอ ที เอ็ม
1
5
ออมทรัพย์พิเศษ
1,133
2
ออมทรัพย์พิเศษ(2)
1,572
20
ประจํา 12 เดือน
22
1
รวม
6,646
37

ปิ ดบัญชี

รวม
7
6
0
10
6
0
29

2,978
936
6
1,125
1,586
23
6,654

ข้อมูลการรับฝากเงินระหว่างวันที 1- 31 ตุลาคม 2564
ประเภท
ยอดยกมา ก.ย. 64
ฝาก
ถอน
คงเหลือ
ออมทรัพย์
25,114,632.47 12,204,864.40 10,551,970.62 26,767,526.25
ออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุ ข
56,849,005.82
904,800.00
734,250.30 57,019,555.52
ออมทรัพย์ เอ ที เอ็ม
1052.00
33,290.07
2,219.00
32,123.07
ออมทรัพย์พิเศษ
82,681,023.40 11,013,891.77 5,360,715.04
88,334,200.13
ออมทรัพย์พิเศษ(2)
1,433,210,820.18 66,905,444.52 29,326,867.84 1,470,789,396.86
เงินฝากประจํา 12 เดือน
23,055,193.10 1,683,835.02
667,502.74 24,071,525.38
รวม
1,620,911,726.97 92,746,125.78 46,643,525.54 1,667,014,327.21
4. ด้ านทุน
ข้อมูลด้านสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที 1- 31 ตุลาคม 2564
รายการ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกยกมา ก.ย. 64
5,404
634
บวก เข้าใหม่
50
7
หัก ลาออก
5
4
โอนย้าย
0
0
เสี ยชีวิต
1
0
สมาชิกพ้นสภาพ
0
0
สมาชิกคงเหลือ
5,448
637

รวม
6,038
57
9
0
1
0
6,085

ตรวจสอบด้านทุนเรื อนหุน้ ของสมาชิกเดือน 31 ตุลาคม 2564
ทุนเรื อนหุน้ เดือน 30 กันยายน 2564
31 ตุลาคม 2564
ทุนเรื อนหุน้ เพิมขึน

2,520,391,850.00 บาท
2,539,859,030.00 บาท
19,467,180.00 บาท

หมายเหตุ การจ่ายเงินกูเ้ พือรวมหนี จํานวน 6 สัญญา พบว่า ส่งคืนใบเสร็ จการชําระเงินแล้ว 6 สัญญา แล้ว
5. ด้ านสินเชือ ประจําเดือน ตุลาคม 2564 เข้ าตรวจสอบเมือ วันที 15-19 พฤศจิกายน 2564
เพือตรวจสอบว่า มีการปฏิบตั ิตามระเบียบเกี ยวกับการให้เงินกูอ้ ย่างมีประสิ ทธิ ผล หลักฐานการให้กู้
การคําประกัน และการรับชําระหนี ครบถ้วน มีการคํานวณดอกเบี ยรับ ดอกเบี ยค้างรับ ค่ าปรั บค้างรั บและบันทึ ก
บัญชี โ ดยถู ก ต้อ งตามรอบระยะเวลาบัญ ชี ที เกี ยวข้อ ง การประมาณจํา นวนเงิ น ที จะเก็บ จากลู ก หนี ได้ และความ
เหมาะสมของค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ และมีการบันทึกบัญชีดา้ นสิ นเชือทีถูกต้องครบถ้วน
5.1 จากการตรวจสัญญาเงินกู้ เดือน ตุลาคม 2564
5.1.1 สัญญาเงิ นกูฉ้ ุ กเฉิ น เลขที 00001/2565 – 00100/2565 จํานวน 100 สัญญา เป็ นสัญญาฉุ กเฉิ น
และสัญญาสัญญาฉุกเฉินATM
พบว่า มีการพิจารณาอนุ มตั ิโดยผูจ้ ดั การสหกรณ์ มีทะเบี ยนคําขอสัญญาเงินกูแ้ ยกเป็ นรายเดือน มี
การตรวจสิ ท ธิ ผูก้ ู้วงเงิ นกู้ ระบุอตั ราดอกเบี ย การเลือ กรู ป แบบการชําระ การทําหลักประกันสัญญากู ้ ลายมือชื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาลงนามรับรองผูก้ /ู้ ผูค้ าประกั
ํ
น พยาน ลายมือชือฝ่ ายจัดการถูกต้องครบถ้วน
5.1.2 สัญญาเงินกูส้ ามัญ สัญญาเงินกูส้ ามัญพัฒนาคุ ณภาพชี วิต สัญญาเงินกูส้ ามัญเสริ มสภาพคล่อง
สัญญากูส้ ามัญสวัสดิการ สัญญาเงินกูส้ ามัญไม่เกินมูลหุน้ เลขทีสัญญา 00001/2565 - 0067/2565 จํานวน 67 สัญญา
พบว่า มีการพิจารณาอนุ มตั ิ ในรู ปคณะกรรมการ มีทะเบี ยนคําขอสัญญาเงินกูแ้ ยกเป็ นรายเดื อน มี
การตรวจสิ ทธิ ผกู ้ ู้ วงเงิ นกู ้ ระบุอตั ราดอกเบี ย การเลื อกรู ป แบบการชําระ การทําหลักประกันสัญญากู้ ลายมือชื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาลงนามรับรองผูก้ /ู้ ผูค้ าประกั
ํ
น พยาน ลายมือชือของคณะกรรมการเงินกูแ้ ละฝ่ ายจัดการถูกต้องครบถ้วน
ทุกสัญญาเป็ นไปตามระเบียบฯและประกาศของสหกรณ์
5.1.3 ตรวจสัญญาเงิ นกูส้ ามัญเพือรวมหนี ประจําเดื อน ตุลาคม 2564 จํานวน 6 สัญญา เลขที สัญญา
00038/2565, 00096/2565 -00100/2565
พบว่า มีการพิจารณาอนุ มตั ิ ในรู ปคณะกรรมการ มีทะเบี ยนคําขอสัญญาเงินกูแ้ ยกเป็ นรายเดื อน มี
การตรวจสิ ท ธิ ผูก้ ู้วงเงิ นกู้ ระบุอตั ราดอกเบี ย การเลือ กรู ป แบบการชําระ การทําหลักประกันสัญญากู ้ ลายมือชื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาลงนามรับรองผูก้ ู้ ผูค้ าประกั
ํ
น พยาน ลายมือชือของคณะกรรมการเงินกูแ้ ละฝ่ ายจัดการถูกต้องครบถ้วน
ทุกสัญญาเป็ นไปตามระเบี ยบฯและประกาศของสหกรณ์ มีการตรวจสอบหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น ตรวจสอบหมุดทีดิน

ราคาประเมิน ตรวจสอบเครดิตบูโรผูก้ ู้ และจดจํานองหลักทรัพย์กบั สํานักงานที ดินจังหวัด ถูกต้องครบกระบวนการทุก
ขันตอน
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและพิจารณา

( นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร)
ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ

(นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย)
ผูต้ รวจสอบกิจการ

(นางอมราภรณ์ พุทโธ)
เลขาฯผูต้ รวจสอบกิ จการ

