รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ประจําเดือน ธันวาคม 2564
ตามทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 เมือวันที 31 ตุลาคม 2564 ได้มีมติรับรองการเลือกตังให้ นางสาววิไล
รั ตน์ จิ ตตโคตร นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย และนางอมราภรณ์ พุทโธ เป็ นผูต้ รวจสอบกิ จการสหกรณ์ ออมทรัพ ย์
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ประจําปี 2565 นัน ข้าพเจ้านางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ
และคณะขอแจ้งรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําเดือน ธันวาคม 2564 โดยตรวจเอกสารของเดื อน พฤศจิกายน
2564 ดังนี
1 การบริหารงานทัวไป
เพือตรวจสอบการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าทีรับผิดชอบ การจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน(SOP) เหมาะสม
หรื อไม่ มีการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี ยง หรื อไม่ มีการจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร คู่มือการ อบรม ข้อบังคับ
ระเบียบปฏิบตั ิทีจําเป็ นครบถ้วนตามธุ รกิ จและการดําเนิ นงานสหกรณ์ หรื อไม่ การจัดทํา แผนงาน/ โครงการ การ
ควบคุ มกํากับ งบประมาณ เป็ นไปตามการกําหนดประมาณการรายได้และรายจ่าย และแผนธุ รกิ จที กําหนดไว้อย่าง
เหมาะสม การตรวจสอบทาน ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานและสรุ ปผลการดําเนิ นงานรายไตรมาส และประจําปี
ของ คณะกรรมการดําเนินงานชุดนี ตลอดจนเจ้าหน้าทีว่ามีปัญหาอุปสรรค และประสิ ทธิ ภาพเป็ น อย่างไร
พบว่า
1.1 ระบบบริ หารจัดการ ได้จดั ทําคําสังมอบหมายหน้าที โดยจัดทําคําสังคณะกรรมการด้านต่างๆ การจัดพิมพ์
ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบตั ิที เกียวข้องทีได้แก้ไขในทีประชุมใหญ่
1.2 การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี ยงได้จดั ทําคําสังแต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบแล้ว
1.3 การจัดซื อจัดจ้างได้มีการตรวจเอกสารจัดซื อ จัดจ้างจํานวน 21 ชุ ด พบส่ วนมากถู กต้องตามระเบียบ และ
ขันตอนการปฏิบตั ิ
วันที 23 พฤศจิกายน 2564 มีชุดทีต้องแก้ไขบันทึกก่อหนีผูกพันและบันทึกจ่ายจัดทําหลังวันออกใบเสร็ จ
ได้แนะนําฝ่ ายจัดการแก้ไขแล้ว
1.4 การเบิกจ่ายเบียเลียงค่าตอบแทน ค่าพาหนะเป็ นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ในเดือนพฤศจิกายน 2564
พบส่ วนมากถูกต้องตามระเบียบ และขันตอนการปฏิบตั ิ
วันที 30 พฤศจิกายน 2564 มีการบันทึกบัญชี รายจ่ายเป็ นค่ าพาหนะแต่เอกสารแนบจ่ายเป็ นค่ าเบียเลี ยงได้
แนะนําฝ่ ายจัดการแก้ไขบันทึกบัญชีแล้ว
1.5 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ ได้ดาํ เนินการในส่ วนของ
กิจกรรมจัดทํา แผนปฏิบตั ิการปี 2565เรี ยบร้อยแล้ว และได้แผนปฏิบตั ิการ 14 แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี 66- 70 จะดําเนินการในช่วง เดือนกรกฎาคม 2565
1.6 โครงการสนับ สนุ น ค่ า ครองชี พ สมาชิ ก ในสถานการณ์ โ ควิ ด คนละ 1,500 บาทเป้ า หมาย 5404 คน
ดําเนินการเรี ยบร้อยจ่ายให้สมาชิ กจํานวน5,396คนเป็ นเงิน 8,094,000 บาท

2.ด้านการเงิน
2.1.ตรวจสอบความถู กต้อง เงิ นสดคงเหลื อ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2564 มีเงินในมือคงเหลือ 40,600.00
บาท และระหว่าง วันที 1-30 พฤศจิกายน 2564 มีเงินในมือคงเหลือไม่เกินวงเงินทีกําหนดตามระเบียบฯ ด้านการเงิน
ของสหกรณ์
2.2. ตรวจสอบความถู กต้องของเงิ น คงเหลื อในธนาคาร ณ วัน ที 30 พฤศจิ ก ายน 2564 ทังสมุ ดคู่ฝากและ
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารทุกประเภทของสหกรณ์
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 30 พ.ย. 64
40,600.00
72,934,743.47
262,970.08
989,309.59
92,024.77
33,495.50
4,856,775.75
226,000.00
186,125.85
30,000.00
3,527,800.13
1,286,373.19
668,152.44
1,161.51
50,000.00

พบว่ า มี รายการในสมุ ดคู่ ฝากธนาคาร กระดาษพิสู จน์ย อดเงิ นฝากธนาคารและในรายงานของสหกรณ์ ไม่ต รงกัน
เนืองจากมีเงินทียังไม่ลงรายการ ดังนี
1. ธนาคารกรุ งไทย-ออมทรัพย์ 4501197048 จํานวน
563,903.50 บาท
2. ธ.กรุ งไทย-BPP 4500601309
จํานวน
100.00 บาท
สาเหตุ - เนื องจากสมาชิ กได้โอนเงิ นมาชําระหนี และกดเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น หลังจากเจ้าหน้าทีปิ ดยอดบัญชี ในวันสิ นเดื อน
30 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จึงทําให้มียอดเงินยังไม่ทาํ รายการ
เป็ นเหตุให้กระดาษพิสูจน์ยอด กับบัญชี เงิ นฝากไม่ตรงกัน จํานวน 2 ธนาคาร และได้ติดตามในเดือนธันวาคม
2564 พบว่าผูร้ ับผิดชอบได้ดาํ เนินการลงรายการเรี ยบร้อยแล้ว

3. ด้ านบัญชี
3.1. ตรวจสอบการดําเนิ นการด้านบัญชี เพือตรวจสอบการจัดทําบัญชี ในภาพรวม และบัญชี ย่อยต่างๆ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการบัญชี และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
ข้อมูลบัญชีเงินฝากระหว่างวันที 1- 30 พฤศจิกายน 2564
ประเภท
บัญชียกมา ก.ย. 64
เปิ ดบัญชี
ปิ ดบัญชี
ออมทรัพย์
2,978
25
18
ออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุ ข
940
6
8
ออมทรัพย์ เอ ที เอ็ม
1
6
0
ออมทรัพย์พิเศษ
1,133
4
17
ออมทรัพย์พิเศษ(2)
1,572
45
14
ประจํา 12 เดื อน
22
1
0
รวม
6,646
87
57

รวม
2,985
938
7
1,120
1,603
23
6,676

ข้อมูลการรับฝากเงินระหว่างวันที 1- 30 พฤศจิกายน 2564
ประเภท
ยอดยกมา ก.ย. 64
ฝาก
ถอน
คงเหลือ
ออมทรัพย์
25,114,632.47 68,276,572.71 19,097,084.37 74,294,120.81
ออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุ ข
56,849,005.82 1,820,900.00
970,954.67 57,698,951.15
ออมทรัพย์ เอ ที เอ็ม
1052.00
106,486.91
28,119.00
79,419.91
ออมทรัพย์พิเศษ
82,681,023.40 15,663,147.93 16,160,765.61 82,183,405.72
ออมทรัพย์พิเศษ(2)
1,433,210,820.18 124,921,914.41 59,129,796.34 1,499,002,938.25
เงินฝากประจํา 12 เดือน
23,055,193.10 2,875,658.79 1,808,389.70 24,122,462.19
รวม
1,620,911,726.97 213,664,680.75 97,197,109.69 1,737,381,298.03
4. ด้านทุน
ข้อมูลด้านสมาชิกสหกรณ์ ระหว่าง วันที 1- 30 พฤศจิกายน 2564
รายการ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกยกมา ก.ย. 64
5,404
634
บวก เข้าใหม่
76
22
หัก ลาออก
18
5
โอนย้าย
0
0
เสี ยชี วติ
1
1
สมาชิกพ้นสภาพ
1
0
สมาชิกคงเหลือ
5,460
650

รวม
6,038
98
23
0
2
1
6,110

ตรวจสอบด้านทุนเรื อนหุน้ ของสมาชิกเดือน 30 พฤศจิกายน 2564
ทุนเรื อนหุ ้น เดือน 30 กันยายน 2564
30 พฤศจิกายน 2564
ทุนเรื อนหุน้ เพิมขึน

2,520,391,850.00 บาท
2,572,974,910.00 บาท
52,556,060.00 บาท

หมายเหตุ การจ่ายเงินกูเ้ พือรวมหนี จํานวน 13 สัญญา พบว่า ส่งคืนใบเสร็ จการชําระเงินแล้ว 13 สัญญา แล้ว
5. ด้านสิ นเชื อ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 เข้ า ตรวจสอบวันที 22-24 ธันวาคม 2564
เพือตรวจสอบว่า มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ต ามระเบี ย บเกี ยวกับ การให้ เ งิ น กู้อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ตรวจสอบ
หลักฐานการให้กู้ / การคําประกัน และการรับชําระหนีครบถ้วน มีการคํานวณยอดเงินกูแ้ ละดอกเบีย มีการตรวจสอบ
เอกสารความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนอนุ มตั ิเงินกู้ และการประมาณการจํานวนเงินทีสมาชิกจะสามารถกูไ้ ด้ตามสิ ทธิ
5.1จากการตรวจสัญญาเงินกูฉ้ ุกเฉิ นและเงินกูส้ ามัญ ประจําเดือนพฤศจิกายน2564
5.1.1 สัญญาเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น เลขที 00101/2565 – 00158/2565 จํานวน 58 สัญญา เป็ นสัญญาเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
และสัญญาสัญญาฉุกเฉินATM
พบว่า มีการพิจารณาอนุมตั ิโดยผูจ้ ดั การสหกรณ์ มีทะเบียนเลขทีสัญญาเงินกูแ้ ยกเป็ นรายการชัดเจน
มีหนังสื อสัญญาขอกูเ้ งิ น การตรวจสิ ทธิ ผกู ้ ูว้ งเงินกู ้ และระบุอตั ราดอกเบียทีกูม้ ีการทําหลักประกันสัญญากู ้ ลายมือ
ชือผูบ้ งั คับบัญชาลงนามรับรองผูก้ ู/้ ผูค้ าประกั
ํ
น พยาน ลายมือชือฝ่ ายจัดการถูกต้องครบถ้วน
5.1.2 สัญญาเงินกูส้ ามัญ สัญญาเงินกูส้ ามัญพัฒนาคุณภาพชี วิต สัญญาเงินกูส้ ามัญเสริ มสภาพคล่อง
สัญญากูส้ ามัญสวัสดิการ สัญญากูส้ ามัญไม่เกินมูลหุ้นเลขทีสัญญา 00101/2565 – 00134/2565 จํานวน 34 สัญญา
พบว่า มีการพิจารณาอนุ มตั ิในรู ปคณะกรรมการเงินกู้ มีทะเบียนเลขทีสัญญาเงินกูแ้ ยกเป็ นรายการ
ชัดเจน มีการตรวจสิ ทธิ ผกู ้ ู้ /ผูค้ าประกั
ํ
น ตรวจสอบวงเงินกูย้ ืม ระบุอตั ราดอกเบีย การเลือกรู ปแบบการชําระ การทํา
หลักประกันสัญญากู ้ ลายมือชือผูบ้ งั คับบัญชาลงนามรั บรองผูก้ ู/้ ผูค้ าประกั
ํ
น พยาน ลายมือชื อของคณะกรรมการ
เงินกูแ้ ละฝ่ ายจัดการถูกต้องครบถ้วนทุกสัญญาเป็ นไปตามระเบียบฯและประกาศของสหกรณ์
5.1.3 ตรวจสัญญาเงิ น กู้ส ามัญเพือรวมหนี ประจํา เดือ นพฤศจิ กายน2564จํา นวน 11 สัญญา เลขที
สัญญา 00276/2565, 00277/2565 และ เลขที 00382/2565 ถึง 00395/2565
พบว่า มีการพิจารณาอนุมตั ิในรู ปคณะกรรมการเงินกู ้ มีทะเบียนเลขทีสัญญาเงินกูแ้ ยกเป็ นรายบุคคล
ชัดเจน มีการตรวจสิ ทธิ ผูข้ อกู้ ตรวจสอบวงเงินกู้ ระบุอตั ราดอกเบีย การเลือกรู ปแบบการชําระ การทําหลักประกัน
สัญญากู ้ ลายมือชื อผูบ้ งั คับบัญชาลงนามรั บรองผูก้ ู/้ ผูค้ าประกั
ํ
น พยาน ลายมือชื อของคณะกรรมการเงินกูแ้ ละฝ่ าย
จัดการถูกต้องครบถ้วนทุกสัญญาเป็ นไปตามระเบียบฯและประกาศของสหกรณ์มีการตรวจสอบหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น

ตรวจสอบหมุ ดที ดิ น ราคาประเมิ น ตรวจสอบเครดิ ตบู โรผูก้ ู ้ และจดจํานองหลัก ทรัพ ย์กับ สํา นักงานที ดิ นจัง หวัด
ถูกต้องครบถ้วนกระบวนการทุกขันตอน
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและพิจารณา
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