รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563
เรี ยน ประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ตามที ทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมือวันที 3 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติรับรองการเลือกตังให้
นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร นางสาวพรพิมล พงษ์ไทย และนายชัยสิ ทธิ ทาปลัด เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ประจําปี 2563 - 2564 สําหรับปี ทางบัญชี 2564 นัน ข้าพเจ้านางสาววิไล
รัตน์ จิตตโคตร ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ และคณะผูต้ รวจสอบ ขอแจ้งรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ แผนงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563 – 2564 และรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 ดังนี
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพือตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนิ นงาน
1.2 เพือตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกียวกับการบัญชี และการควบคุมการเงิน
1.3 เพือตรวจสอบเรื องการลงทุน
1.4 เพือตรวจสอบสิ นเชือ
1.5 เพือตรวจสอบด้านเงินรับฝาก หุน้
1.6 เพือตรวจสอบการดําเนินงานอืน ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึ กบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบี ยบ และมติของที ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนิ นงานตามแผนงานและงบประมาณที กําหนดไว้
2.5 ตรวจสอบเงินลงทุน และตรวจสอบการจัดหาทุน กองทุน
3. วิธกี ารตรวจสอบ
3.1 ตรวจสอบเอกสาร
3.2 การสังเกต /การสอบถาม
3.3 การตรวจนับ / การยืนยันยอด
3.4 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ / การคํานวณ
4. แผนการเข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบทุกวัน 10 – 20 ของทุกเดือน

5. การแบ่ งหน้ าทีเข้ าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจ
5.1 นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร ตรวจสอบ ด้านการเงิน ด้านบัญชี เงินฝาก
5.2 นางสาวพรพิมล พงษ์ไทย ตรวจสอบ ด้านสิ นเชื อ สัญญาเงินกู้
5.3 นายชัยสิ ทธิ ทาปลัด
ตรวจสอบด้านบริ หารงานทัวไป แผนงานโครงการ กองทุนต่างๆ
การจัดซือจ้าง ทุนเรื อนหุน้ การควบคุมภายใน
6.รายงานการเข้ าตรวจสอบเดือน พฤศจิกายน 2563ดังนี (โดยตรวจเอกสารของเดือน ตุลาาคม 2563)
6.1 การบริหารงานทัวไป
เพือตรวจสอบการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที รับผิดชอบ การจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน(SOP)
เหมาะสมหรื อไม่ มีการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี ยง หรื อไม่ มีการจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร คู่มือการ
อบรม ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิทีจําเป็ นครบถ้วนตามธุ รกิจและการดําเนินงานสหกรณ์หรื อไม่ การจัดทําแผนงาน/
โครงการ การควบคุมกํากับ งบประมาณ เป็ นไปตามการกําหนดประมาณการรายได้และรายจ่าย และแผนธุ รกิจที
กําหนดไว้อย่างเหมาะสม การตรวจสอบทาน ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานและสรุ ปผลการดําเนินงานรายไตรมาส
และประจําปี ของ คณะกรรมการดําเนิ น งานชุดนี ตลอดจนเจ้า หน้าที ว่า มีปั ญหาอุป สรรค และประสิ ท ธิ ภ าพเป็ น
อย่างไร
พบว่า
6.1.1 ระบบบริ หารจัดการ
อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการแผนยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบตั ิการประจําปี
มีการมอบหมายหน้าทีและจัดทําคําสังคณะกรรมการด้านต่างๆการจัดพิมพ์ขอ้ บังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิที
เกียวข้องทีได้แก้ไขในทีประชุมใหญ่
6.1.2 การจัดซือจัดจ้าง ได้มีการสุ่ มตรวจเอกสารซื อจ้าง 28 ชุด พบไม่ตรงกับใบตังหนี 1 ชุด เป็ นค่า
นํามัน ตังหนี 1,000 บาท ใบเสร็จนํามัน 630 บาท และมีรายการตังหนี แต่ไม่มีเอกสารซื อจ้าง 2 รายการ เป็ นค่ามัดจําที
พักและค่าซ่อมคอมพิวเตอร์
6.1.3 การเบิกจ่ายเบียเลียง ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ เป็ นไปตามระเบี ยบหลักเกณฑ์ ในเดือนตุลาคม
2563 มีการออกตรวจสอบทีดินและจดจํานอง 5 ครัง
6.1.4 การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี ยง ได้มีการแต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบแล้ว อยู่
ระหว่างการจัดทําแผน
6.2 ด้านการเงิน (ตรวจหลักฐานเดือน ตุลาคม 2563)
6.2.1. ตรวจสอบความถูกต้อง เงินสดคงเหลือ ณ วันที 31 ตุลาคม 2563 มีเงินคงเหลือ 40,500.00 บาท และ
วันที 1-31 ตุลาคม 2563 ไม่เกินวงเงินตามระเบียบฯ กําหนดด้านการเงิน

6.2.2. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินคงเหลือในธนาคาร ณ วันที 31 ตุลาคม 2563 ทังสมุดคู่ฝาก และ
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.ธนชาต -กระแสรายวัน5613009914
ธ.ออมสิ น-เผือเรี ยก 050111900754
ธ.ออมสิ น-กระแสรายวัน001011003389
ธ.กรุ งเทพ-สะสมทรัพย์2847355001
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. 63
40,500.00
166,268,262.92
1,807,891.43
2,611,684.50
31,971.86
33,495.50
4,000,533.04
0.00
690,631.21
30,000.00
2,442,995.51
4,044,429.29
448,992.96
1,159.77
25,948.84

พบว่ า มีรายการในสมุดคู่ฝากธนาคาร กระดาษพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารและในรายงานของสหกรณ์ไม่
ตรงกัน เนื องจากมีเงินทียังไม่ลงรายการ ดังนี
1. ธนาคารกรุ งไทย-ออมทรัพย์ 4501197048 จํานวน 1,478,402.90 บาท
2. ธนาคารกรุ งไทย-กระแสรายวัน 1540
จํานวน 761,337.00 บาท
3. ธนาคารออมสิ น-เผือเรี ยก 050111900754 จํานวน 5,214.25 บาท
4. ธนาคารกรุ งไทย-BPP 4500601309
จํานวน 2,707.00 บาท
สาเหตุ เนื องจากมีการจ่ายเงินกูร้ วมหนี วันที 27-29 ตุลาคม 2563 และสหกรณ์ได้ออกเช็คเพือให้สมาชิ กนําไป
ชําระหนีสถาบันการเงิน แต่สมาชิกนําไปชําระไม่หมด จึงทําให้มียอดเงินในบัญชีไม่ตรงกับธนาคาร แต่ได้
ติดตามตรวจสอบแล้ว พบว่า สมาชิกได้นาํ ไปชําระเรี ยบร้อยแล้ว
6.3 ด้านบัญชี
6.3.1. ตรวจสอบด้านบัญชี เพือตรวจสอบการจัดทําบัญชี และบัญชีย่อยต่างๆ เดือนตุลาคม 2563 ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการบัญชี และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี เพือให้มีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์
ผลการตรวจสอบ การจัดทําบัญชี มีบางวันทีหลักฐานการฝาก-ถอนเงินยังไม่ครบตามจํานวน และหลักฐานการจ่าย
เงินกูฉ้ ุกเฉินทียังรวบรวมได้ไม่ครบ
- ได้ แจ้ งเจ้ าหน้าทีแก้ ไข/ จัดทําเอกสารให้ ถูกต้ องครบถ้ วน

6.4 ด้านเงินรับฝาก
ข้อมูลบัญชีเงินฝากระหว่างวันที 1- 31 ตุลาคม 2563
ประเภท
บัญชียกมา ก.ย. 63
เปิ ดบัญชี
ออมทรัพย์
2,822
21
ออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุข
879
4
ออมทรัพย์พิเศษ
1,125
0
ออมทรัพย์พิเศษ (2)
1,254
19
ประจํา 12 เดือน
24
0
รวม

6,104

44

ปิ ดบัญชี

รวม
3
7
12
5
0

2,840
876
1,113
1,268
23

28

6,120

ข้อมูลการรับฝากเงินระหว่างวันที 1- 31 ตุลาคม 2563
ประเภท
ยอดยกมา ก.ย. 63
ฝาก
ถอน
คงเหลือ
ออมทรัพย์
23,395,682.45 7,314,427.79 9,691,758.72
21,018,351.52
ออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุ ข
46,939,856.05
862,500.00
633,752.64 47,168,603.41
ออมทรัพย์พิเศษ
78,728,420.83 4,116,681.32 3,788,041.01
79,057,061.14
ออมทรัพย์พิเศษ (2)
1,228,195,814.05 34,119,181.85 16,673,807.15 1,245,641,188.75
เงินฝากประจํา 12 เดือน
22,164,227.19 2,984,131.32 3,909,641.08
21,238,717.43
รวม
1,399,424,000.57 49,396,922.28 34,697,000.60 1,414,123,922.25
6.5 ด้านทุน
ข้อมูลด้านสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที 1- 31 ตุลาคม 2563
รายการ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกยกมา ก.ย. 63
4,689
717
บวก เข้าใหม่
90
5
หัก ลาออก
3
16
โอนย้าย
1
0
เสี ยชีวิต
0
0
สมาชิกพ้นสภาพ
0
0
สมาชิกคงเหลือ
4,775
706
ตรวจสอบด้านทุนเรื อนหุน้ ของสมาชิกเดือน 31 ตุลาคม 2563
ทุนเรื อนหุน้ เดือน 30 กันยายน 2563
2,259,008,270.00 บาท
31 ตุลาคม 2563
2,283,228,930.00 บาท
ทุนเรื อนหุน้ เพิมขึน
24,220,660.00 บาท

รวม
5,406
95
19
1
0
0
5,481

