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รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัดชุดที่ 30 

 ตามที่ที่ประชุมใหญส่ามัญประจ า ปี 2561เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2561ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกิจการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  จึงขอสรุปผลการ
ตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้

 การบรหิารทั่วไป 

 การเงินและบญัชี 

 เงินรับฝาก 

 ธุรกิจสินเช่ือ 

 ด้านทุน และ ด้าน การลงทุน 

 พร้อมนี้ได้ แนบผลการปฏิบัตงิานมาด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 

 

นายรักชาติ   จันทร์ศร ี
(นายรักชาติ  จันทร์ศรี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชงิค้า 
(นางสาวศรีนวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 8 ต าบล สุขฤทัย อ าเภอ ห้วยคต    

จังหวัดอทุัยธานี 
โทรศัพท ์081-1970791 
วันที่   24 มิถุนายน 2562 

ที่อยู่  โรงพยาบาลทพัทัน อ าเภอทพัทัน  จังหวัดอุทัยธานี 
โทรศัพท์  089-5628576 

24 มิถุนายน 2562 

 

1. เรื่องที่ตรวจสอบ การบริหารท่ัวไป 
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
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2.1 เพื่อใหท้ราบว่าการบริหารทั่วไปเป็นไปด้วยความเหมาะสมตาม ระเบียบ ข้อบงัคับ กฎหมาย และมติที่
ประชุมได้ก าหนดไว้ 

2.2 เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพในการบรหิารงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 
2.3 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เพื่อการปรบัปรุงแก้ไขและการพฒันาสหกรณ์ ต่อไป 
3. วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจสอบการก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
ตรวจสอบแผนการด าเนินงานประจ าปี 
เปรียบเทียบผลการปฏิบัตงิานกับแผนปฏิบัตงิานประจ าปี 
ตรวจดูว่ามีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 

4. ปริมาณการตรวจสอบ   ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2562   

งานบริหารงานท่ัวไป 

 ข้อสังเกต 

 1. การยืมเงินเข้าประชุมคณะกรรมการเขตพื้นทีส่หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

 พบว่า ยืมเงินเข้าประชุม เป็นเงิน 2,400.- บาท แต่ใบส าคัญจ่าย มีหลักฐานจ่ายเงิน เป็นเงิน 1,200.- บาท 

 ข้อแนะน า 

 1. ควรมีหลกัฐาน Google Map ในการเดินทางและส่งหลกัฐานใบส าคัญคู่จ่าย ให้ตรงตามหลักฐานที่ยมืเงิน 

 ข้อสังเกต 

 2. การจัดจ้างท าห้องประชุมเล็กด้านหลังสหกรณ์ฯ ทีส่อ.สอน.0076/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

 พบว่า รายการปรบัปรุง ล าดับที่ 3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซบูิชิ ขนาด 24,000 BTU ติดตั้งจ านวน 
1 เครื่อง เป็นเงิน 41,000.- บาท 

 ข้อเท็จจรงิ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณฉบับปจัจบุัน ล าดับที่ 108 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดติดผนัง(ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU ราคา 32,400.-บาท และราคาตลาดในปจัจบุัน ราคา 
39,900.- บาท พร้อมติดต้ัง 

 ข้อแนะน า ควรจัดซื้อตามระเบียบพสัดุของสหกรณ์ฯและควรจัดซือ้ไม่เกินราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 ข้อสังเกต   
 3.  การศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
อุทัยธานี จ ากัด ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครจูันทบุรี จ ากัด 

 พบว่า 

 3.1  ใบส าคัญจ่าย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ยืมเงินทดรอง จ านวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 50,000.- บาท 
และ 69,600.- บาท 

 3.2 ผู้ที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน เป็นเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ จ านวน 8 คน และคณะกรรมการ 8 คน โดยมีใบส าคัญ
จ่ายดังนี ้
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พกั คนละ 2,200.- บาท จ านวน 16 คน เป็นเงิน 35,200.-บาท 

  - ค่าเหมาพาหนะเดินทาง  เป็นเงิน 28,000.- บาท 

  - ค่าป้ายโครงการเป็นเงิน  480.- บาท 

  - ค่ากระเช้า  เป็นเงิน  1,610.- บาท 

  รวมเป็นเงิน   65,290.- บาท 
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 ข้อแนะน า 

 3.1 ควรจ่ายตามแผนงาน ตามข้อเทจ็จริง ประหยัดและเกดิประโยชนส์ูงสุดต่อสหกรณ์ฯ 

 3.2 ควรแยกใบส าคัญคู่จ่าย ยืมเงินทดรองจ่ายให้ชัดเจน พร้อมระบุในใบส าคัญการจ่ายใช้ชัดเจนในการจ่าย 

 ข้อสังเกต 

 4. ศูนย์ประสานงาน “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.)” 

 พบว่า รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด ชุดที่ 22 
ครั้งที่ 7/2554 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 สาระส าคัญ ดังนี้ 
  คณะกรรมการด าเนินการ ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสขุอุทัยธานี จ ากัด ชุดที่ 22 พร้อมด้วย
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ประจ าศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด โดยมหีน้าที่ด าเนิน
กิจการทั้งปวงของศูนย์ประสานงานแทนสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย และมี
อ านาจหน้าที่ตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ว่าด้วย การจัดต้ังศูนย์
ประสานงานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย พ.ศ.2554 และตามที่ได้รับหมาย
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย ก าหนด 

 2. พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ตามระเบียบสมาคม 

 3. ประกาศจ านวนสมาชิก ศูนย์ประสารงานเป็นรายเดือน 

 4. ประกาศจ านวนสมาชิกศูนย์ประสานงานที่ถงึแก่กรรมเปน็รายเดือน 

 5. แต่งตั้งอนุกรรมการ 

 6. ตั้งผู้ตรวจสอบบญัชีศูนย์ประสานงาน 

 7. แสดงบญัชีรายได้-รายจ่าย และงบดลุของศูนย์ประสานงาน 

 8. วินิจฉัย ช้ีขาดในเมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดข้ึน 

 9. ด าเนินกิจการของศูนย์ประสานงานให้เป็นไปตามข้อบงัคับ 

 10.จัดสรรเงินได้อื่นที่เกิดจากการด าเนินกจิการของศูนย์ประสานงานเพื่อประโยชน์แกส่มาชิกแล้วรายงานให้
สมาคมทราบ หากมีปญัหาใดให้แจ้งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป 

 ข้อพิจารณา 

 4.1 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ ต้องปฏิบัติตามทีส่มาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ มอบหมาย 

 4.2 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ต้องตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

 ข้อแนะน า 

 คณะกรรมการด าเนินการ ได้รบัเลือกตัง้เป็นตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อด าเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณ์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และโดยสจุริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5. การติดตามผลการแก้ไขปรบัปรุง 
............................................................................................................................. ......................................... 

นายรักชาติ   จันทร์ศร ี
(นายรักชาติ  จันทร์ศรี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชิงค้า 
(นางสาวศรีนวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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1. เรื่องที่ตรวจสอบ ด้านการเงินและบัญชี 
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

2.1 เพื่อใหท้ราบว่าเงินสดมีอยูจ่รงิ 
2.2 เพื่อใหท้ราบ การรบัเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ  จ่าย และการ

เก็บรักษาเงิน ตลอดจนมติทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดไว้ 
2.3 เพื่อตรวจสอบว่ารายการจ่ายต่าง ๆ ถูกต้องและเป็นรายจ่ายเพื่อกจิการของสหกรณ์ 
2.4 เพื่อใหท้ราบว่ามีการควบคุม เงินสด และเงินฝากธนาคารอยา่งเหมาะสม รัดกุม 
2.5 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมใหญ่และทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อการปรับปรงุแกไ้ขและการพฒันาสหกรณ์ต่อไป 
3. วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจสอบการก าหนดระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
ดูการปฏิบัติงานด้านการรบั-จ่ายเงิน 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ตรวจนับเงินสด 
 ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

4. ปริมาณการตรวจสอบ   ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2562   

การด าเนินการทางด้านบัญชี 
1.1 การรับเงิน มีการออกใบเสร็จรับเงิน มีการลงบัญชีในสมุดรับ-จ่ายประจ าวันถูกต้อง 
1.2 ผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป และลงรายการแยกประเภทถูกต้อง 

การด าเนินการทางด้านการเงิน 
 การใช้จ่ายเงินตามแผนประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2562 ที่ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ตั้งไว้เป็นเงิน 
13,415,610.00 บาท  มีการอนุมัติจ่ายตามวัตถุประสงค์และความจ าเป็นในเดือนนี้เป็นเงิน  587,706.80 บาท 
รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นเงิน5,947,316.12 บาท  คิดเป็นรายจ่ายร้อยละ44.33 คงเหลือตามแผน7,468,293.88 บาท  
(รายละเอียดการใช้จ่ายเงินตามเอกสารแนบ) 

5. ผลการตรวจสอบ 
 มีข้อสังเกต   ไม่มีข้อสังเกต 

6. ข้อสังเกตที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข คือ 
6.1 ข้อสังเกต .............................................................................. 

7. การติดตามผลการแก้ไขปรบัปรุง 
................................................................................................ 

นายรักชาติ   จันทร์ศร ี
(นายรักชาติ  จันทร์ศรี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชิงค้า 
(นางสาวศรีนวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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1. เรื่องที่ตรวจสอบ ด้านเงินรับฝาก 
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

2.1 เพื่อใหท้ราบว่าการรบัฝากเงินจากสมาชิก เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน 
2.2 เพื่อใหท้ราบว่าการรบัฝากเงินมีการจัดท าเอกสารหลักฐานตามข้ันตอนต่าง ๆ ครบถ้วน 
2.3 เพื่อใหท้ราบว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหนา้ที่ เกี่ยวกับการรบัฝากเงินเป็นไปอย่าง

เหมาะสมรัดกมุ 
2.4 เพื่อใหท้ราบประสทิธิภาพการบรหิารงานด้านเงินรับฝากของสหกรณ์คือมีการก าหนดนโยบาย ระเบียบ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ข้ึนถือใช้อย่างเหมาะสมและได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ 
2.5 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมใหญ่และทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อการปรับปรงุแกไ้ขและการพฒันาสหกรณ์ต่อไป 
3. วิธีการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการก าหนดระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 ดูการปฏิบัติงานด้านการรับฝากและถอนเงิน 
 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
 เทียบยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากกับบัญชีย่อย 

4. ปริมาณการตรวจสอบ   ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2562   

ด้านเงินฝาก(สหกรณ์มียอดเงินรับฝาก ณ วันที่30 เมษายน 2562ดังนี ้
- ประเภทออมทรัพย์     จ านวนเงิน476,638,912.03บาท 
- ประเภทออมทรัพย์พิเศษ    จ านวนเงิน 51,995,619.33บาท  
- ประเภทออมทรัพย์พิเศษผู้เกษียณฯ   จ านวนเงิน          243,863,783.39บาท  

5. ผลการตรวจสอบ 
 มีข้อสังเกต    ไม่มีข้อสังเกต 

6. ข้อสังเกตที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข คือ 
6.1 ข้อสังเกต............................................-ไม่ม-ี............................................................................... 

ข้อเสนอแนะ.......................................ไมม่ี-.................................................................................... 
7. การติดตามผลการแก้ไขปรบัปรุง 

............................................................................................................................. ................................................. 

นายรักชาติ   จันทร์ศร ี
(นายรักชาติ  จันทร์ศรี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชิงค้า 
(นางสาวศรีนวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

1. เรื่องที่ตรวจสอบ ด้านธุรกิจสินเชื่อ 
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
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2.1 เพื่อใหท้ราบว่าลูกหนี้เงินกู้มหีลกัฐานการเป็นหนี้และการค้ าประกันถูกต้อง ครบถ้วน 
2.2 เพื่อใหท้ราบว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ตลอดจนเป็นไป

ตามมติที่ประชุมใหญ่/มติทีป่ระชุมคณะกรรมการก าหนดไว้ 
2.3 เพื่อใหท้ราบว่าการรบัช าระหนี้จากลูกหนี้ มีใบเสร็จรับเงินครบถ้วน 
2.4 เพื่อใหท้ราบว่าลูกหนี้เงินกู้มีอยูจ่รงิ และมกีารติดตามให้มีการช าระคืนแก่สหกรณ์ 
2.5 เพื่อใหท้ราบประสทิธิผลการบรหิารงานด้านสินเช่ือของสหกรณ์คือมีการก าหนดแผนงานรวมทั้งระเบียบมติ

ที่ประชุม ข้อก าหนดต่าง ๆ ข้ึนถือใช้อย่างเหมาะสม และไดก้ าหนดตามทีก่ าหนดไว้ 
2.6 เพื่อใหท้ราบว่าสหกรณ์ได้อ านวยประโยชน์ให้แกส่มาชิกมากน้อยเพียงใด 
2.7 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมใหญ่และทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อการปรับปรงุแกไ้ขและการพฒันาสหกรณ์ต่อไป 
3. วิธีการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการก าหนดระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 ดูการปฏิบัติงานด้านการให้เงินกู้ แลการรบัช าระหนี ้
 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
 เทียบสมุดคู่บัญชีเงินกู้กบับัญชีย่อยสหกรณ์ 
 ดูการติดตามหนี้ 
 ดูการอ านวยประโยชน์แกส่มาชิก 

4. ปริมาณการตรวจสอบ   ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2562   

การด าเนินการด้านสินเช่ือเกี่ยวกบัเงินกู้ทกุประเภท 
-เงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิกสามญัมี จ านวน 205   สัญญา เป็นเงิน  17,280,000.00บาท  
-เงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิกสมทบ มี จ านวน    82 สัญญา  เป็นเงิน    1,202,100.00 บาท  
-เงินกู้สามัญ     มี จ านวน  60 สัญญา เป็นเงิน 77,076,900.00 บาท   

(กู้สามญั 60 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามญั 40 สัญญา, สมาชิกสมทบ 20 สัญญา) 
   * ยื่นกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ าประกันวงเงินไม่เกิน 95 %               =    23 ราย 

5. ผลการตรวจสอบ 
 มีข้อสังเกต    ไม่มีข้อสังเกต 

6. ข้อสังเกตที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข คือ 
6.1 ข้อสังเกต............................................-ไม่ม-ี............................................................................... 

ข้อเสนอแนะ.......................................ไมม่-ี.................................................................................... 
7. การติดตามผลการแก้ไขปรบัปรุง 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ................................................................ 

นายรักชาติ   จันทร์ศร ี
(นายรักชาติ  จันทร์ศรี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชิงค้า 
(นางสาวศรีนวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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1. เรื่องที่ตรวจสอบ ด้านทุนและการลงทุน 
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

2.1 เพื่อใหท้ราบว่าการรบัเงินค่าหุ้น มีการเปรียบเทียบเงินค่าหุน้ที่ได้รับกบัส าเนาใบเสร็จรับเงินทีบ่ันทกึบัญชี 
2.2 เพื่อใหท้ราบว่าการจ่ายคืนค่าหุ้นใหส้มาชิกไดท้ าการตรวจสอบการช าระหนีส้ินและภาระค้ าประกันที่คงค้าง

กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น รวมทัง้ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
2.3 เพื่อใหท้ราบว่ามีการเปรียบเทียบบัญชีทุนเรอืนหุ้นในสมุดบญัชีแยกประเภททั่วไป กับทะเบียนหุ้นให้

ถูกต้องตรงกัน 
2.4 เพื่อใหท้ราบว่ามีการยืนยันยอดทุนเรือนหุ้นกับสมาชิก 
2.5 เพื่อใหท้ราบยอดการลงทุน ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
2.6 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมใหญ่และทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อการปรับปรงุแกไ้ขและการพฒันาสหกรณ์ต่อไป 
3. วิธีการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการก าหนดระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
 เทียบทะเบียนหุ้น  
เอกสารการลงทุน 

4. ปริมาณการตรวจสอบ   ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2562   

4.1 ด้านการลงทุน 
การลงทุนซื้อหุ้น / พันธบัตรรัฐบาล และอื่นๆ เป็นเงิน  3,288,000.00 บาท 
ที่ดิน / อาคาร / อุปกรณ์   เป็นเงิน 546,391.79 บาท 
4.2 ด้านทุน4.2.1  ทุนเรือนหุ้นประกอบด้วย  สมาชิกสามัญ    720,729,190.00 บาท 

     สมาชิกสมทบ       156,875,100.00 บาท           
รวมมีจ านวนทุนเรอืนหุ้น       877,604,290.00 บาท 
 4.3 ทุนส ารอง   มีจ านวน            59,583,457.99  บาท 
 4.4ทุนสะสมต่างๆ  มีจ านวน         2,238,109.65  บาท 
 4.5 การใช้จ่ายทุนต่างๆ 

4.5.1 การใช้จ่ายเงินในบัญชีทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว เดือน พฤษภาคม 2562 มีการจ่ายเงินในส่วน
บัญชีทุนสวัสดิการฯ  เป็นเงิน 9,000.00 บาท คงเหลอืเป็นเงิน 16,301.89บาท 

4.5.2 การใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ในเดือน พฤษภาคม 2562ไม่มกีารจ่ายเงินในบัญชีทุน
สาธารณประโยชน์ คงเหลือในบัญชีเป็นเงิน 94,486.56 บาท 

5. ผลการตรวจสอบ 
 มีข้อสังเกต   ไม่มีข้อสังเกต 

6. ข้อสังเกตที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข คือ 
6.1 ข้อสังเกต............................................-ไม่ม-ี............................................................................... 

ข้อเสนอแนะ.......................................ไมม่ี-.................................................................................... 
7. การติดตามผลการแก้ไขปรบัปรุง 

............................................................................................................................. ................................................. 

นายรักชาติ   จันทร์ศร ี
(นายรักชาติ  จันทร์ศรี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชิงค้า 
(นางสาวศรีนวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ปี 2562 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ผลรวม
รายได้ 7,612,998.48     8,239,713.33     9,584,747.63    8,028,170.80   8,360,559.91  8,722,863.48  9,608,739.66   60,157,793.29    
ค่าใชจ่้าย 4,848,650.25     3,294,888.28     3,227,041.40    3,202,178.56   2,915,386.05  3,205,161.57  3,388,221.54   24,081,527.65    
ก าไรสุทธิ 2,764,348.23     4,944,825.05     6,357,706.23    4,825,992.24   5,445,173.86  5,517,701.91  6,220,518.12   -                  -                  -                    -                  -                    36,076,265.64    
อตัราก าไรฯ 36.31 60.01 66.33 60.11 65.13 63.26 64.74 59.97

ปี 2561 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ผลรวม

รายได้ 7,395,178.91     8,315,908.16     8,889,298.22    7,949,505.99   32,549,891.28    
ค่าใชจ่้าย 5,093,930.84     3,041,071.18     3,590,379.48    3,652,923.14   15,378,304.64    
ก าไรสุทธิ 2,301,248.07     5,274,836.98     5,298,918.74    4,296,582.85   17,171,586.64    
อตัราก าไรฯ 31.12 63.43 59.61 54.05 52.75
ปี 2560 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ผลรวม

รายได้ 6,538,976.47     8,812,081.97     8,280,745.76    7,732,963.77   31,364,767.97    
ค่าใชจ่้าย 5,163,489.22     2,553,812.87     4,003,559.24    3,124,655.99   14,845,517.32    
ก าไรสุทธิ 1,375,487.25     6,258,269.10     4,277,186.52    4,608,307.78   16,519,250.65    
อตัราก าไรฯ 21.04 71.02 51.65 59.59 52.67

พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 ต.ค.-62

ตาราง ผลก าไรสุทธิ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทยัธาน ีจ ากดั ประจ าปี 2562

ตารางแสดง อตัราก าไรสุทธิ ( % )-
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