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รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

เรียน คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัดชุดท่ี 30 

 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ า ป ี2561เมื่อวันท่ี 25พฤศจิกายน 2561ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกิจการระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562  จึงขอสรุปผลการ
ตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้

 การบริหารทั่วไป 

 การเงินและบัญช ี

 เงินรับฝาก 

 ธุรกิจสินเช่ือ 

 ด้านทุน และ ด้าน การลงทุน 

 พร้อมนี้ได้ แนบผลการปฏิบัติงานมาด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายรักชาติ   จันทรศ์ร ี
(นายรักชาต ิ จันทรศ์รี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชิงค้า 
(นางสาวศรนีวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ท่ีอยู่ 7 หมู่ท่ี 8 ต าบล สุขฤทัย อ าเภอ ห้วยคต    

จังหวัดอุทัยธานี 
โทรศัพท์ 081-1970791 

ท่ีอยู่  โรงพยาบาลทัพทัน อ าเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี 
โทรศัพท์  089-5628576 

 
 

1. เรื่องท่ีตรวจสอบ การบริหารท่ัวไป 
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

2.1 เพื่อให้ทราบว่าการบริหารทั่วไปเป็นไปด้วยความเหมาะสมตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และมตท่ีิ
ประชุมได้ก าหนดไว้ 

2.2 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานว่าเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
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2.3 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังข้อสังเกตข้อเสนอแนะเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาสหกรณ์ ต่อไป 

3. วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจสอบการก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
ตรวจสอบแผนการด าเนินงานประจ าป ี
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนปฏิบัติงานประจ าป ี
ตรวจดูว่ามีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 

4. ปริมาณการตรวจสอบ   ตั้งแต่วันท่ี  1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562   
5. ผลการตรวจสอบ 
 มีข้อสังเกต    ไม่มีข้อสังเกต 

6. ข้อสังเกตท่ีตรวจพบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข คือ 
6.1 ข้อสังเกต............................................-ไม่ม-ี............................................................................... 

ข้อเสนอแนะ.......................................ไม่มี-.................................................................................... 
7. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 

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

นายรักชาติ   จันทรศ์ร ี
(นายรักชาต ิ จันทรศ์รี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชิงค้า 
(นางสาวศรนีวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
1. เรื่องท่ีตรวจสอบ ด้านการเงินและบัญชี 
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

2.1 เพื่อให้ทราบว่าเงินสดมีอยู่จริง 
2.2 เพื่อให้ทราบ การรับเงิน การจา่ยเงินและการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ  จ่าย และการ

เก็บรักษาเงิน ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้ก าหนดไว้ 
2.3 เพื่อตรวจสอบว่ารายการจ่ายต่าง ๆ ถูกต้องและเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการของสหกรณ์ 
2.4 เพื่อให้ทราบว่ามีการควบคุม เงินสด และเงินฝากธนาคารอย่างเหมาะสม รัดกุม 
2.5 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป 
3. วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจสอบการก าหนดระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
ดูการปฏิบัติงานด้านการรับ-จ่ายเงิน 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ตรวจนับเงินสด 
 ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

4. ปริมาณการตรวจสอบ   ตั้งแต่วันท่ี  1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562   
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การด าเนินการทางด้านบญัชี 
1.1 การรับเงิน มีการออกใบเสร็จรับเงิน มีการลงบญัชีในสมดุรับ-จ่ายประจ าวนัถกูต้อง 
1.2 ผ่านรายการไปยงัสมดุแยกประเภททัว่ไป และลงรายการแยกประเภทถกูต้อง 

การด าเนินการทางด้านการเงิน 
 การใช้จ่ายเงินตามแผนประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2562 ท่ีขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ตั้งไว้เป็นเงิน 
13,415,610.00 บาท  มีการอนุมัติจ่ายตามวัตถุประสงค์และความจ าเป็นในเดือนนี้เป็นเงิน      621,534.72 บาท รวม
ตั้งแต่ต้นปี เป็นเงิน  7,401,647.22 บาท  คิดเป็นรายจ่ายร้อยละ    55.17 คงเหลือตามแผน    6,013,962.78 บาท  
(รายละเอียดการใช้จ่ายเงินตามเอกสารแนบ) 

5. ผลการตรวจสอบ 
 มีข้อสังเกต   ไม่มีข้อสังเกต 

6. ข้อสังเกตท่ีตรวจพบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข คือ 
6.1 ข้อสังเกต .............................................................................. 

7. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 
................................................................................................  

นายรักชาติ   จันทรศ์ร ี
(นายรักชาต ิ จันทรศ์รี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชิงค้า 
(นางสาวศรนีวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 

1. เรื่องท่ีตรวจสอบ ด้านเงินรับฝาก 
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

2.1 เพื่อให้ทราบว่าการรับฝากเงินจากสมาชิก เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน 
2.2 เพื่อให้ทราบว่าการรับฝากเงินมีการจัดท าเอกสารหลักฐานตามข้ันตอนตา่ง ๆ ครบถ้วน 
2.3 เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี เก่ียวกับการรับฝากเงินเป็นไปอย่าง

เหมาะสมรัดกุม 
2.4 เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพการบริหารงานด้านเงินรับฝากของสหกรณ์คือมีการก าหนดนโยบาย ระเบียบ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นถือใช้อย่างเหมาะสมและได้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ 
2.5 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป 
3. วิธีการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการก าหนดระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 ดูการปฏิบัติงานดา้นการรับฝากและถอนเงิน 
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
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 เทียบยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากกับบัญชีย่อย 
4. ปริมาณการตรวจสอบ   ตั้งแต่วันท่ี  1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562   

ด้านเงินฝาก(สหกรณ์มียอดเงินรับฝาก ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 
- ประเภทออมทรัพย์     จ านวนเงิน  504,645,029.54 บาท 
- ประเภทออมทรัพย์พิเศษ    จ านวนเงิน 69,138,419.22 บาท  
- ประเภทออมทรัพย์พิเศษผู้เกษียณฯ   จ านวนเงิน       249,897,775.43 บาท  

5. ผลการตรวจสอบ 
 มีข้อสังเกต    ไม่มีข้อสังเกต 

6. ข้อสังเกตท่ีตรวจพบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข คือ 
6.1 ข้อสังเกต............................................-ไม่ม-ี............................................................................... 

ข้อเสนอแนะ.......................................ไม่มี-.................................................................................... 
7. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 

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

นายรักชาติ   จันทรศ์ร ี
(นายรักชาต ิ จันทรศ์รี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชิงค้า 
(นางสาวศรนีวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

1. เรื่องท่ีตรวจสอบ ด้านธุรกิจสินเชื่อ 
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

2.1 เพื่อให้ทราบว่าลูกหนี้เงินกู้มีหลักฐานการเป็นหนี้และการค้ าประกันถูกต้อง ครบถ้วน 
2.2 เพื่อให้ทราบว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบ้ียเงินกู้ตลอดจนเป็นไป

ตามมติท่ีประชุมใหญ่/มติท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนดไว้ 
2.3 เพื่อให้ทราบว่าการรับช าระหนี้จากลูกหนี้ มีใบเสร็จรับเงินครบถ้วน 
2.4 เพื่อให้ทราบว่าลูกหนี้เงินกู้มีอยู่จริง และมีการติดตามให้มีการช าระคืนแก่สหกรณ ์
2.5 เพื่อให้ทราบประสิทธิผลการบริหารงานด้านสินเช่ือของสหกรณ์คือมีการก าหนดแผนงานรวมท้ังระเบียบมติ

ท่ีประชุม ข้อก าหนดต่าง ๆ ขึ้นถือใช้อย่างเหมาะสม และได้ก าหนดตามท่ีก าหนดไว้ 
2.6 เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์ได้อ านวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกมากน้อยเพียงใด 
2.7 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป 
3. วิธีการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการก าหนดระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 ดูการปฏิบัติงานดา้นการให้เงนิกู้ แลการรับช าระหนี้ 
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
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 เทียบสมุดคู่บัญชีเงินกู้กับบัญชีย่อยสหกรณ์ 
 ดูการตดิตามหนี ้
 ดูการอ านวยประโยชน์แก่สมาชิก 

4. ปริมาณการตรวจสอบ   ตั้งแต่วันท่ี  1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562   

การด าเนินการดา้นสินเช่ือเก่ียวกับเงินกู้ทุกประเภท 
-เงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิกสามัญมี จ านวน 231   สัญญา เป็นเงิน  26,714,100.00 บาท  
-เงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิกสมทบ มี จ านวน    67 สัญญา  เป็นเงิน    1,106,700.00 บาท  
-เงินกู้สามัญ     มี จ านวน  58 สัญญา เป็นเงิน  83,385,300.00 บาท   

 (กู้สามัญ 58  ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 48  สัญญา, สมาชิกสมทบ 10 สัญญา) 
   * ยื่นกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ าประกันวงเงินไม่เกิน 95 %               =  16   ราย 

5. ผลการตรวจสอบ 
 มีข้อสังเกต    ไม่มีข้อสังเกต 

6. ข้อสังเกตท่ีตรวจพบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข คือ 
6.1 ข้อสังเกต............................................-ไม่ม-ี............................................................................... 

ข้อเสนอแนะ.......................................ไม่มี-.................................................................................... 
7. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 

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

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

นายรักชาติ   จันทรศ์ร ี
(นายรักชาต ิ จันทรศ์รี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชิงค้า 
(นางสาวศรนีวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

1. เรื่องท่ีตรวจสอบ ด้านทุนและการลงทุน 
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

2.1 เพื่อให้ทราบว่าการรับเงินค่าหุ้น มีการเปรียบเทียบเงินคา่หุ้นท่ีได้รับกับส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีบันทึกบัญชี 
2.2 เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายคืนคา่หุ้นให้สมาชิกได้ท าการตรวจสอบการช าระหนี้สินและภาระค้ าประกันท่ีคงค้าง

กับสหกรณ์ให้เสร็จส้ิน รวมท้ังต้องผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
2.3 เพื่อให้ทราบว่ามีการเปรียบเทียบบัญชีทุนเรือนหุ้นในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป กับทะเบียนหุ้นให้

ถูกต้องตรงกัน 
2.4 เพื่อให้ทราบว่ามีการยืนยันยอดทุนเรือนหุ้นกับสมาชิก 
2.5 เพื่อให้ทราบยอดการลงทุน ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
2.6 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป 
3. วิธีการตรวจสอบ 
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 ตรวจสอบการก าหนดระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 เทียบทะเบียนหุ้น  
เอกสารการลงทุน 

4. ปริมาณการตรวจสอบ   ตั้งแต่วันท่ี  1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562   

4.1 ด้านการลงทุน 
การลงทุนซ้ือหุ้น / พันธบัตรรัฐบาล และอ่ืนๆ เป็นเงิน  3,288,000.00 บาท 
ท่ีดิน / อาคาร / อุปกรณ์   เป็นเงิน 545,759.42 บาท 
4.2 ด้านทุน4.2.1  ทุนเรือนหุ้นประกอบด้วย  สมาชิกสามัญ    732,435,500.00  บาท 

       สมาชิกสมทบ      161,570,400.00 บาท           
                                                            รวมมีจ านวนทุนเรือนหุ้น     894,005,900.00   บาท 

 4.3 ทุนส ารอง   มีจ านวน            59,583,457.99บาท 
 4.4ทุนสะสมต่างๆ  มีจ านวน         2,221,109.65 บาท 
 4.5 การใช้จ่ายทุนต่างๆ 

4.5.1 การใช้จ่ายเงินในบัญชีทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว เดือน สิงหาคม 2562 ไม่มีการจ่ายเงินในส่วน
บัญชีทุนสวัสดิการฯ  คงเหลือเป็นเงิน 2,301.89 บาท 

4.5.2 การใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ในเดือน สิงหาคม 2562  ไม่มีการจ่ายเงินในบญัชีทุน
สาธารณประโยชน์ จ านวน คงเหลือในบัญชีเป็นเงิน 91,486.56 บาท 

5. ผลการตรวจสอบ 
 มีข้อสังเกต   ไม่มีข้อสังเกต 

6. ข้อสังเกตท่ีตรวจพบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข คือ 
6.1 ข้อสังเกต............................................-ไม่ม-ี............................................................................... 

ข้อเสนอแนะ.......................................ไม่มี-.................................................................................... 
7. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 

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

นายรักชาติ   จันทรศ์ร ี
(นายรักชาต ิ จันทรศ์รี) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ศรีนวล  แกว่นเชิงค้า 
(นางสาวศรนีวล   แกว่นเชิงค้า) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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เปรียบเทียบรายได้  ค่าใช้จ่าย  ผลก าไร  ในปี 2561 –ปี 2562 

 

 

 

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   8,634,394.32  8,841,839.54  9,706,455.16     87,340,482.31    
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   3,427,823.72  3,208,121.84  3,461,952.31     34,179,425.52    
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   5,206,570.60  5,633,717.70  6,244,502.85     -                  -                    53,161,056.79    
อตัราก าไรฯ 36.31 60.01 66.33 60.11 65.13 63.26 64.74 60.30 63.72 64.33 60.87

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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