ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562
เรียน ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสวนปรุง จํากัด

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 25 60 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 ไดเลือกตั้งขาพเจาเปน
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสวนปรุงจํากัด โดยดํารงตําแหนง 3 ป สําหรับปทาง
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งขาพเจาไดทําการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนที่เขาตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบ กิจการ
ประจําป 2562 โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.2 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ และขอกําหนดสหกรณ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณมีสมาชิกเมื่อตนป 591 คน ระหวางปรับสมาชิกเพิ่ม 42 คน ลาออกจากสหกรณ 22 คน
สมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 611 คน
ณ 31 ธันวาคม 256 2 สหกรณมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 254,048,511.55 บาท ในรอบปสหกรณ
มีรายไดทั้งสิ้น 19,214,757.12 บาท มีคาใชจายทั้งสิ้น 3,082,097.74 บาท มีกําไรสุทธิทั้งสิ้น
16,132,659.38บาท เพิ่มขึ้นจากป 2561 จํานวน 1,269,702.06บาท
3.2 ดานบริหารงานทั่วไป
1.สหกรณจัดใหมีเจาหนาที่ประจําสหกรณจํานวน 3 คน คือ นางสาวอรจิรา บุญญาภิรมย
รับผิดชอบดานบัญชี นางสาวนัยรัตน วงคประเสริฐ รับผิดชอบดานการเงิน นางสาวรดาษร ศรีพวงใจ
รับผิดชอบดานธุรการและสินเชื่อ ซึ่งไดแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
2.สหกรณไดกําหนดระเบียบตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน
- ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
- ระเบียบวาดวยทุนสหกรณ
- ระเบียบวาดวยสมาชิก
- ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน
- ระเบียบวาดวยการใหเงินกู
ซึ่งระเบียบ ขอบังคับดังกลาวขางตนไดกําหนด และแกไขใหถูกตองเปนปจจุบัน เชน แกไข
ในเรื่องของวงเงินกูระเบียบวาดวยสมาชิกและระเบียบวาดวยการใหกูเนงิ

3. สหกรณไดจัดทําประมาณรายได และรายจายของสหกรณ โดยจะมีการเปรียบเทียบ
รายไดตามประมาณการกับรายไดที่ไดรับ และประมาณการรายจายกับรายจายจริง เชน
รายรับ
ประมาณการรายได รายไดที่ไดรับจริง
ผลตาง
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
20,000,000.00
18,895,291.32
-1,104,708.68
ผลตอบแทนจากการลงทุน
8,000.00
14,083.12
6,083.12
เงินรางวัลจากการซื้อสลาก
100,000.00
145,920.00
45,920.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
10,000.00
13,502.69
3,502.69
รายจาย
ประมาณการรายจาย
รายจายจริง
ผลตาง
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
2,000,000.00
1,604,596.44
-395,403.56
เงินเดือน
600,000.00
561,240.00
-38,760.00
คาใชจายวันประชุมใหญ
450,000.00
399,505.00
-50,495.00
คาเบี้ยประชุม
60,000.00
53,000.00
-7,000.00
4. สหกรณเปนศูนยประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ ดังนี้
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย(สสธท .) มีสมาชิก
ทั้งหมด 558 ราย
- กองทุน สวัสดิการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (กสธท.) มีสมาชิก
ทั้งหมด 130 ราย
- สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด(สส.ชอส.) มีสมาชิก
ทั้งหมด 36 ราย
5. สหกรณไดมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงพิจารณากําหนดแนวทางการแกไข และมีการติดตามผลอยาง
สม่ําเสมอ
3.3 ดานบัญชี
สหกรณไดบันทึกบัญชีดวยโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณออมทรัพย และไดจัดทําบัญชีเปนปจจุบัน
มีเอกสารประกอบการลงบัญชี ครบถวน ถูกตอง
- มีการจัดทํางบการเงินประจําเดือน ไดแก งบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบดุล และรายงานใหที่
ประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน
- มีการจัดทํารายงานการดํารงสินทรัพยสภาพคลองและรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการเปน
ประจําทุกเดือน
3.4 ดานการเงิน
สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน ศูนย บาท มีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํานวน 14,695,277.76 บาท และเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส)
จํานวน 84,756.66 บาท ถูกตองตรงตามบัญชี
สหกรณมีการควบคุมการใชจายเงินเปนไปตามระเบียบวาดวยการรับ-จาย และงบประมาณ
รายจายตามที่ประชุมใหญกําหนด รวมทั้งรายจายของสหกรณไดจายไปเพื่อกิจการของสหกรณควรแก
เหตุผล และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
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3.5 ดานสินเชื่อ
สหกรณใหบริการเงินกูแกสมาชิก ทั้งหมด 3 ประเภท ณ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดเงินกู
คงเหลือ ดังนี้
1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1.1 เงินกูฉุกเฉิน 1
2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญ
2.2 เงินกูสามัญ 1
2.3 เงินกูไมเกินทุนเรือนหุน
3. เงินกูพิเศษ
3.1 เงินกูโครงการสวัสดิการ 1
3.2 เงินกูพิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน
3.3 เงินกูโครงการทองเที่ยว

จํานวน 91

สัญญา จํานวนเงิน

1,761,478.73 บาท

จํานวน 19 สัญญา จํานวนเงิน 8,579,804.36 บาท
จํานวน 190 สัญญา จํานวนเงิน 255,862,556.12 บาท
จํานวน 119 สัญญา จํานวนเงิน 10,566,251.78 บาท
จํานวน 73 สัญญา จํานวนเงิน
จํานวน 2 สัญญา จํานวนเงิน
จํานวน 1 สัญญา จํานวนเงิน

15,413,679.56 บาท
2,199,149.02 บาท
16,240.43 บาท

สหกรณมีรายไดจากการใหเงินกู ประจําป 2562 จํานวน 18,895,291.32 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากป 2561 จํานวน 1,286,504.81 บาท และมีการแกไข/เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ ฯ วาดวยการใหเงินกู
แกสมาชิกสหกรณและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2562 วาดวยประเภทของเงินกูโครงการสวัสดิการ
เพื่อการทองเที่ยว โดยมีงวดชําระหนี้ไมเกิน 12 งวด ดอกเบี้ย
รอยละ 6 บาทตอป และสหกรณ ฯ
มีรายไดนอกเหนือจากการใหกูเงิน จํานวน 319,465.80 บาท ซึ่งเปนรายไดจาก ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร เงินรางวัลจากการซื้อสลาก รายไดจากการเปน
ศูนยประสานงาน ของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย(สสธท .) ศูนยประสานงาน กองทุน สวัสดิการสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (กสธท.) ศูนยประสานงานสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด(สส.ชอส.) และรายไดจากคาปรับ ซึ่งเปนรายไดกรณีที่สมาชิกมาชําระเงินกู
ทั้งหมดกอนกําหนดตามสัญญา
3.6 ดานเงินรับฝาก
สหกรณรับฝากเงินฝากออมทรัพยยอดยกมา 63,316,252.87 บาท ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินรับ
ฝากคงเหลือ 64,890,957.04 บาท และมีการปรับเงินรับฝากที่ครบกําหนด ไดแก เงินรับฝากออมทรัพย
พิเศษโครงการ 3 ดอกเบี้ยรอยละ 4.50 เปนเงินรับฝากออมทรัพย ดอกเบี้ยรอยละ 2.5 และสหกรณฯ
คงเหลือเงินรับฝาก 1 ประเภท คือ เงินรับฝากออมทรัพย (ดอกเบี้ยรอยละ 2.5) เทานั้น
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ระหวางปสหกรณจายทุนสาธารณะโยชน จํานวน
508 บาท
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม จํานวน9,510 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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(นางสาวจันทรจิรา ความหมั่น)
ผูตรวจสอบกิจการ
มติที่ประชุม
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