
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 
 

 

รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 

 

รายงานประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 

91 



ระเบียบวาระท่ี 5    รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำป� 2564 

 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์  จำกัด 
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

------------------------ 

เรียน    ท่ีประชุมใหญ�สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 

 ตามท่ีประชุมใหญ!สามัญประจำป� 2563 เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ( 2564 ได+เลือกต้ังข+าพเจ+าเป/น  

ผู+ตรวจสอบกิจการสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด สำหรับป�ทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ข+าพเจ+าได+ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต!อคณะกรรมการดำเนินการเป/นประจำทุกเดือน 

ท่ีเข+าตรวจสอบนั้น  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำป� 2564  โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 

1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 

1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ( 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต+องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข+อกำหนดของสหกรณ( 

2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค( ข+อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 

2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี

กำหนดไว+ 

3. ผลการตรวจสอบ 
 3.1 ผลการดำเนินงาน 

สหกรณ(มีสมาชิกเมื่อต+นป� 5,657 คน ระหว!างป�มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 249 คน ออกจากสหกรณ(  

172 คน สมาชิกคงเหลือวันส้ินป� 5,734 คน ในวันส้ินป�สหกรณ(มีทุนดำเนินงานท้ังส้ิน 2,975,534,697.46 บาท 

และในรอบป�สหกรณ( มีรายได+ท้ังส้ินจำนวน 149,552,971.55 บาท ค!าใช+จ!ายเป/นเงิน 26,222,672.94 บาท 

กำไรสุทธิ 123,330,298.61 บาท ลดลงจากป�ก!อน จำนวน 6,882,485.74 บาท หรือลดลงร+อยละ 5.29 
 

 3.2 ด+านบัญชี  

สหกรณ(จัดทำบัญชีเรียบร+อยเป/นปBจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ+วน

สมบูรณ( การบันทึกบัญชีของสหกรณ(เป/นไปตามมาตรฐานการบัญชี และใช+ระบบคอมพิวเตอร(ในการ

ดำเนินงานทำให+รายการบัญชี และรายละเอียดต!างๆ ถูกต+องสมบูรณ( พร+อมท้ังตรวจสอบความถูกต+อง และ

กระทบยอดบัญชีลูกหน้ีเงินกู+ เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ+น ถูกต+องตรงกัน 
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 3.3 ด+านการเงิน 
 

สหกรณ(มีเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินป� จำนวน 2,000.00 บาท ถูกต+องตรงตามบัญชี ซึ่งอยู!ใน
ความรับผิดชอบของนางสาวขวัญจิตร  อุทกโยธะ ตำแหน!งหัวหน+าฝEายการเงิน เงินฝากธนาคาร สหกรณ(ได+
แต!งต้ังผู+มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ(ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร ตรวจสอบยอดคงเหลือถูกต+องตรงกับสมุดคู!
ฝาก และใบแจ+งยอดธนาคารโดยสม่ำเสมอ สหกรณ(มีการควบคุมการใช+จ!าย เงินเป/นไปตามระเบียบว!าด+วยการ
รับ-จ!ายและเก็บรักษาเงิน และงบประมาณรายจ!ายท่ีท่ีประชุมใหญ!กำหนดไว+ รวมท้ังรายจ!ายของสหกรณ(ได+จ!าย
ไปเพื่อกิจการของสหกรณ( ควรแก!เหตุผลและเป/นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

 

 3.4 ด+านสินเช่ือ 
สหกรณ(ให+เงินกู+แก!สมาชิกระหว!างป� 3 ประเภท จำนวน 1,197,215,529.00 บาท แยกเป/น 

(1) เงินกู+เพื่อเหตุฉุกเฉิน   3,588  สัญญา จำนวนเงิน    220,703,255.00 บาท 

(2) เงินกู+ฌาปนกิจ 1,667 สัญญา จำนวนเงิน      7,735,629.00 บาท 

(3) เงินกู+สามัญ   1,162 สัญญา จำนวนเงิน           968,776,645.00 บาท 
 

วันส้ินป�มีเงินให+กู+แก!สมาชิกคงเหลือ  จำนวน 2,065,716,288.00 บาท แยกเป/น 

(1) เงินกู+เพื่อเหตุฉุกเฉิน   1,257  สัญญา จำนวนเงิน    58,750,516.00 บาท 

(2) เงินกู+ฌาปนกิจ       0  สัญญา  จำนวนเงิน                        0.00 บาท 

(3) เงินกู+สามัญ     2,803 สัญญา จำนวนเงิน       2,006,965,772.00 บาท 
 

การจ!ายเงินให+กู+แก!สมาชิกแต!ละราย เป/นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให+เงินกู+ท่ีกำหนดไว+   
 

 3.5 ด+านเงินรับฝาก  

สหกรณ(มีการรับฝากเงินจากสมาชิก  ดังน้ี 

 ยกมา (บาท) เพ่ิม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 

เงินรับฝากออมทรัพย(พิเศษ 281,036,979.51 43,614,750.83 38,300,373.89 286,351,356.45 
เงินรับฝากประจำ 6 เดือน 34,127,985.20 14,155,691.15 3,953,432.69 44,330,243.66 
เงินรับฝากประจำ 12 เดือน 261,366,986.68 33,287,216.07 22,324,612.85 272,329,589.90 
รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 576,531,951.39   603,011,190.01 
คงเหลือ (959 บัญชี)   (977 บัญชี) 

 
 

   สหกรณ(มีการรับฝากอ่ืน ซึ่งเป/นเงินรับฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห( ซึ่งสมาชิกสหกรณ(
เป/นสมาชิกของสมาคม จำนวน 0 บัญชี  ดังน้ี 

 ยกมา (บาท) เพ่ิม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 
เงินรับฝากออมทรัพย( 621,506.44 18,868,179.24 19,489,685.68      0.00 

รวมเงินรับฝากอื่น 621,506.44        0.00 
คงเหลือ (3 บัญชี)   (0 บัญชี) 

 

การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรับฝาก ในการฝาก-ถอน เป/นไปตามข+อบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุม
ของคณะกรรมการของสหกรณ( 
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 3.6 ด+านการลงทุน 
สหกรณ(มีเงินลงทุนในหุ+น ดังน้ี 

 ยกมา (บาท) เพ่ิม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 

- หุ+นชุมนุมสหกรณ(ออมทรัพย( 
  แห!งประเทศไทย จำกัด 177,000,000.00 0.00 0.00 177,000,000.00 
- หุ+นชุมนุมสหกรณ(ออมทรัพย( 
  สาธารณสุขไทย จำกัด                0.00 20,000,000.00               0.00   20,000,000.00 

  รวมเงินลงทุน 177,000,000.00   197,000,000.00 
 

 

 3.7 ด+านทุนของสหกรณ( 
 - ทุนเรือนหุ+น วันต+นป�มีจำนวน 1,959,900,990.00 บาท เพิ่มขึ้นระหว!างป� 126,504,820.00 

บาท ลดลงระหว!างป� จำนวน 25,785,320.00 บาท คงเหลือวันส้ินป� จำนวน 2,060,620,490.00 บาท 
- ทุนสำรอง วันต+นป�มีจำนวน 153,344,727.20 บาท เพิ่มขึ้นระหว!างป� 13,060,365.94 บาท 

คงเหลือวันส้ินป� จำนวน 166,405,093.14 บาท 
- ทุนสะสมต!างๆ ระหว!างป�สหกรณ(จ!ายทุนสาธารณประโยชน( จำนวน 1,500,000.00 บาท  

และทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห(สมาชิก จำนวน 468,000.00 บาท เป/นไปตามวัตถุประสงค(แห!งทุนและ
ระเบียบท่ีสหกรณ(กำหนดไว+  

 

4. เร่ืองอื่นๆ 
ตามมติท่ีประชุมใหญ! ได+เลือกต้ังให+ข+าพเจ+าเป/นผู+ตรวจสอบกิจการของสหกรณ(ประจำป� 2564   

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 น้ัน ในการปฏิบัติงาน ข+าพเจ+าได+รับความร!วมมือในการตรวจสอบอย!างดีย่ิงจาก
คณะกรรมการและเจ+าหน+าท่ีของสหกรณ(  จึงขอขอบคุณในโอกาสน้ีด+วย 

 
 (นางสาวนันท(นภัส   ศรีนัครินทร() 
 ผู+ตรวจสอบกิจการ 

 

กลุ!มงานการเงินและบัญชี สถาบันโรคทรวงอก 
74 ถนนติวานนท( ตำบลบางกระสอ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 
โทร. 0-2547-0960  มือถือ 095-141-5359 
วันที่  14 มกราคม 2565 
 

 มติท่ีประชุม……...................…………..........……………………..……………………………………………..…….…………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………..…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………..…….. 
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