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เรียน    ท่ีประชุมใหญ�สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
 

 ตามท่ีประชุมใหญ�สามัญประจำป� 2564 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ# 2565 ได&เลือกต้ังข&าพเจ&าเป+น
ผู&ตรวจสอบกิจการสหกรณ#ออมทรัพย#กรมการแพทย# จำกัด สำหรับป�ทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ข&าพเจ&าได&ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต�อคณะกรรมการดำเนินการเป+นประจำทุกเดือน 
ท่ีเข&าตรวจสอบนั้น  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำป� โดยสรุปดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
• เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 

• เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 

• เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ# 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
• ตรวจสอบความถูกต&องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

• ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข&อกำหนดของสหกรณ# 

• ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค# ข&อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 

• ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ           
ท่ีกำหนดไว& 
 

3. ผลการตรวจสอบ 
 

• ผลการดำเนินงาน 
 

  สหกรณ#มีสมาชิกเมื่อต&นป� (1 มกราคม 2565) 5,734 ราย ระหว�างป�มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 223 ราย 
ออกจากสหกรณ#  181 ราย ในวันส้ินป�สหกรณ#มีสมาชิกคงเหลือ 5,776 ราย ในวันส้ินป�สหกรณ#มีทุนดำเนินงาน
ท้ังส้ิน 3,091,900,367.15 บาท ในรอบป�สหกรณ#มีรายได&ท้ังส้ิน จำนวน 151,327,343.11 บาท มีค�าใช&จ�าย 
29,014,128.59 บาท มีกำไรสุทธิ 122,313,214.52 บาท ลดลงจากป�ก�อน 1,017,084.09 บาท หรือร&อยละ 
0.83 

 

• ด,านบัญชี  
 

  จัดทำบัญชีเรียบร&อยเป+นปDจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ&วนสมบูรณ# 
และใช&ระบบคอมพิวเตอร#ในการประมวลผลข&อมูลลูกหน้ีเงินให&กู& ทุนเรือนหุ&น เงินรับฝากและการบันทึกรายการ
บัญชี ตลอดจนเพื่อการตรวจสอบ  
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• ด,านการเงินและการลงทุน 
 

วันส้ินป� สหกรณ#มีเงินสดคงเหลือ 2,000.- บาท ถูกต&องตรงตามบัญชี เงินฝากชุมนุมสหกรณ#
ออมทรัพย#แห�งประเทศไทย จำนวน 370,000,000.- บาท เงินฝากชุมนุมสหกรณ#ออมทรัพย#สาธารณสุขไทย 
จำนวน 190,000,000.- บาท เงินฝากสหกรณ#ออมทรัพย#โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100,000,000.- บาท 
เงินฝากสหกรณ#ออมทรัพย#โรงพยาบาลประสาท จำนวน 50,000,000.- บาท และตั๋วสัญญาใช&เงินสหกรณ#
ออมทรัพย#กรมวิทยาศาสตร#การแพทย# จำนวน 40,000,000.- บาท ระหว�างป� สหกรณ#นำเงินไปลงทุนในหุ&น
ชุมนุมสหกรณ# ดังน้ี 
 ยอดยกมา (บาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ชุมนุมสหกรณ#ออมทรัพย#แห�งประเทศไทย 177,000,000.-      - 177,000,000.- 
ชุมนุมสหกรณ#ออมทรัพย#สาธารณสุขไทย   20,000,000.-  70,000,000.-   90,000,000.- 
รวมเงินลงทุน 197,000,000.- 70,000,000.- 267,000,000.- 
 

ถูกต&องตรงตามบัญชี สหกรณ#มีการควบคุมการใช&จ�ายเงินเป+นไปตามระเบียบว�าด&วยการรับ-จ�าย 
และเก็บรักษาเงิน และงบประมาณรายจ�ายท่ีประชุมใหญ�กำหนดไว& รวมท้ังรายจ�ายต�างๆ ของสหกรณ#ได&จ�ายไป
เพื่อกิจการสหกรณ#ควรแก�เหตุผลและเป+นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

 

• ด,านสินเชื่อ 
 

วันส้ินป�สหกรณ#มียอดเงินกู&จากสมาชิกคงเหลือ 2 ประเภท ดังน้ี 

1. เงินกู&เพื่อเหตุฉุกเฉิน   1,298  สัญญา จำนวนเงิน    61,516,304.- บาท 

2. เงินกู&สามัญ     2,754 สัญญา จำนวนเงิน       1,978,920,130.- บาท 
             รวม   4,052 สัญญา จำนวนเงิน     2,040,436,434.- บาท 
 

 

• ด,านเงินรับฝาก  
 

สหกรณ#มียอดเงินรับฝากจากสมาชิก ณ วันส้ินป� ดังน้ี 

 ยกมา (บาท) เพ่ิมขึ้น/ลดลง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
เงินรับฝากออมทรัพย#พิเศษ 286,351,356.45 19,244,859.37 305,596,215.82 
เงินรับฝากประจำ 6 เดือน 44,330,243.66 11,051,690.00 55,381,933.66 
เงินรับฝากประจำ 12 เดือน 272,329,589.90  6,948,244.98 279,277,834.88 

รวมเงินรับฝากคงเหลือ 603,011,190.01  640,255,984.36 
 (977 บัญชี)  (1,002 บัญชี) 

 
 

การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินฝากในการฝาก-ถอน เป+นไปตามข&อบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการของสหกรณ# 
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• ด,านทุน 
 

ทุนเรือนหุ&น วันต&นป�มียอดยกมา 2,060,620,490.- บาท เพิ่มขึ้นระหว�างป� 95,532,100.- บาท 
ลดลงระหว�างป� จำนวน 29,991,270.- บาท คงเหลือ ณ วันส้ินป� จำนวน 2,126,161,320.- บาท 

ทุนสำรอง วันต&นป�มีจำนวน 166,405,093.14 บาท เพิ่มขึ้นระหว�างป� 12,360,169.88 บาท 
คงเหลือ ณ วันส้ินป� จำนวน 178,765,263.02 บาท 

ทุนสะสมต�างๆ ระหว�างป�สหกรณ#จ�ายทุนสาธารณประโยชน# จำนวน 1,525,000.- บาท ทุนเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ# จำนวน 34,542.25 บาท และทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห#แก�สมาชิกฯ 
จำนวน 456,000.- บาท  

การปฏิบัติเกี่ยวกับทุนต�างๆ ในระหว�างป�เป+นไปตามวัตถุประสงค#แห�งทุน มติท่ีประชุมใหญ� 
ข&อบังคับ ระเบียบต�างๆ ท่ีเกี่ยวข&องของสหกรณ#ท่ีได&กำหนดไว&  

 

• การควบคุมภายในและการบริหารงาน 
 

สหกรณ#มีเจ&าหน&าท่ีปฏิบัติงาน โดยแบ�งแยกหน&าท่ีความรับผิดชอบ ซึ่งอยู�ในการควบคุมดูแล
ของผู&จัดการ มีการตรวจสอบและนำเสนอข&อมูลต�างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการซึ่งได&รับเลือกจากท่ีประชุมใหญ�ได&แต�งต้ังอนุกรรมการและคณะทำงานต�างๆ มี
การประชุมหารือเป+นประจำ และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ โดยส�วนใหญ�จะพิจารณาตามอนุกรรมการ
ท่ีได&เสนอมา และตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ เพื่อช�วยเหลือแก�สมาชิกในด&านสินเช่ืออย�างเต็มท่ี 
นอกจากน้ีสหกรณ#ได&รายงานแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว�าด&วยการปPองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว�าด&วยการปPองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร&ายและการแพร�ขยายอาวุธ
ท่ีมีอนุภาพทำลายล&างสูง ตลอดจนรายงานสรุปการดำเนินงานเรื่องการแก&ไขข&อร&องเรียนและเพื่อให&เป+นไปตาม
กฎกระทรวง อีกท้ังได&รายงานเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย#สภาพคล�องในแต�ละเดือนต�อนายทะเบียนเป+นประจำ
ทุกเดือนโดยสม่ำเสมอ 

 

• เร่ืองอื่นๆ 
 

ตามมติท่ีประชุมใหญ�ได&เลือกต้ังให&ข&าพเจ&าเป+นผู&ตรวจสอบกิจการของสหกรณ#ประจำป� 2565   
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 น้ัน ในการปฏิบัติงานข&าพเจ&าได&รับความร�วมมือในการตรวจสอบอย�างดีย่ิงจาก
คณะกรรมการ และเจ&าหน&าท่ีของสหกรณ#  จึงขอขอบคุณในโอกาสน้ีด&วย 

 
 (นางบุบผา  สว�างอารมณ#) 
 ผู&ตรวจสอบกิจการ 

 
 

โทร. 083 087 8830 
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