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3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565 

รายงานผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2565 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั 

ส าหรับปีส้ินสุดทางบัญชีวนัที่ 30 กนัยายน 2565 

 

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั 

 

         ตามมติที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564  เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ไดแ้ต่งตั้งคณะผูต้รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดทางบญัชีวนัที่ 30 กนัยายน 2565 ซ่ึง
ประกอบดว้ยขา้พเจา้นายพงศ์พฒัน ์ รัตนสุวรรณ และนางสาวยุพาวดี  บุญยรัตกลิน เป็นผูต้รวจสอบกจิการ 
โดยไดท้  าการตรวจสอบตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตที่สามารถด าเนินการได ้ มีรายละเอียดโดยสรุปเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

 

1. วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อเสนอผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี และด้านอื่นๆ ให้

คณะกรรมการสหกรณ์ทราบขอ้เทจ็จริง ที่ตรวจพบ 
      1.2 เพื่อเสนอให้ทราบถึงข้อสังเกต  ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางแกไ้ข 
การปรับปรุงการปฏิบตัิงานดา้นการเงิน และการบญัชี ไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง เพิ่มประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล โดยมิให้เกดิความเสียหาย 

2. รายละเอยีดที่ได้ด าเนนิการตรวจสอบกจิการ 
2.1 ตรวจสอบเอกสาร สมุดบญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน ที่สมาชิกน ามาเป็น

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูไ้วก้บัสหกรณ์ (อสังหาริมทรัพย์) และหน้ีสินของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและ

ขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
2.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ

ประเมินผล และให้ขอ้แนะน าแกก่รรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ และพนกังานของสหกรณ์   

2.3 ตรวจสอบการจดัจา้ง และแต่งตั้งพนกังานและลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสัญญาจ้าง
และหลกัประกนั 

2.4 ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน ตามประมาณการรายจ่าย ตลอดจน

การจ่ายเงินให้กบัสมาชิกที่กูเ้งินตามสัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ และการจ่ายคืนค่าหุ้นของสหกรณ์ 
     2.5 ตรวจสอบการรับสมาชิก, การส้ินสุดสมาชิกภาพ และการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
     2.6 ตรวจสอบสถานะกิจการและงบเปรียบเทียบก  าไรขาดทุนโดยประมาณการประจ าเดือน,         
การติดตามหน้ีคา้งช าระ/หน้ีสงสัยจะสูญ NPLหรือหน้ีสูญ, การติดตามความคืบหนา้คดีความที่คงคา้ง 
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     2.7 ตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการที่ได้รับมอบหมายเกีย่วกบัการปฏิบตัิ
หนา้ที่และการลงนามตามขอ้บงัคบัที่ไดก้  าหนดไว ้
    2.8 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2565 
    2.9 ตรวจสอบโดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน, การเข้าร่วมการ
ปรับปรุงขอ้บงัคบัสหกรณ์ และการเขา้ร่วมการสัมมนา 
    2.10 ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ รวมถึง
กฎหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้น เช่น การดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกจิ ของสมาชิกถือเป็นความลบั 
การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย  

 

3. ผลการตรวจสอบ 
     คณะผู้ตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ  ากดั  ณ 
ส านกังานสหกรณ์ จงัหวดั ชลบุรี และไดเ้ขา้ร่วมการประชุมประจ าเดือนกบัคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ ง
ที่มีการเรียกประชุม ซ่ึงผลการตรวจสอบมีดงัน้ี 
     3.1 การตรวจสอบตามวาระการประชุม และเอกสารประกอบ จ านวน 13 ครั้ง  ในรายการดงัน้ี 

 การด าเนินการด้านบญัชีและการเงิน ข้อมูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหน้ีในแต่ละประเภท มี
ระบบการรับ-จ่ายเงิน การค านวณยอดเงินรับ-จ่ายระหวา่งเดือนจากบญัชีเงินสด การรับ-จ่ายหุ้น ทุน
เรือนหุ้น การรับฝาก-การถอนคืนเงินฝากของสมาชิก มีการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี และ
ทะเบียน ถูกตอ้ง เรียบร้อย และเป็นปัจจุบนั ตรงตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
 การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิกเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ 
 ข้อมูลเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจ้งยอดของธนาคาร มีรายละเอียดและยอด
คงเหลือถูกตอ้งตรงตามบญัชีของสหกรณ์ทุกบญัชี 
 การรับเขา้เป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการไดม้ีการ
อนุมตัิถูกตอ้งตรงตามที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 การปฏิบ ัติงานด้านการให้กู ้ยืมเ งิน เอกสารหลักฐานแสดงการเป็นหน้ี การค ้ าประกนั  
หลกัประกนั และเอกสารประกอบ ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์  
 การลงทุนเป็นไปตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2563 เร่ือง ขอ้ก  าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 
 การรับฝากเงิน เอกสารหลกัฐานประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงิน ถูกต้อง ครบถว้น 
และมีการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย ถูกตอ้ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
 อตัราการถือหุ้น การส่งเงินค่าหุ้น และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบ
ของสหกรณ์ 
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 การแกไ้ขข้อบงัคบัและระเบียบสหกรณ์ให้สอดคล้องกบักฎกระทรวง รวมทั้งการปรับปรุง
ระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ให้เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจดัการสหกรณ์ และเป็นประโยชนต่์อ
สมาชิกโดยรวม 
 สหกรณ์ได้ด  ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง 
 การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์และกฎกระทรวง 

ผลการตรวจสอบ  ไม่พบความผิดปกติใดๆ โดยพบวา่ 
จากการที่สมาชิกเป็นลูกหน้ีที่เขา้ข่ายเป็นหน้ีคา้งช าระและสงสัยวา่จะสูญยงัมีปริมาณสูง  สมาชิกที่มี

ปัญหาและไม่สามารถช าระหน้ีคืนได้  เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 และสถานการณ์

เศรษฐกิจที่ผนัผวน  ท าให้สมาชิกผู้กูถู้กส านกังานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง จนน ามาซ่ึงเกิดการฟ้อง
บงัคบัคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ในขณะที่คณะกรรมการ ได้ด  าเนินการพิจารณาบริหารงานและ
ติดตาม ดงัน้ี 

1) มีการพิจารณาสมาชิกที่เป็นลูกหน้ีเป็นรายๆ ไป ตามกลุ่มลูกหน้ีรอด าเนินคดีและลูกหน้ีระหวา่ง

ด าเนินคดีที่มีโอกาสเกิดหน้ีสงสัยจะสูญ โดยน ามาเป็นเร่ืองพิจารณาเร่งด่วน หาแนวทาง

แกปั้ญหาที่จะเกดิขึ้นในอนาคต  และมีการติดตามทุกเดือนต่อเน่ือง 

2) มีการจดัท ารายละเอียดเกี่ยวกบัหลกัทรัพยท์ี่ถูกบงัคบัคดี ภาระหน้ีสินที่มีต่อสหกรณ์ ยอดหน้ี

คงเหลือ สถานะของคดี และสถานะความคืบหน้าในแต่ละกรณีชดัเจน  และไดม้ีแนวทางการ

ป้องกนัและการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาที่อาจเกดิขึ้น รวมถึงทบทวนแนวทางปฏิบติัต่างๆ ที่จะ

ช่วยลดปัญหาและปริมาณหน้ีค้างช าระของสมาชิก เพื่อป้องกนัการน าไปสู่การด าเนินการทาง

กฎหมาย การบงัคบัคดี หน้ีสงสัยว่าจะสูญ ของสมาชิก เพื่อน ามาซ่ึงผลประโยชน์ต่อสมาชิก 

และสร้างความเช่ือม ัน่ของสหกรณ์ ในอนาคตต่อไป 

3) มีการประณีประนอม และเขา้ใจในสถานการณ์ของสมาชิกทุกๆ ราย ในการต่อรองร่วมกนั เพื่อ

ป้องกนัความสูญเสีย และความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นของทั้งสมาชิกและสหกรณ์ โดยตระหนกัถึง

การอยู่ร่วมกนั และจรรยาบรรณที่ดี 

3.2 การตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจและสัมภาษณ์ 
ผลการตรวจสอบ  ไม่พบความผิดปกติใดๆ  โดยพบวา่ 
ในการเขา้ตรวจสอบเอกสาร โดยการสุ่มตรวจเอกสาร และการสัมภาษณ์  จะพิจารณากระบวนการ

เรียกใชเ้อกสาร  การเกบ็รักษาเอกสารส าคญั  ผูม้ีหนา้ที่รับผิดชอบ การก  าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล และการ
ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัสหกรณ์ และจรรยาบรรณที่ดี โดยทางสหกรณ์ฯ มีการด าเนินการ อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามขั้นตอน มีระบบการจดัเกบ็ไวเ้ป็นระบบ ค้นหาได้ง่าย และ
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เช่ือม ัน่ไดว้า่ปลอดภัยจากการเกดิขอ้มูลรั่วไหล เน่ืองจากมีระบบป้องกนัการเข้าถึงขอ้มูลไวแ้ล้ว เอกสารที่
สุ่มตรวจ ไดแ้ก ่

- ตรวจเอกสารการกูย้ืมเงินของสมาชิกทุกประเภท เอกสารการค ้าประกนัเงินกูเ้ทียบกบัสมุดคุม
โฉนดที่ดิน สมุดคุมทะเบียนรถยนต ์เอกสารการรับเขา้เป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็น
สมาชิก เอกสารการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี และทะเบียน เช่น เอกสารการรับ - จ่าย และ
การเกบ็รักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร เอกสารและหลกัฐานประกอบการรับฝากเงิน การ
ถอนเงิน และการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย และเอกสารการส่งเงินค่าหุ้น และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น 
เป็นตน้ 

3.3 การให้ค าเสนอแนะในการจัดท าระเบียบเกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการด าเนนิการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้การท างานเกดิความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ถูกตอ้งและไม่เอื้อ
ประโยชนต่์อผูห้น่ึงผูใ้ด  รวมทั้งหาช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน แนวทางด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสามารถ
เข้าถึงช่องทางและเช่ือม ัน่ในกระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างม ัน่ใจ เพื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจ
เกดิขึ้นไดเ้สมอ 

สรุปผลการตรวจสอบ 
       จากการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. 
จ  ากดั ประจ าปี 2565 ไม่พบส่ิงผิดปกติ หรือการทุจริตแต่อย่างใดและสามารถบริหารจดัการในกจิการทุก
อย่างของสหกรณ์ฯได้ตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และระเบียบ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ส าคญัมีการ
ด าเนินการที่รวดเร็ว เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ทั้งดา้นเวลา และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ท าให้ผล
การด าเนินงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้นต่อสหกรณ์  ในการเขา้ตรวจสอบคณะผู้ตรวจสอบกิจการไดร้ับความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ที่ทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
   
  

(นายพงศ์พฒัน ์รัตนสุวรรณ)                 (นางสาวยุพาวดี  บุญยรัตกลิน) 
                                

คณะผูต้รวจสอบกจิการ 
 

 

 

 

มติที่ประชุม………………………………. 


