
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการสรรหา และเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 
 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั และระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้ 67 ( 9 ) และ  ขอ้ 90 ( 9 ) และวรรคทา้ย  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี พ.ศ. 2565  เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2565  และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพงังา  จ ากดั  ชุดท่ี  63 ในคราวประชุมคร้ังท่ี  2 / 2565  เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2565  ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการสรรหา และเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ   พ.ศ. 2565  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการสรรหา และเลือกตั้งผูต้รวจ
สอบกิจการ  พ.ศ. 2565 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบั ตั้งแต่  วนัท่ี 23 มีนาคม  พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการสรรหา และเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ 
พ.ศ. 2560  และบรรดาประกาศ ค าสั่ง มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้ กบัระเบียบน้ี  โดย
ใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
                       “ การตรวจสอบกิจการ ”  หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ไดแ้ก่การปฏิบติั
เก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การปฏิบติัการ การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบดา้นอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั
ขอ้ 89 
           “ ผูต้รวจสอบกิจการ ”  หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ตามพระราชบญัญติั
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 
           “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                       “ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                       “ ประธานกรรมการ ” หมายถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
                       “ ผูจ้ดัการ ”  หมายถึงผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 
 
 
 
 



หมวดที่  1 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ขอ้ 5.  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อน้ี 
(1)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล  ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์   
(2)  ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการ

รับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
(3)  เป็นผู ้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีด้านการเงิน  การบัญชี  การบริหารธุรกิจ  

เศรษฐศาสตร์ 
     สหกรณ์จะตอ้งมีผูต้รวจสอบกิจการอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตาม ขอ้ 5(3) 
 

 ขอ้ 6.  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี หรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกดันิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชีของ

สหกรณ์ในปีบญัชีนั้น 
(2)  เป็นกรรมการของสหกรณ์ เวน้แต่ไดพ้น้จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีบญัชีของ

สหกรณ์ 
(3)  เป็นผูจ้ดัการ หรือพนักงานสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่งผูจ้ัดการ 

หรือพนกังานสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(4)  เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรือผูจ้ดัการ หรือพนกังานสหกรณ์ 
(5)  เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต   
(6)  เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เวน้แต่โทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(7)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน

ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(8)  เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดให้พน้จาก

ต าแหน่งกรรมการ หรือผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(9)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ เพราะ

เหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(10)  เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(11)  เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถูกสั่งพกั หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
(12)  เป็นผูอ้ยู่ระหวา่งถูกสั่งพกั หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหรือบุคคล

อ่ืนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
(13)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 



                             (14)  ไม่เป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงิน หรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปีบญัชี ถึงวนั
สรรหาผูต้รวจสอบกิจการ และตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ในระยะเวลา 2 ปี ทางบญัชีของสหกรณ์ 
ถึงวนัสรรหาผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์   
 ขอ้ 7.  ผูต้รวจสอบกิจการต้องเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในดา้นต่างๆ เช่นการเงิน การบญัชี กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ การบริหารจดัการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ 
 ขอ้ 8.  ผูต้รวจสอบกิจการต้องพฒันาความรู้ และทกัษะด้านการเงินการบญัชี กฎหมาย ระเบียบ และการ
ตรวจสอบกิจการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดที่  2 
การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ขอ้ 9.  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ใหมี้จ านวน  3  คน  หรือ 1 นิติบุคคล 
 ขอ้ 10. ในการสรรหาผูต้รวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อ
ด าเนินการสรรหา โดยวิธีการเลือกตั้ง 
 ขอ้ 11. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการสรรหาผูต้รวจสอบกิจการไม่เกินจ านวนผูต้รวจสอบกิจการ
ท่ีตอ้งการสรรหา การลงคะแนนเสียงใหใ้ชวิ้ธีตรงและลบัโดยการใชบ้ตัรเลือกตั้ง  
 ขอ้ 12. ผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ท่ีถือว่าเป็นผูไ้ดรั้บการสรรหา คือผู ้ ท่ีไดรั้บคะแนน
เสียงสูงสุดเรียงตามล าดบัตามจ านวนผูต้รวจสอบกิจการท่ีสรรหาหากไดค้ะแนนเสียงเท่ากนั ให้ใชว้ิธีจบัฉลาก ส าหรับ
ในปีใดท่ีมีผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการเท่ากบัจ านวนท่ีสหกรณ์สรรหาในปีนั้น ให้ถือว่าผูส้มคัรเขา้
รับการสรรหาเป็นผูไ้ดรั้บการสรรหา  โดยปริยาย 
 ขอ้ 13. การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ให้ประธานในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี น าเสนอรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บ
สรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งตามขั้นตอนและวิธีการท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปีก าหนด  เป็นผูต้รวจสอบกิจการ  
             สหกรณ์อาจก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการเป็นการส ารองไวก็้ได ้ และให้
ผูต้รวจสอบกิจการท่ีเลือกตั้งเป็นการส ารองมีสิทธิและหน้าท่ีในฐานะผูต้รวจสอบกิจการทนัทีท่ีผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งไวไ้ม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้หรือเกิดจากการขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 14. ให้สหกรณ์ก าหนดเร่ืองการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการและค่าตอบแทนไวใ้นระเบียบวาระการประชุม
ใหญ่  เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการและพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
เก่ียวกบัการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

ขอ้ 15. ก าหนดการด าเนินการสรรหา สถานท่ี และอ่ืนๆ ใหส้หกรณ์ประกาศใหส้มาชิกทราบเป็นปีๆไป 
 ขอ้ 16. ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลรักษาทะเบียนรายช่ือ และประวติัของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 
 
 



หมวดที่  3 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ขอ้  17.  ผูต้รวจสอบกิจการให้อยู่ในต าแหน่งไดค้ราวละ 2 ปีทางบญัชีสหกรณ์ เม่ือครบก าหนดแลว้ ถา้ยงัไม่มี
การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหน้าท่ีไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึง
ออกไปแลว้ อาจไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาอีก  แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดกนั 
 ขอ้  18.  กรณีผูต้รวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนครบวาระ  ให้ก าหนดระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการใหม่ ในคราวประชุมใหญ่คร้ังแรกหลงัจากผูต้รวจสอบกิจการคนนั้นขาด
จากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ  และใหน้บัวาระการด ารงต าแหน่งของผูม้าแทนต่อเน่ืองจากผูท่ี้ตนมาด ารงต าแหน่งแทน 

ขอ้  19. นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ ผูต้รวจสอบกิจการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู ้ตรวจสอบกิจการ หรือยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แลว้แต่กรณี 
  (3)  ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะ หรือรายบุคคล 
  (4)  อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์วินิจฉยัวา่ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม 
 ขอ้  20.  ผูต้รวจสอบกิจการท่ีประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ใหย้ืน่หนงัสือลาออกต่อประธาน
กรรมการด าเนินการสหกรณ์   
                             การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบหนงัสือลาออก 

ขอ้  21.  กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติัหน้าท่ีจนครบวาระการด ารงต าแหน่งแลว้  แต่สหกรณ์ยงัไม่สามรถจดั
ประชุมใหญ่ไดต้ามกฎหมาย  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการยงัมีหนา้ท่ีตอ้งน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุม
ใหญ่  หนา้ท่ีของผูต้รวจสอบกิจการจะส้ินสุดลงไดเ้ม่ือไดเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่แลว้ 

 
หมวดที่  4 

อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ขอ้  22.  คณะผูต้รวจสอบกิจการมีหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ทั้งด้านการปฏิบติั
เก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  และดา้นปฏิบติัการในการด าเนินธุรกิจตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์  รวมถึง
ประเมินผลการควบคุมภายใน  การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศของสหกรณ์  และการตรวจสอบในเร่ือง
ต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์เพื่อให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 



(3) สอบทานระบบปฏิบติังานของสหกรณ์  เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์  รวมถึงค าสั่งของส่วนราชการท่ีก ากบัดูแลก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม  ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของสหกรณ์  วิเคราะห์และ
ประเมินปลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยสิ์นของสหกรณ์  เพื่อให้การใช้ทรัพยสิ์นเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
คุม้ค่า 

(5) ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของ
สหกรณ์เป็นไปโดยถูกตอ้ง และไดป้ฏิบัติตามกฎหมาย  ประกาศ  ค าสั่ง ระเบียบ ค าแนะน า แนวปฏิบติัท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด ตรวจสอบการจดัท ารายการย่อแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินครบถว้นและไดเ้ปิดเผยให้สมาชิกได้รับ
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน  รวมทั้ งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(6) ตรวจสอบการวางกลยทุธ์ดา้นการบริหารความเส่ียงสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง 
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายและการวางกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง  เช่น  ความ
เส่ียงดา้นสินเช่ือ ความเส่ียงดา้นการลงทุน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ เป็นตน้ เพื่อใหก้าร
บริหารความเส่ียงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้

(7) ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือประเภทต่างๆของสหกรณ์
เป็นไปตามนโยบายดา้นสินเช่ือท่ีวางไว ้สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีลูกหน้ีไม่
สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดในสัญญา  ตรวจสอบการวางกลยทุธ์และระบบปฏิบติัการเป็นไปตามนโยบายดา้น
สินเช่ือและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

(8) ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการก าหนดนโยบายดา้นการลงทุน การ
ลงทุนของสหกรณ์ตอ้งอยู่ภายใตน้โยบายท่ีก าหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และไดด้ าเนินการภายใตเ้กณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

(9) ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายหรือแผนงานในการ
ควบคุมหรือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของสหกรณ์ การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(10) ผูต้รวจสอบกิจการมีหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า หนังสือจากส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากบั
ดูแลสหกรณ์ และจากผูส้อบบญัชีสหกรณ์ท่ีแจง้ขอ้สังเกตหรือขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ไดรั้บการ
พิจารณาแกไ้ขแลว้ 

(11) ผูต้รวจสอบกิจการมีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อสรุปผลการ
ตรวจสอบ  รวมทั้งขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการและท่ีประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์โดยใหเ้สนอผลการตรวจสอบกิจการ  ดงัต่อไปน้ี 

          (11.1) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน  ให้เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ในการประชุมประจ าเดือน 

          (11.2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีใหเ้สนอต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 



          (11.3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการพบว่ามี
เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกบัสหกรณ์  หรือสหกรณ์มีการปฏิบติัไม่เป็นไม่ตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ หรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้ งข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุม หรือค าสั่งของสหกรณ์ท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์ ให้ผูต้รวจสอบกิจการแจง้ผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ทนัท่ี  และให้จดัส่งส าเนารายงานต่อส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จงัหวดั 
หรือส านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว 

(12) ติดตามผลการด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ขอ้สังเกต และให้รายงานผบการติดตามการแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง ขอ้สังเกตของสหกรณ์ไวใ้นรายงานผลการตรวจสอบกิจการดว้ย 

(13) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื่อช้ีแจงรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุม   

ขอ้  23.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
                             ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22  มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 
 

                                                    
(นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
 


