ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 36/ 2565
เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณเพื่อสรรหาเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2566- 2567
............................................
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด 2564 ขอ 105 กําหนดวาผูตรวจ
สอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญสามัญ เลือกตั้งจากสมาชิก ผูมีคุณวุฒิความรูความสามารถในดานธุรกิจ เชน การเงิน
การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตรการสหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณและมีคุณสมบัติเปนผูผาน
การอบรมผูต รวจสอบกิจ การจากกรมตรวจบัญ ชีส หกรณ และไม มีลัก ษณะต อ งห า มของผู ตรวจสอบกิจ การ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
ดั ง นั้ น อาศั ย จํ า นวนตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2564 ขอ 105 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2564
หมวดที่ 1 คุ ณ สมบัติ แ ละลัก ษณะตอ งห า มของผู ตรวจสอบกิจ การ และมติ ที่ป ระชุม คณะกรรมการดํ า เนิ น
ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 จึงประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อการสรรหาเขารับการเลือกตั้งเปน
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณประจําปบัญชี 2566 ถึง ป 2567 มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ดังนี้
ขอ 1 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสหกรณ จํานวน 3 คน เปนคณะผูตรวจสอบกิจการ
(2) ผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือ
หนวยงานอื่นที่ไดรับอนุญาตใหจัดอบรม จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
คณะผูตรวจสอบกิจการ ตองมีอยางนอยหนึ่งคนเปนผูมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดาน
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตรการสหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ
ขอ 2 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(2) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(3) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดรับ
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาที่
(5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(6) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการหรือมีคําวินิจฉัย
เปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณนั้นหรือสหกรณอื่น
(7) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออก.จากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทจุ ริตตอหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น

-2*(8) เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกใหออกจาก ตําแหนง
ผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่นฐานทุจริตตอหนาที่
(9) เปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจา หนาที่ของสหกรณนั้น
(10) เปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวาสองป
บัญชีของสหกรณ
(11) เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคล ที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณในปบัญชีนั้น เวนแตไดพนจากการเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชีหรือ ลาออกจากนิติ
บุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(12) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
(13) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต
หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ขอ 3 หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ
3.1 ผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการ ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการในการดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมถึง
การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบ
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกตองของการบั นทึก บัญ ชีเ พื่อ ใหเ ป น ไปตามแบบและรายการ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ เพื่ อ ให ขอ สั ง เกตและข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุง การบริ ห ารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ รวมถึงคําสั่งของสวนราชการที่กํากับดูแลกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย สิ น ของสหกรณ
วิเคราะหและประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไปอยาง
เหมาะสมและคุมคา
3.2 คณะผู ต รวจสอบกิ จ การของสหกรณ อ อมทรั พ ย แ ละสหกรณ เ ครดิต ยู เ นี่ ย นขนาดใหญ
นอกจากจะตอ งตรวจสอบภายใตขอกํา หนดในขอ 3.1 แลว คณะผูตรวจสอบกิ จ การตอ งกํา หนดขอบเขต
การตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะดาน ในเรื่องดังตอไปนี้ดวย
(1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ใหคณะผูตรวจสอบกิ จ การตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณเปนไปโดยถูกตอง และได ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดตรวจสอบการจัดทํา
รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินครบถวนและไดเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบเปนประจําทุกเดือน รวมทั้งไดมี
การจัดสงขอมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง

-3(2) ตรวจสอบการบริห ารความเสี่ยง ใหค ณะผูต รวจสอบกิ จการตรวจสอบการวาง
กลยุทธดานการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการ ตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดาน
การลงทุน ความเสี่ยงดนสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ เปนตน เพื่อใหการ บริหารความเสี่ยงของ
สหกรณเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
(3) ตรวจสอบการบริหารดานสินเชื่อ ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการใหสินเชื่อประเภทตา ง ๆ ของสหกรณเป นไปตามนโยบายดา นสิน เชื่อ
ที่ ว างไว สามารถประเมิ น ติ ด ตามและดูแ ลความเสี่ ยงที่อาจเกิด ขึ้ นจากการที่ ลูก หนี้ ไ มส ามารถชํา ระหนี้ ไ ด
ตามกํ า หนดในสั ญ ญา ตรวจสอบการวางกลยุ ท ธ แ ละระบบปฏิ บั ติก ารเป น ไปตามนโยบายด า นสิ น เชื่ อ และ
หลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
(4) ตรวจสอบการบริหารดานการลงทุน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายดานการลงทุน การลงทุนของสหกรณตองอยูภายใต
นโยบายที่กําหนดและเปนไปตามกฎหมายสหกรณ และไดดาํ เนินการภายใตเกณฑที่กําหนดใน กฎกระทรวง
(5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงดานสภาพ
คล อ งของสหกรณ การดํ า รงสิ น ทรั พ ย ส ภาพคล องเป น ไปตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงกรณี พ บการทุ จ ริ ต
การขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝาฝน
กฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ การฝา ฝนระเบียบคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ คณะผูตรวจสอบ
กิจการตองเปดเผยไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนํา เสนอตอที่ประชุม คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณและที่ประชุมใหญ
3.3 ผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวา หนังสือจากสวนราชการที่มีหนา ที่
กํ า กับ ดูแลสหกรณ และจากผูส อบบัญชีส หกรณที่แจ ง ขอสังเกตหรือขอบกพรองเกี่ ย วกับ การดํา เนิน งานของ
สหกรณไดรับการพิจารณาแกไขแลว
3.4 ผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษรเพื่อสรุปผล
การตรวจสอบ รวมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการและ
ที่ประชุมใหญของสหกรณ โดยใหเสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังตอไปนี้
(1) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ใหเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณในการประชุมประจําเดือน
(2) รายงานผลการตรวจสอบกิจ การประจําปใหเสนอตอที่ป ระชุมใหญของสหกรณ
(3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเรงดวน ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวา
มีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับสหกรณ หรือสหกรณมีการปฏิ บัติไ มเป นไปตามกฎหมายระเบียบ
คํา สั่ง ประกาศ หรือคํา แนะนํา ของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ป ระชุมหรือคํ าสั่งของสหกรณ
ที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและสหกรณ ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการตรวจสอบกิจการต อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณทันทีใหจัดสงสําเนารายงานตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และ
สํานักงานสหกรณจังหวัดหรือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครโดยเร็ว

-43.5 ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกต และให รายงาน
ผลการติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการดวย
3.6 ใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนิน การและเข ารวมประชุมใหญ
เพื่อชีแ้ จงรายงานผลการตรวจสอบกิจการตอที่ประชุม
ขอ 4 ผูที่ประสงคจะสมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสาร
หลักฐาน การผานการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ ยื่นสมัคร ที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด ตั้งแตวันที่ 15 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเปดทําการสหกรณฯ
ขอ 5 การแจงผลการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ สหกรณฯ จะประกาศสหกรณแจงผลผู ไดรับการ
เลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

