ผู้ตรวจสอบกิจการ
นับ เวลาถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะปิดบัญชี งบประมาณ ๒๕๖๐ สมาชิก สอ.นย.หลายท่านคง
นับวันรอลุ้นว่าปีนี้กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร จะจัดสรรผลกาไรให้แก่สมาชิก
ในรูปของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเท่าไร แผนการบริหารงานในปีถัดไปเป็นอย่างไร และเตรียมตัวที่จะมาทา
หน้าที่เจ้าของกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การประชุมใหญ่สามัญประจาปี นอกจากสมาชิกจะได้รับทราบถึงผลการบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนิ น การที่ ผ่ า นมา แผนการด าเนิ น งานในปี ถั ด ไป รายงานการตรวจสอบกิ จ การของ
ผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และพิจารณาจัดสรรผลกาไรสุทธิประจาปี
สมาชิกยังต้องทาหน้าที่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่เพื่อให้ทาหน้าที่บริหารงานสหกรณ์
และต้องเลื อกผู้ ตรวจสอบกิจการและผู้ ส อบบัญชีให้ มาทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการ
ดาเนินการและฝ่ายจัดการแทนสมาชิกด้วย
การตรวจสอบกิจการเป็นเรื่องสาคัญที่จะทาให้สหกรณ์มีการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความสุจริตและตรวจสอบได้ ในการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการและ
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทั้งสมาชิก คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ผู้แทน
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปีของ สอ.นย. จาเป็นที่จะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบกิจการเป็นอย่างดี โดยคานึงถึงค่าตอบแทนในการตรวจสอบ
ร่วมด้วย
ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งหมด และตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ คาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ ง และมี ห น้ า ที่ ร ายงานการตรวจสอบกิ จ การเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยต้องจัดทารายงานประจาเดือน ประจาปี และกรณี ตรวจสอบ
พิเศษจาเป็นเร่งด่วน
สอ.นย.ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และจะสิ้นสุดการรับ
สมัครในวันที่ ๒ ต.ค.๖๐ ซึง่ กาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
๑. คณะบุคคล จานวนไม่เกิน ๕ คน หรือนิติบุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น
การเงิน การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
๒. ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๓. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙
สามารถเสนอหนังสือบริการตรวจสอบได้ที่สานักงาน สอ.นย. โดยหนังสือดังกล่าวให้กาหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานการตรวจสอบกิจการ การเข้าตรวจสอบกิจการ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

-๒ค่าตอบแทน และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ตามช่องทางการสื่อสารของ สอ.นย.
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สอ.นย.
๑. สอ.นย.เพิ่มวงเงินในโครงการให้กู้เงินสามัญเพื่อชาระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินภายนอก (ธนาคาร) จาก
๒๐๐ ล้านบาท เป็น ๓๐๐ ล้านบาท
๒. สอ.นย.เปิ ด โครงการให้ กู้ พิ เ ศษเพื่ อ การเคหะสงเคราะห์ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้ ง ที่ ๒ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ เม.ย.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๐ กาหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๑๕ ล้านบาท เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี
๓. สอ.นย.ได้ยกเลิ กการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกรายเดือน ตั้งแต่ ก.พ.๖๐ สมาชิก
สามารถเข้าไปตรวจสอบและเรียกพิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของ สอ.นย. หรือติดต่อขอรับได้ที่
สานักงาน
๔. สมาชิกที่สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สสอท.และ สส.ชสอ. ที่จะนาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ ให้แจ้ง สอ.นย.ภายใน ๒๙ ก.ย.๖๐
๕. สมาชิกที่จะนาเงินปันผลและเงิ นเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย. ให้แจ้ง สอ.นย. ภายใน
วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐
๖. สมาชิกที่จะนาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น ให้แจ้งภายใน ๑๕ ก.ย.๖๐ (สมาชิกที่
มีทุนเรือนหุ้นครบ ๑ ล้านบาทแล้ว ไม่สามารถนาเงินปันผลฯ สมทบเป็นทุนเรือนหุ้นได้)
๗. สมาชิกที่ประสงค์เปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ให้แจ้ง
ภายใน ๓๑ ต.ค.๖๐ พร้อมแนบสาเนาหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร (ตรวจสอบหมายเลขบัญชีเดิมได้จากระบบ
ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์ สอ.นย. หัวข้อ “ปันผลเฉลี่ยคืน” หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่)
๘. เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ สอ.นย.จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ สมาชิกสามารถ
ติดตามข่าวสารได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.
สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.
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