
ผู้ตรวจการสหกรณ์ 

 
  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 85 ก าหนดให้
รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์  โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 ความในมาตรา 16 (3) ให้นายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช าระบัญชี มาตรา 16 (8) นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจ
หน้าที่ ออกระเบียบ หรือค าสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จึงได้ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ. 2557 
  จากผลการด าเนินงานของสหกรณ์ท่ีผ่านมา พบว่าสหกรณ์ ด าเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ท าให้เกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์มากมาย  ไม่ว่าจะเป็น
สหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร  สหกรณ์ มีการทุจริต ด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์        
ซ่ึงพฤติกรรมการบริหารงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์และสมาชิก ดังนั้น การตรวจการสหกรณ์ จึงเป็น
แนวทางการสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง การด าเนินงานของสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อ านาจรัฐส าหรับการ
ดูแลสหกรณ์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์แก่สมาชิกอย่างแท้จริง 
พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้สมาชิกสหกรณ์สูญเสียประโยชน์และได้รับความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการ
บริหารงาน 

ที่มาของผู้ตรวจการสหกรณ์ 

  1. ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พ้ืนที่ 2 และสหกรณ์จังหวัด 
ใช้อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  โดยจ านวน
ผู้ตรวจการสหกรณ์มีได้เท่าท่ีรองนายทะเบียนสหกรณ์ผู้ใช้อ านาจแต่งตั้งเห็นว่าจ าเป็นต่อภารกิจที่พึงต้องปฏิบัติ 
  2. ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
สหกรณ์หรือด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ได้ดี   

การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจการสหกรณ์ 

  1. ตาย 
  2. ย้ายจากการเป็นข้าราชการในสังกัดส่วนกลา ง หรือส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่ตนได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ 
  3. นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ใช้อ านาจแต่งตั้ง สั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่ง 

อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

  1. มาตรา 17 ผู้ตรวจการสหกรณ์ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจ ออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของ
สหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงาน
การประชุมของสหกรณ์  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงและศักยภาพในการด าเนินงาน หากสหกรณ์มี
ข้อบกพร่องควรให้สหกรณ์แก้ไขให้เรียบร้อยเป็นการป้องกันการเสียหายอันเกิดข้ึนภายหลัง 
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  2.  มาตรา 18 ผู้ตรวจการสหกรณ์ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจ เข้าไป
ตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได้ และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความ
สะดวกหรือช่วยเหลือหรือให้ค าชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์จริงที่
เกิดข้ึนภายในสหกรณ์ด้วยตนเอง 
  3 . มาตรา 19 ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
สหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียน
สหกรณ ์เพ่ือนายทะเบียนสหกรณ์จะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป 
  4.  มาตรา 23 ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย เข้า ช่วยเหลือด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้  

อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2559 เรื่องก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ 

  1. การตรวจการสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการตรวจสอบ ป้องกัน มิให้มีการกระท าการ 
หรืองดเว้นกระท าการในลักษณะไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
  2. การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ให้ตรวจสอบหรือสอบทานการด าเนินงานของสหกรณ์
ในขอบเขตที่ระบุไว้ 
  3. การตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ์ ให้ตรวจสอบหรือสอบทานสถานภาพการบริหาร
จัดการทางการเงินของสหกรณ ์
  4. การตรวจสอบกิจการหรือฐานะทางการเงินของสหกรณ์นั้น ให้นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ในการตรวจสอบแต่ละคราวก็ได้ 
  5. ผู้ตรวจการสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมายให้ตรวจการสหกรณ์ใด ให้เข้าตรวจสอบสหกรณ์
ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
  6. การรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทาน ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์เสนอรายงานการ
ตรวจสอบตามแบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ต่อสหกรณ์จังหวัดหรือผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พ้ืนที่ 2 ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์แล้วแต่กรณีเพ่ือ
ทราบหรือพิจารณาสั่งการ 
  7. เมื่อสหกรณ์แจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ตามที่แจ้งอีกครั้งหนึ่ง แล้วรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ 

แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการสหกรณ์ 

  เมื่อผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ( Action Plan) ประจ าปี เพื่อก าหนด
เป้าหมายสหกรณ์ที่จะเข้าตรวจสอบ โดยพึงพิจารณาจากสหกรณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง สหกรณ์การเกษตรระดับ
อ าเภอ และสหกรณ์ท่ีมีผลการวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ต้องเฝ้าระวังเป็นล าดับส าคัญในการเร่งเข้าตรวจสอบ
ก่อน โดยมีขั้นตอนการเข้าตรวจการสหกรณ์พอสังเขป ดังนี้ 

  1. การเตรียมการก่อนตรวจสอบ  ผู้ตรวจการสหกรณ์จ าเป็นต้องเรียนรู้ขอบเขตการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนหรือจุดอันตรายหรือจุดเสี่ยงที่ควรให้ความสนใจ เพ่ือก าหนด
ประเด็นที่จะท าการตรวจสอบ โดยจะต้องเริ่มด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องการทราบ ได้แก่ 
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1.1 ความเป็นมาของสหกรณ์ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ โครงสร้างการ
จัดการภายในสหกรณ์ 

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในสหกรณ์ ว่าได้มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ ถูกต้องตามเจตนารมณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ท่ีต้องท าหรือไม่ 

1.3 ข้อมูลทางการเงิน ผู้ตรวจการสหกรณ์จะต้องมีความรู้เรื่องระบบบัญชี งบประมาณ 
วิธีการที่สหกรณ์ได้เงินมา และแหล่งใช้ไปของเงิน 

1.4 ระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน จะต้องประเมินว่า ระบบปฏิบัติงานของ
สหกรณ์เป็นอย่างไร มีการวางระบบควบคุมภายในรัดกุมมากน้อยแค่ไหน 

1.5 ศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
1.6 ควรรวบรวมประเด็นข้อมูลสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดข้อบกพร่องหรือ

ข้อบกพร่องที่ประสบในอดีต  
1.7 แจ้งเป้าประสงค์การตรวจสอบให้สหกรณ์ทราบ ควรมีการนัดหมายและแสดงตัวใน

การเข้าตรวจสอบ    

  2. ปฏิบัติการเข้าตรวจสอบ 

2.1 ควรไปถึงส านักงานสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดท าการ 
2.2 ใช้เทคนิคด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อการที่ดี ควรเป็นบรรยากาศของการ

ส่งเสริมประสานงานด้านบวกต่อสหกรณ์ จะช่วยท าให้ผลการตรวจตรงข้อเท็จจริงและเป็นที่ยอมรับของผู้รับ
การตรวจหรือสหกรณ์มากข้ึน 

2.3 การตรวจสอบทางกายภาพ ได้แก่ การตรวจสอบของจริง การตรวจนับ เพื่อให้
ได้หลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริง อาทิ ขอให้มีการตรวจนับเงินสด เทียบกับบัญชีทุกครั้งที่เข้า
ตรวจและท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

2.4 การตรวจสอบเอกสาร ควรขอเอกสารเท่าที่จ าเป็นที่ต้องการตรวจในคราว
เดียวกัน 

2.5 การสอบถาม การหาข้อมูลข่าวสารจากบุคคลเป้าหมายซึ่งอาจจะท าอย่างเป็น
ทางการหรือไม่ก็ได้ โดยใช้เทคนิคการสื่อสารด้วยภาษากาย การใช้ค าพูด และการเขียน ที่ส าคัญผู้ตรวจการ
สหกรณ์ควรฝึกหัดเทคนิคในการสัมภาษณ์ การสอบถาม การประชุม การน าเสนอ และการเขียนรายงาน 

2.6 การสังเกตการณ์  สังเกตการด าเนินงานหรือวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้
หลักฐานเกี่ยวกับสภาพ อากัปกิริยาของผู้ปฏิบัติงาน เช่น สังเกตการตรวจนับสินค้า การให้บริการสมาชิก การ
ขนถ่ายสินค้า เป็นต้น 

2.7 การค านวณ ได้แก่ การทดสอบความถูกต้องของการค านวณตัวเลขในการบันทึก
บัญชี การชั่งหาน้ าหนัก การวัดขนาด และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสูตรทางสถิติ 

2.8 การสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การเลือกตัวอย่างข้ึนมาเพ่ือตรวจแทนการตรวจใน
รายละเอียดทั้งหมด  

2.9 การเปรียบเทียบ เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง ทดสอบความ
สมเหตุสมผล อาทิ การวิเคราะห์อัตราส่วนประมาณการ ผิดปกติหรือสิ่งที่แตกต่างจากที่คาดไว้ 
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  3. รายงานการตรวจสอบเพื่อสั่งการ 

      3.1 ระยะที่ 1 ผู้ตรวจการสหกรณ์จัดท ารายงานการตรวจสอบต่อสหกรณ์จังหวัด หรือ 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 2 ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี 
      3.2 ระยะที่ 2 ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่สหกรณ์ได้แก้ไข
ตามหนังสือสั่งการและแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าสหกรณ์ได้ด าเนินการครบถ้วน
ถูกต้องหรือไม่ แล้วรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบหรือสั่งการต่อไป 

  4. ข้อเสนอแนะการใช้อ านาจสั่งการ 

      4.1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง  ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์รายงานนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือ
ทราบ  
      4.2 กรณีพบข้อบกพร่อง ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์เสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาสั่งการ 
พร้อมก าหนดระดับการใช้อ านาจ วิธีการและระยะเวลาการแก้ไข หรือเสนอ สกจ./ผอ.สสพ.1-2 เพ่ือน าเรื่อง
เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี
ข้อบกพร่องระดับจังหวัด (จกบ.) 
      4.3 กรณีเป็นข้อสังเกต ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบสหกรณ์นั้นๆ 
แนะน าให้สหกรณ์แก้ไข 

  5. การติดตามและประเมินผลการสั่งการ 

      5.1 การติดตามผลระหว่างการต าเนินงาน หมายถึง การสังเกต รายงานการติดตามความ
คืบหน้าของงาน รวมทั้งการสอบทานหรือยืนยันยอกระหว่างการปฏิบัติงาน 
      5.2 การประเมินการควบคุมของสหกรณ์เอง เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน 
ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ด้านการควบคุม ซึ่งจะได้ผลดีกว่าการ
สั่งการโดยคณะกรรมการด าเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว 
      5.3 การประเมินผลอิสระ โดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ เพ่ือให้
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  

ประเด็นเนื้อหาสาระท่ีจะต้องเข้าตรวจการ 

  1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย จ านวนสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ จ านวนคณะกรรมการ
ด าเนินการ จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ และจ านวนฝ่ายจัดการสหกรณ์ 

  2. รายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องตรวจสอบ
องค์ประชุม การลงชื่อประชุม การบันทึกรายงานการประชุม และการลงมติต่างๆ มีความสอดคล้องกับหัวเรื่อง
หรือไม่ โดยเฉพาะวาระเรื่องพิจารณา 

  3. งบทดลอง ในการบันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเลือกสุ่มตรวจในเดือนอ่ืนๆ 
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  4. การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  

      4.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก/สหกรณ์อ่ืน มีการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกต้องหรือไม่ โดยผู้ตรวจการสหกรณ์จะต้องสุ่มตรวจสัญญาเงินกู้ของสมาชิก พร้อมตรวจสอบ
เอกสารประกอบสัญญา เช่น ส าเนาบัตรประชาชนผู้กู้และผู้ค้ าประกัน แบบส ารวจความต้องการกู้เงิน
สอดคล้องกับในสัญญาเงินกู้หรือไม ่
     4.2 การรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรวบรวม
ผลผลิต/การแปรรูป หรือไม่ ตรวจสอบทะเบียนคุมสินค้า สมุดซื้อ สมุดขาย และสุ่มตรวจสินค้าคงเหลือเป็นไป
ตามทะเบียนคุมหรือไม่ 
     4.3 การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ตรวจสอบการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย เอกสารแบบส ารวจความต้องการของสมาชิก พร้อมมีมติที่ประชุมเก่ียวกับการจัดซื้อในแต่ละคราว
หรือไม ่
  5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ตรวจสอบว่าสหกรณ์มี
ระเบียบขึ้นถือใช้ครบตามธุรกิจของสหกรณ์หรือไม่ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ และตรวจสอบการก าหนดระเบียบของสหกรณ์ว่ามีความ
ทันสมัยทันกับสถานการณ์ปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ 
  6. การก าหนด/การใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี ตรวจสอบการก าหนดวงเงินกู้ยืมค้ า
ประกันของสหกรณ์ เป็นไปตามกฎหมายที่นายทะเบียนเห็นชอบหรือไม่ 
  7. การจัดท ารายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง มีการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงหรือไม ่
  8. การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินการ ตรวจสอบทะเบียนคุมการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการ และกรรมการขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับหรือไม่ 
  9. การจัดสรรก าไรสุทธิ ตรวจสอบมติที่ประชุมมีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นไปตามข้อบังคับ
และกฎหมายหรือไม่ ในส่วนของการจัดสรรโบนัสกรรมการ เจ้าหน้าที่ เป็นไปตามค าแนะน านายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 
  10. การฝาก/การลงทุนของสหกรณ์ ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หรือไมอย่างไร 
  11. การจัดท าทะเบียนหุ้น/ทะเบียนสมาชิก ตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลของสมาชิกเป็น
ปัจจุบันหรือไม่ 
  12. การด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการของสหกรณ์ ตรวจสอบจาก
ข้อบังคับของสหกรณ์ สอบถามจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ พร้อมสังเกต ว่าสหกรณ์ด าเนินการนอกกรอบ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือไม่ 
  13. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย จากการสังเกตคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ระยะเวลา 1 วันของการเข้าตรวจ พบพฤติกรรมที่ส่อให้เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ เช่น 
เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีเป็นบุคคลเดียวกัน หรือ ผู้จัดการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินกลับไปเก็บไว้ที่
บ้านตนเองได้ เป็นต้น 
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  14. การปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยการเปรียบเทียบแผนและ
ผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ เป็นไปตามท่ีประชุมใหญ่อนุมติ 
  15. สมาชิกและสมาชิกสมทบ สุ่มตรวจเอกสารการรับสมัครสมาชิกเป็นไปตามข้อบังคับของ
สหกรณ์หรือไม่ สหกรณ์มีการประชุมกลุ่มสมาชิกหรือไม่ เพราะเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกกับสหกรณ์ 
  16. เจ้าหน้าที/่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ตรวจสอบการถือใช้ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการ
ท างาน พร้อมตรวจสัญญาจ้างว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 
  อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ควรเข้าตรวจการสหกรณ์ 
ร่วมกับผู้ตรวจการสหกรณ์จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ เป็นการบูรณาการร่วมกันในด้านข้อมูลพื้นฐาน 
หรือเบาะแสอื่นใด จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบสหกรณ์นั้นๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้การตรวจสอบสหกรณ์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 

............................................................ 
    
 
 


