
โครงการประชุมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ๑)  

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ ห้องบุษบงกช A โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. 
************************************* 

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  มาตรา  53  ได้บัญญัติไว้ว่า  “ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ  ซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท า
รายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่”  แสดวงว่ากฎหมายให้ความส าคัญกับผู้ตรวจสอบกิจการ  จึงได้ก าหนดให้ทุก
สหกรณ์ต้องมีการตรวจสอบกิจการ  ดังนั้นหากผู้ตรวจสอบกิจการมีความรู้และมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน  ก็จะ
มีส่วนช่วยในการก ากับดูแลให้สหกรณ์มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาล  มีความม่ันคงและ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นอิสระ 
 ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของสมาชิกในการปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์  ได้ตามระเบียบดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด โดยคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดที่ 53 และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้ร่วมมือจัดให้มีโครงการประชุมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ๑)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกและคณะกรรมการ ตลอดจน
เจ้าหน้าที่และบุคคลที่สนใจ ได้รับการพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบกิจการ 
รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่สหกรณเ์พื่อแก้ไขปญัหาทีอ่าจเกิดขึ้นได้ทันเวลา 
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าการอบรม 
 ๒.๑ ได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
กิจการ การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงาน 
ผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ 
 ๒.๒ สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม  ได้แก่ 
 ๓.๑ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
          ๓.๒ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
          ๓.๓ บุคคลภายนอก             
๔. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
            ๔.๑  เป็นสมาชิก (อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้อย 2 ปี) คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย ์หรือ 
                      ผู้ที่สนใจใน ภารกิจของผู้ตรวจสอบกิจการที่มีความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี การเงิน การบริหารจัดการเบื้องต้น 
          ๔.๒ ผู้เข้าอบรมจะต้องมีความพร้อม และเต็มใจเข้ารับการอบรม  รวมทั้งสามารถเข้าอบรม และปฏิบัติ 
                ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดได้ตลอดหลักสูตรการอบรม 
๕. หลักสตูรการอบรม 
 ก. รายละเอียดหัวข้อวิชา 
  ๑. หลักการสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง     ๑.๓๐ ชั่วโมง 
  ๒. บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ   ๑.๓๐ ชั่วโมง 
  ๓. การด าเนินกิจการของสหกรณ์     ๓.๐๐ ชั่วโมง 
  ๔. เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงายผลการตรวจสอบกิจการ ๖.๐๐ ชั่วโมง 
            รวม ๑๒.๐๐ ชั่วโมง 
 



ข. รายละเอียดวัตถุประสงค์ ประเด็นส าคัญ 
            ๑. หลักการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    ๑.๓๐ ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย
สหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ประเด็นส าคัญ ๑) อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
    ๒) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    ๓) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
              ๒. บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ   ๑.๓๐ ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบบทบาท หน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
กิจการเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นส าคัญ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๕๙ 
         ๓. การด าเนินกิจการของสหกรณ์     ๓.๐๐ ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละ
ประเภท ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
  ประเด็นส าคัญ ลักษณะการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท 
    ๑) ลักษณะการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
    ๒) การควบคุมภายในของสหกรณ์ 
    ๓) การบัญชีสหกรณ์ 
    ๔) กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
    ๕) รายงานทางการเงินการบัญชี 
                   ๔. เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบและค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ 
  ประเด็นส าคัญ  ๑) กระบวนการตรวจสอบกิจการ 
    ๒) เทคนิคการตรวจสอบกิจการ 
    ๓) การตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ 
    ๔) การจัดท ารายการตรวจสอบกิจการ 
    ๖. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม   จ านวน 50 คน 
    ๗. ระยะเวลาอบรม    จ านวน  2 วัน  12 ชั่วโมง   
                                       วันท่ี 25 - 26 พฤศจิกายน 2560  เวลา09.00 -16.00 น. 
    ๘. สถานที่อบรม    โรงแรมรอยัลริเวอร์  เชิงสะพานกรุงธนฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
    ๙. วิทยากร          ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ๑๐. วิธีการอบรม     ประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฎิบัติ โดยใช้ตัวอย่างและกรณีศึกษา  
  ๑๑. การรับรองผลการอบรม  
            ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการ
อบรมทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านการอบรม 
 
 



๑๒. วิธีการสมัครและการช าระค่าลงทะเบียน 
      (1) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 0 - 2280 - 2908  โดย 
           1. โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  
               059 -1- 02776 - 3 ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด  
      (2) กรุณาส่งหลักฐานการโอนโดยระบุชื่อ ผู้ช าระเงิน ชื่อสหกรณ์ ในใบโอนเงินให้ชัดเจนก่อน ส่ง FAX ด้วย  
 

               สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่  วันที่  6 พฤศจิกายน 2560  ถึง วันที่ 20  พฤศจิกายน  2560 
 

 ๑๓. อัตราค่าลงทะเบียน (รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่างตลอดระยะเวลาการอบรม กระเป๋าเอกสาร) 
       เป็นเงิน 2,500 บาท ในกรณีต้องการที่พัก ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเสียค่าที่พักเอง  
          - ต้องการพักที่โรงแรมรอยัลริเวอร์  แจ้งล่วงหน้าให้สหกรณ์ทราบหากต้องการให้สหกรณ์ประสานงานให้ 
            หรือติดต่อจองห้องพักได้ด้วยตนเอง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2422 9222 ห้องละ 1,400 บาทพักคู่ 
 ๑๔. การลงทะเบียน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
        เป็นต้นไป 
 ๑๕. การติดต่อสอบถาม  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด  
        ชั้น 4 อาคารสมานฉันท์ กระทรวงศกึษาธกิาร ถนนนครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
        โทรศัพท์ 0 - 2628 - 7791 มือถือ 085-120 - 3003  
        ติดตอ่ คุณศวิพร  ระงับภัย  คุณศรีนวล บัวภิบาล  คุณปิยนุช  มาชื่น 
 
                             ตารางเวลาการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นฐาน (หลกัสูตร ๑) 
                                                            ระหว่าง วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 

วัน 9.00 น.-10.30 น. 10.30 น. -12.00 น. 

พัก
รับ
ปร
ะท
าน
อา
หา
รก
ลา
งว
ัน 

13.00 น.-14.00 น. 14.00น.-15.00 น. 15.00น.-16.00น. 

เสาร์ 
ที่ 25 

หลักการสหกรณ์ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

บทบาทหน้าทีจ่รยิธรรม
ของผูต้รวจสอบกจิการ 

การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

อาทิตย ์
ที่ 26 

เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผล
การตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบ 

 
  หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม เวลา ๑๐.๒๐น.-๑๐.๔๐น        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์...............................................................................................................................จ ากัด 
ที่อยู่สหกรณ์เลขที่................................................................................................................................. 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์............................. 
โทรศัพท์.............................................มือถือ........................................FAX..................................... 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้ 
1.ชื่อ-นามสกุล...........................................................ต าแหน่ง..............................โทรศัพท์......................... 
2.ชื่อ-นามสกุล...........................................................ต าแหน่ง..............................โทรศัพท์......................... 
3.ชื่อ-นามสกุล...........................................................ต าแหน่ง..............................โทรศัพท์......................... 
4.ชื่อ-นามสกุล...........................................................ต าแหน่ง..............................โทรศัพท์......................... 
5.ชื่อ-นามสกุล...........................................................ต าแหน่ง..............................โทรศัพท์......................... 
ประสงค์จะลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ครั้งนี้     ไม่พักค้าง    พักค้าง(ช าระค่าท่ีพักเอง) 
อาหาร   อาหารไทย  อาหารอิสลาม  ** ส าหรบัอาหารเย็นไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมการอบรม ** 
ค่าลงทะเบียน   โอนเข้าบัญชีแล้วพร้อมหลักฐาน  ** ทั้งน้ีสหกรณ์จะยืนยันการลงทะเบียนก่อนการประชุม **   
 
 
 
 
 
 

 

โปรด ส่งใบสมัครทางโทรสาร 02 -280 - 2908 หรือ line id : krucoop58  พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน     

ใบสมัคร 
โครงการประชุมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ๑)  
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ ห้องบุษบงกช A โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. 

******************************* 
กรณีสมัครในนามสมาชิกสหกรณ์  (เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด) 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีสมัครในนามสหกรณ์ 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กรณีบุคคลทั่วไป 
 

 

ชื่อ- นามสกุล......................................................................อาชีพ.................................................. 
ที่อยู ่............................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.............................................มือถือ.........................................ID LINE..................................... 
อาหาร   อาหารไทย  อาหารอิสลาม  ** ส าหรับอาหารเย็นไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมการอบรม ** 
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