


 
 

โครงการฝกึอบรมผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์   

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการข้ันพื้นฐาน” (หลักสูตร 1)       
 

 
1. หลักการและเหตุผล : 

 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ก าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้  
การตรวจสอบกิจการเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก  มีภารกิจตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถือเป็นส่วนส าคัญ
ที่ท าให้สหกรณ์มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบกิจการจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบกิจการ  เพื่อให้สามารถงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และ
มวลสมาชิก 
2. วัตถุประสงค ์: 

 1. ได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์  กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ  การ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท  ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์  การรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ รวมทั้งระเบียบและค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ 
 2. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เนื้อหาวิชา  หลักสูตร  12 ช่ัวโมง : 

 1. หลักการสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     1.30 ช่ัวโมง 
 1) อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
 2) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553/กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2. บทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ       1.30 ช่ัวโมง  

 1) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559    
 3. การด าเนินกิจการสหกรณ์                3.00 ช่ัวโมง  
 1) ลักษณะการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท  

  - ลักษณะการด าเนินธุรกิจสหกรณ์/การควบคุมภายในของสหกรณ์/การบัญชีสหกรณ์ 
  -  กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์/รายงานทางการเงินการบัญชี  

 4. เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ                        6.00 ช่ัวโมง 
 1) กระบวนการตรวจสอบกิจการ   
 2) เทคนิคการตรวจสอบกิจการ      
 3) การตรวจสอบกิจการด้านต่าง  ๆ  
 4) การจัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการ 
 

4.  วันเวลา และสถานท่ี : 

  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20  ตุลาคม  2563  
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18  พฤศจิกายน  2563 
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 16  ธันวาคม  2563 
  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
  



 - 2 - 

 

5.  กลุ่มเป้าหมาย : 

 เป็นผู้บริหาร/สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ละไม่เกิน 2 คน (ฟร)ี สหกรณ์ทุกประเภท จ านวน 80 คน/รุ่น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนในการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ ตรวจสอบกิจการ จึงขอ สงวนสิทธิ์ ไว้ส าหรับผู้ท่ีไม่เคยผ่านการอบรมจาก
หน่วยงานอ่ืนใด และไม่เคยขึ้นทะเบียนผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
**หมายเหตุ กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนส่งมาพร้อมใบสมัคร เพ่ือใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ** 
 

6. ค่าใช้จ่าย  : 

 6.1 ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิชาการ /ค่าวิทยากร , ค่าท่ีพัก 1 คืน (พักคู่) กรณีพักเด่ียวกรุณา
ช าระค่าห้องพักเต็มจ านวน, ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ, ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างพัก 4 
มื้อ, ค่าเอกสาร 
  **ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัด** 
 6.2 กรณีสหกรณ์ส่งบุคลากร เข้าอบรมเกิน 2 คน และผู้เข้าร่วมอบรม ครบจ านวน กลุ่มเป้าหมา ยก่อนระยะเวลา  
ที่ก าหนดไว้  สหกรณ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม คนละ 1,500.-บาท *ไม่รวมค่าท่ีพัก * (เป็นค่าวิชาการ /ค่าวิทยากร /
ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ/ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ/ค่าเอกสาร) 
 

7. การส าเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร :  

 7.1 ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร 
 7.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนด  
สนใจสมัคร/ส ารองรายช่ือ และดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที ่www.clt.or.th , โทรศัพท์ 02–6693254–62   
ต่อ 1033, 1008, 1090, โทรสาร  02–2411229 ,   02–2414839  ,  email :  clt_insti@hotmail.com ,    Line ID : 
@clt.coop ,  facebook fanpage :  สถาบันพิทยาลงกรณ์ 
 

ก าหนดการ 

วัน/เดือน/ป ี เวลา รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย 

วันแรก  07.00-08.30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 08.30-09.00 ปฐมนิเทศ/พิธีเปิดโครงการ 

 09.00-10.30 หลักการสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 10.30-12.00 บทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00- 16.00 การด าเนินกิจการสหกรณ์           

 17.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น (พักค้าง 1 คืน) 

วันที่สอง 09.00-12.00 เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ       

 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00-16.00 เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ (ต่อ)       

 16.00-16.30 พิธีมอบวุฒิบัตร/พิธีปิด/รับประทานอาหารกลางวัน/เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ.- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 เช้า : เวลา 10.30 – 10.45 น. 
 บ่าย : เวลา 14.30 – 14.45 น. 
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  ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม     

ผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์  

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกจิการข้ันพ้ืนฐาน” (หลักสูตร 1) 

         รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม  2563  
         รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน  2563 
          รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม  2563 

========================================= 
ข้อมูลสหกรณ์  

 ช่ือสหกรณ์.......................................................................................................................................................จ ากัด 

เลขที่.................หมู.่...........ถนน..............................................................ต าบล........................................................................ 

อ าเภอ.....................................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์............................  

เบอร์โทรศัพท.์....................................................................เบอร์โทรสาร.................................................................................. 

ข้อมูลผู้สมัคร 

1. ช่ือ..............................................................................................นามสกุล............................................................................ 

  ต าแหน่ง...................................................เบอร์มือถือ...................................................ประสงค์เข้าอบรมรุ่นที.่.................. 

   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................................................................................................ 

 อาหาร   ไทย     อิสลาม ห้องพกั   พักคู่     ไม่พัก 

2. ช่ือ..............................................................................................นามสกุล............................................................................ 

  ต าแหน่ง...................................................เบอร์มือถือ...................................................ประสงค์เข้าอบรมรุ่นที.่.................. 

   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................................................................................................ 

 อาหาร   ไทย     อิสลาม ห้องพกั   พักคู่     ไม่พัก 

หมดเขตรับสมัคร 
รุ่นท่ี 1  หมดเขตรับสมัคร วันที่  5  ตุลาคม  2563 
รุ่นท่ี 2 และ รุ่นท่ี 3  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30  ตุลาคม  2563 
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ขอสงวนสิทธิ์  

ในการปิดรับสมัครเมื่อกลุ่มเป้าหมายครบจ านวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
โปรดส่งแฟกซ/์จดหมาย หรือ email : clt_insti@hotmail.com / ID line : @clt.coop 
ไปที่ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์  สถาบันพิทยาลงกรณ์  สันนิบาตสหกรณ์ฯ 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 02–6693254–62 ต่อ 1033, 1008, 1090 โทรสาร 02–2411229 , 02–2414839 
Facebook fanpage : สถาบันพิทยาลงกรณ์  
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