การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2564
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1. หลักการและเหตุผล :
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ. 2542 มาตรา 53 กาหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วทารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้
การตรวจสอบกิจการเป็นการตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของส หกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก มีภารกิจตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนสาคัญ
ที่ทาให้สหกรณ์มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบกิจการจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบกิจการ เพื่อให้สามารถงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และ
มวลสมาชิก
2. วัตถุประสงค์ :
1. ได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ การ
ดาเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ รวมทั้งระเบียบและคาแนะนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์
2. สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เนื้อหาวิชา หลักสูตร 12 ชั่วโมง :
1. หลักการสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.30 ชั่วโมง
1) อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553/กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
1.30 ชั่วโมง
1) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559
3. การดาเนินกิจการสหกรณ์
3.00 ชั่วโมง
1) ลักษณะการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท
- ลักษณะการดาเนินธุรกิจสหกรณ์/การควบคุมภายในของสหกรณ์ /การบัญชีสหกรณ์
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์/รายงานทางการเงินการบัญชี
4. เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
6.00 ชั่วโมง
1) กระบวนการตรวจสอบกิจการ
2) เทคนิคการตรวจสอบกิจการ
3) การตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ
4) การจัดทารายงานการตรวจสอบกิจการ
4. วันเวลา และสถานที่ :
ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2564
- ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โ ฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ .เมือง จ.อุบลราชธานี
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5. กลุ่มเป้าหมาย : เป็นผู้บริหาร /สมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ ทุกประเภท จานวน 50 คน หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 8 มกราคม 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับสมัครเมื่อกลุ่มเป้าหมายครบ
จานวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม :
ค่าลงทะเบียนวิชาการ 2,500.00 บาท /คน (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก)
- ค่าวิชาการ/ ค่าเอกสาร/ ค่าวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 4 มื้อ
โอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”
- ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด
- ค่าที่พัก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ .เมือง จ.อุบลราชธานี
ราคา 1,200 บาท/คืน ติดต่อสารองห้องพักได้ที่ (คุณสพัชญ์นันทน์) 081-2653388
- ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กาหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
7. การสาเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร :
7.1 ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
7.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กาหนด
8. การสมัครอบรม สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง :
8.1 https://forms.gle/V3trZTZppQePSSy77
8.2 สแกน QR Code ใบสมัคร

ใบสมัคร

สนใจสมัคร/สารองรายชื่อ และดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ 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

กาหนดการ
วัน/เดือน/ปี
เวลา
23 ม.ค. 64 07.00-08.30
08.30-09.00
09.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00
13.00- 16.00
24 ม.ค. 64 09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-16.00
16.00-16.30

รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
ปฐมนิเทศ/พิธีเปิดโครงการ
หลักการสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
รับประทานอาหารกลางวัน
การดาเนินกิจการสหกรณ์
เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
รับประทานอาหารกลางวัน
เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ (ต่อ)
พิธีมอบวุฒิบัตร/พิธีปิด/เดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ

