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โครงการฝึ กอบรมผ่า นระบบ Zoom Meeting
หลัก สูต ร ผูต้ รวจสอบกิ จ การขัน้ พืน้ ฐาน (หลัก สูต ร 1) ฟรีโดยไม่คิ ด ค่า ลงทะเบีย น
ระหว่างวัน ที่ 23 – 24 มิ ถนุ ายน 2565
ณ ชุม นุม สหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่งประเทศไทย จํากัด
**********************
1. หลัก การและเหตุผล
พระราชบัญ ญัต ิส หกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แ ก้ไ ขเพิม่ ติม มาตรา 53 กํา หนดให้ส หกรณ์มี
ผู ต้ รวจสอบกิจ การ ซึ ่ง ที ่ป ระชุม ใหญ่เ ลือ กตัง้ จากสมาชิก หรือ บุค คลภายนอก เพื่อ ดํ า เนิน การ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วทํารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ทัง้ นี้ การตรวจสอบกิจการเป็ น
การตรวจสอบการดําเนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการเป็ นผูท้ าํ หน้าทีต่ รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ แ ทนสมาชิก มีภ ารกิจ ตรวจสอบการบริห ารงานและการปฏิบ ัติงานด้านต่ างๆ พร้อ มทัง้ ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบกิจการที่เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถือเป็ นส่วนสําคัญทีท่ าํ ให้สหกรณ์มกี ารพัฒนา เจริญก้าวหน้าอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น ดังนัน้
ผูต้ รวจสอบกิจการจําเป็ นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบกิจการ
เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นประโยชน์แก่สหกรณ์ และมวลสมาชิก เป็ นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญของผู้ตรวจสอบ
กิจการให้มโี ครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็ นอิสระให้กบั ระบบสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบ
กิจการขัน้ พืน้ ฐานขึน้ โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิม่ ทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการให้แก่ผตู้ รวจ
สอบกิจการ
2. วัต ถุป ระสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรม
2.1 ได้รบั ทราบแนวคิดและมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท
หน้าที่ จริยธรรมของผูต้ รวจสอบกิจการ การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทัง้ ระเบียบและคําแนะนําทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบตั ดิ า้ นการเงินการบัญชีของสหกรณ์
2.2 สามารถนําความรูเ้ กีย่ วกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. กลุ่ม เป้ า หมายผูเ้ ข้ารับ การอบรม
ผูแ้ ทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ละ 2 คน
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4. เนื้ อ หาหลัก สูต รการอบรม
ก. รายละเอีย ดหัว ข้อ วิ ชา
1. หลักการสหกรณ์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผูต้ รวจสอบกิจการ
3. การดําเนินกิจการของสหกรณ์
4. เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
รวม
ข. รายละเอีย ดวัต ถุป ระสงค์ ประเด็น สําคัญ
1. หลัก การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง
วัต ถุป ระสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั ทราบแนวคิดเกีย่ วกับหลักการ
สหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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ประเด็น สําคัญ 1) อุดมการณ์ หลักการและวิธกี ารสหกรณ์
2) พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
3) กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
2. บทบาท หน้ าที่ จริ ย ธรรมของผูต้ รวจสอบกิ จ การ
1.50 ชัวโมง
่
วัต ถุป ระสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั ทราบ บทบาท หน้าทีแ่ ละจริยธรรม
ของผูต้ รวจสอบกิจการ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบกิจการเป็ น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็น สําคัญ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563
3. การดําเนิ น กิ จ การของสหกรณ์
วัต ถุป ระสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั ทราบเกีย่ วกับการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์
ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์
ประเด็น สําคัญ ลักษณะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์
1) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
2) การควบคุมภายในของสหกรณ์
3) ลักษณะการบัญชีสหกรณ์
4) กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์
5) รายงานทางการเงินการบัญชี
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4. เทคนิ ค การตรวจสอบกิ จ การและรายงานผลการตรวจสอบกิ จ การ

6.00 ชัวโมง
่

วัต ถุป ระสงค์ เพื่อให้ผรู้ บั การอบรมได้รบั ทราบเกีย่ วกับระเบียบและคําแนะนํ าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบตั ดิ า้ นการเงินการบัญชีของสหกรณ์
ประเด็น สําคัญ 1) กระบวนการตรวจสอบกิจการ
2) เทคนิคการตรวจสอบกิจการ
3) การตรวจสอบด้านต่าง ๆ
4) การจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ
5. วิ ธ ีก ารอบรม
จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยเป็ นการบรรยาย
6. วัน และสถานที่จ ดั อบรม
ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
7. วิ ทยากร
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก
8. หลัก เกณฑ์ก ารรับ รองผลการอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลา
การอบรมทัง้ หมด จึงจะถือว่าผ่านการอบรม
9. ผูร้ บั ผิด ชอบโครงการ
ฝ่ ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรูท้ างวิชาการ ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จํากัด
10. ประโยชน์ ที่ผเู้ ข้ารับ การอบรมจะได้ร บั
10.1 มีกรอบคิด หลักการ และทักษะในการปฏิบตั ขิ องผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
10.2 เพิม่ พูนความรู้ ในด้านเทคนิคการตรวจสอบ ด้านการเงิน บัญชี การบริหารจัดการ และ
การจัดทํารายงานของผูต้ รวจสอบกิจการ
10.3 สร้างสัมพันธภาพทีด่ ี ระหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรม อันจะนําไปสูก่ ารร่วมมือ ช่วยเหลือกัน
ในอนาคต
**********************
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กํา หนดการ
โครงการฝึ กอบรมผูต้ รวจสอบกิ จ การออนไลน์ ผ่า นระบบ Zoom Meeting
หลัก สูต ร “ ผูต้ รวจสอบกิ จ การขัน้ พืน้ ฐาน” (หลัก สูต ร 1)
ระหว่างวัน ที่ 23-24 มิ ถนุ ายน 2565
ณ ชุม นุม สหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่งประเทศไทย จํากัด
***************************************
วัน พฤหัส บดี ที่ 23 มิ ถนุ ายน 2565
เวลา 08.00-08.30 น.
ลงทะเบียนเข้าระบบ
08.30-09.00 น.
พิ ธ ีเปิ ดการอบรม
โดย รองศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
09.00-10.30 น.
หลัก การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง
วิ ทยากร นายรุง่ โรจน์ สรวุฒพิ บิ ลู ย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
10.30-12.00 น.
บทบาท หน้ าที่ จริ ย ธรรมของผูต้ รวจสอบกิ จ การ
วิ ทยากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12.00-13.00 น.
พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.
การดําเนิ น กิ จ การของสหกรณ์
(ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ระเบียบการบัญชีและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง )
วิ ทยากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
15.00-16.00 น.
การดําเนิ น กิ จ การของสหกรณ์ (ระบบการควบคุมภายใน)
วิ ทยากร นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน
อดีตผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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วัน ศุก ร์ ที่ 24 มิ ถนุ ายน 2565
เวลา 08.00-08.30 น.
ลงทะเบียนเข้าระบบ
09.00-12.00 น.
เทคนิ ค การตรวจสอบกิ จ การ
วิ ทยากร นางสุภชาดา เจียรนัยกูร
ข้าราชการบํานาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12.00-13.00 น.
พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.
เทคนิ ค การตรวจสอบกิ จ การ (ต่อ )
14.30-16.00 น.
รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การ
วิ ทยากร นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน
อดีตผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด
16.00 น.
พิธปี ื ดการอบรม
**************************************************

หมายเหตุ พักเบรกช่วงเช้า เวลา 10.30-10.45 น.
พักเบรกช่วงบ่าย เวลา 14.30-14.45 น.

