
ใบสมัคร  

โครงการอบรม “หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (รุ่นที ่1)” (กรณีสมาชกิ สอ.สสจ.นศ.) 

ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องลินจง โรงแรมทวินโลตัส  นครศรีธรรมราช 
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จ ากัด 

 
 

ชื่อ   นาย  นาง     นางสาว…………………………………………… นามสกุล………………………………….……………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ………………… หมู่ที…่………… ซอย………………… ถนน……………………… ต าบล……………………… 

อ าเภอ…………………………………… จังหวัด…………………………………. รหัสไปรษณีย์………………… โทร…………………. 

เลขทะเบียน…………………………… สังกัด………………………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่งงานในหน่วยงานต้นสังกัด (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………….. 

คุณสมบัติผู้สมัคร (โปรดท าเครื่องหมาย    √  ตามคุณสมบัติของท่าน) 

วุฒิการศึกษา ปริญญา      ตรี       โท        เอก        อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………. 

สาขา…………………………………………………………………………………… สถาบัน…………………………………………………… 

อาหารและอาหารว่าง         ไทย        อิสลาม 

       ลงชื่อ ………………………………….…………………  ผู้สมัคร 

                ( ………………………………………………… ) 

       วันที่ …………/……………………/………… 
 

หมายเหตุ :  1. ส่งใบสมัครไปยัง สอ.สสจ.นศ. ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สอ.สสจ.นศ. ขอสงวนสิทธิ์ปิด

รับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมครบจ านวนก่อนวันครบก าหนดส่งใบตอบรับ 

 2. ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.nhpcoop.com  ในวันที่ 14  สิงหาคม 2563    

และหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการและประชาสัมพันธ์  075-774672-3  ต่อ 16  

 3. การจองที่พัก ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดต่อจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมทวินโลตัส  

นครศรีธรรมราช 



 
 

โครงการอบรม “หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (รุ่นที ่1)” 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จ ากัด 

 
1. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  มาตรา 53 ก าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท ารายงานเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและประชุมใหญ่ ทั้งนี้ การตรวจสอบกิจการเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานทั้ง
ปวงของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก ตรวจสอบการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้สหกรณ์มี
การพัฒนาเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบกิจการจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ      
ที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบกิจการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์
และมวลสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จ ากัด ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้ตรวจสอบกิจการ
จึงได้ก าหนดจัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน (รุ่นที่ 1) ขึ้น โดยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมทักษะด้านการตรวจสอบกิจการให้แก่สมาชิก และผู้สนใจเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและเพ่ิมทักษะด้านการตรวจสอบกิจการให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการและได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ผู้
ตรวจสอบกจิการและให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2. วัตถุประสงค์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (รุ่นที ่1) 

2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของ
ผู้ตรวจสอบกิจการ การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน     
การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการ
บัญชีของสหกรณไ์ด ้

2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 7(2) ได้ 

 
 
 



3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1  ผู้เข้ารับการอบรม 
  3.1.1  สมาชิก สอ.สสจ.นศ.   จ านวน   30  คน 
  3.1.2  สมาชิกสหกรณ์อ่ืน    จ านวน   10  คน 
    รวม    จ านวน   40  คน 

 3.2  คณะท างาน (คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่)  จ านวน   13  คน 
    รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น  จ านวน   53  คน 
 
4. วิธีด าเนินงาน 
 4.1  จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ  
 4.2  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  - ส่งหนังสือเชิญ / หนังสือตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 

- หนังสือตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการ (สมาชิก สอ.สสจ.นศ. และ
สมาชิกสหกรณ์อ่ืน) 

4.3 จัดอบรมตามหลักสูตรดังนี้ 
รายละเอียดหัวข้อวิชา 

1. หลักการสหกรณ์ กฎหมายที่เก่ียวข้อง    1.30  ชั่วโมง 
2. บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ   1.30  ชั่วโมง 
3. การด าเนินกิจการของสหกรณ์     3.00  ชั่วโมง 
4. เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 6.00  ชั่วโมง 

       รวม          12.00  ชั่วโมง 
รายละเอียดวัตถุประสงค์และประเด็นส าคัญ 
1. หลักการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     1.30  ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์และ 

กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเด็นส าคัญ  1) อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

    2) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 
    3) กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ    1.30  ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบ บทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นส าคัญ  1) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ พ.ศ.2559 



3. การด าเนินกิจการของสหกรณ์      3.00  ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมไดร้บัทราบเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ แต่ละประเภท

ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
ประเดน็ส าคัญ  ลักษณะการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท 

1) ลักษณะการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
2) การควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3) ระบบบัญชีของสหกรณ์ 
4) กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
5) รายงานทางการเงินการบัญชี 

4. เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  6.00  ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบและค าแนะน าที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ 
ประเด็นส าคัญ  1) กระบวนการตรวจสอบกิจการ 

2) เทคนิคการตรวจสอบกิจการ 
3) การตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ 
4) การจัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการ 

 
5. ระยะเวลาอบรม / สถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาอบรมระหว่างวันเสาร์ที ่22  ถึงวันอาทิตย์ ที ่23 สิงหาคม 2563 จ านวน 12 ชั่วโมง รวม 2 วัน    
ณ ห้องลินจง โรงแรมทวินโลตัส  นครศรีธรรมราช 

6. วิทยากร   
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

7. การรับรองผลการอบรม 
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

ทั้งหมดจึงจะถือว่าผ่านการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท  

หนา้ที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบการ
ควบคุมภายใน การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้ งระเบียบและค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ 

8.2  สมาชิกและผู้สนใจน าความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.3  ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 7(2) 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรม “หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (รุ่นที ่1)” 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องลินจง โรงแรมทวินโลตัส  นครศรีธรรมราช 
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จ ากัด 

 
วันที่ 23  พฤษภาคม 2563 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.  หวัข้อ "หลักการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"  
     วิทยากร โดย.........……………………………………………..................... 
10.30 – 12.00 น.  หัวข้อ "บทบท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ”  
     วิทยากร โดย.........……………………………………………..................... 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  หัวข้อ "การด าเนินกิจการของสหกรณ์"  
     วิทยากร โดย.........……………………………………………..................... 
 
วันที่ 24  พฤษภาคม 2563 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ "เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบ"  
     วิทยากร โดย.........……………………………………………..................... 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  หัวข้อ"เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบ" (ต่อ) 
     วิทยากร โดย.........……………………………………………..................... 
16.00 – 16.30 น.  พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



ใบสมัคร  

โครงการอบรม “หลักสูตรผูต้รวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 1)” (กรณีสมาชิกสหกรณ์อื่น) 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องลนิจง โรงแรมทวินโลตัส  นครศรีธรรมราช 
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

 
 

ช่ือ   นาย  นาง     นางสาว…………………………………………… นามสกุล………………………………….……………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ………………… หมูท่ี่…………… ซอย………………… ถนน……………………… ตําบล……………………… 

อําเภอ…………………………………… จังหวัด…………………………………. รหัสไปรษณีย์………………… โทร…………………. 
ช่ือสหกรณ์…………....……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เลขที่ ………………… หมู่ที่…………… ซอย…………………………………… ถนน……………………… ตําบล……………………… 

อําเภอ…………………………………… จังหวัด…………………………………. รหัสไปรษณีย์………………… โทร…………………. 
ตําแหน่งงานในสหกรณ์        ประธาน       กรรมการ        ผู้จัดการ        ผู้ตรวจสอบกิจการ        สมาชิก 

ตําแหน่งงานในหน่วยงานต้นสังกัด (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………….. 
คุณสมบัติผูส้มัคร (โปรดทําเคร่ืองหมาย    √  ตามคุณสมบัติของท่าน) 
วุฒิการศึกษา ปริญญา      ตรี       โท        เอก        อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………………………………. 
สาขา…………………………………………………………………………………… สถาบัน…………………………………………………… 

อาหารและอาหารว่าง         ไทย        อิสลาม 

       ลงช่ือ ………………………………….…………………  ผูส้มัคร 

                ( ………………………………………………… ) 
       วันที่ …………/……………………/………… 

 

หมายเหตุ :  1. ค่าลงทะเบียนสุทธิ 1,500 บาท / คน / ไม่รวมค่าที่พัก โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 801-1-90473-6            
ช่ือบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด   หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแลว้กรุณาส่ง
เอกสารการโอนเงินที่  line ID น้ี   
 2. ส่งใบสมัครไปยัง สอ.สสจ.นศ. ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทั้งน้ี สอ.สสจ.นศ. ขอสงวนสิทธ์ิปิด
รับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมครบจํานวนก่อนวันครบกําหนดส่งใบตอบรับ 
 3. ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถตรวจสอบรายช่ือได้ที่ www.nhpcoop.com  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563    
และหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ฝา่ยธุรการและประชาสัมพันธ์  075-774672-3  ต่อ 16  
 4. การจองที่พัก ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดต่อจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม…………………… 


