ผูต้ รวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ประจําปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผูต้ รวจสอบกิจการขัน้ พืน้ ฐาน (หลักสูตร 1)”
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฏาคม 2562
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
*****************************
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53 กําหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วทํารายงานเสนอดต่อที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้
การตรวจสอบกิจการเป็นการตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก มีภารกิจตรวจสอบ การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนสําคัญที่
ทําให้สหกรณ์มีการพัฒนา เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบกิจการจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบกิจการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์
และมวลสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญของผู้ตรวจสอบกิจการ จึงได้จัดให้
มีโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูน วิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
โดยการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ เทคนิคด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี
การบริ หารจัดการ และการจั ดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ อันจะทําให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ ทั้งความรู้ และ
ความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
1) ได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ รวมทั้งระเบียบและคําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์
2) ก้าวทันระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560
3) สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัตแิ ละจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1) เป็นผูท้ ี่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
2) เป็น/เคยเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการสหกรณ์
3) ผู้ที่สนใจการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ
4) มีความพร้อม เต็มใจเข้ารับการอบรมและสามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร
5) จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม60คน
4. หลักสูตรการฝึกอบรม
1) หลักการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
3) การดําเนินกิจการของสหกรณ์
4) เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการการตรวจสอบกิจการ
รวม

1.30 ชั่วโมง
1.30 ชั่วโมง
3.00 ชั่วโมง
6.00 ชั่วโมง
12.00 ชั่วโมง

2

ผูต้ รวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ประจําปี 2562

รายละเอียดวัตถุประสงค์ ประเด็นสําคัญ
1.หลักการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.30 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ประเด็นสําคัญ
1) อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2553และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
3) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.บทบาท หน้าที จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
1.30 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ บทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตรวจองกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นสําคัญ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559
3. การดําเนินกิจการของสหกรณ์
3.00ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบ
การควบคุมภายในของสหกรณ์
ประเด็นสําคัญ ลักษณะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท
1)ลักษณะการดําเนินธุรกิจสหกรณ์
2) การควบคุมภายในของสหกรณ์
3) การบัญชีสหกรณ์
4) กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
5) รายงานทางการเงินการบัญชี
4. เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 6.00 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบและคําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี
ของสหกรณ์
ประเด็นสําคัญ 1) กระบวนการตรวจสอบกิจการ
2) เทคนิคการตรวจสอบกิจการ
3) การตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ
4) การจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ
5.ระยะเวลาในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจะใช้เวลา 2 วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเข้าฝึกอบรม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90
ของการฝึกอบรม จึงจะได้รับวุฒิบัตรในการผ่านการฝึกอบรม
6.วันและสถานที่จดั อบรม
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
7.เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารซึ่งจัดทําขึ้นโดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
8.๑ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เข้ารับการอบรมฟรี จํานวน 60 คน
8.๒ สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่าย จะเสียค่าลงทะเบียน คนละ 1,๒00.00 บาท
8.3 ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับเอกสาร กระเป๋าใส่เอกสาร อาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ
๙. วิธีการชําระเงิน
โดยการชําระเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาถนนหมากแข้ง ชื่อบัญชี สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เลขที่ 450-1-197048
10. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการอํานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
11. ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้ใจ เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ และฝึก
ปฏิบัติเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
เพิ่มขึ้น และลงสมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรุณานําสําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนา ในวันลงทะเบียน
เพื่อทําการบันทึกเลขบัตรประชาชนส่งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

