
 

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน  

ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวดัร้อยเอ็ด 

 

*************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ก าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งท่ีประชุมใหญ่
เลือกต้ังจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วท ารายงานเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ ท้ังนี้ การตรวจสอบกิจการเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานท้ังปวงของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการเป็น
ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก มีภารกิจตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
พร้อมท้ังให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้สหกรณ์มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบ
กิจการจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบกิจการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิก 

 เขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงภารกิจอันส าคัญของผู้ตรวจสอบ
กิจการ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน  โดยเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
2. วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 
 2.1 ได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าท่ี จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ 
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการ รวมท้ังระเบียบและค าแนะน าท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ 
 2.2 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (2) 
 
3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 
 1. ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีประสงค์จะอบรมเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 2. ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ แต่ยังไม่ผ่านการอบรมในหลักสูตร  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 



 
4. วิทยากร 

1. วิทยากรจาก ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. วิทยากรจาก ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
 
5. วัน เวลา สถานที่ 

ระหว่างวนัท่ี 10 – 11 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  

จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
6. ผู้เข้าร่วม 
 ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือผู้ท่ีสนใจเข้าร่วม จ านวน 100 คน  
 
7. การลงทะเบียน 

7.1  สหกรณอ์อมทรัพย์ละ 1 ท่าน ฟรี ค่าลงทะเบียน (ส่งในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่ฯเท่านั้น) 
 7.2  ในกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งผู้เข้าร่วมเกิน 1 ท่าน (ส่วนเกินจากข้อ 7.1) โดยคิดค่าลงทะเบียน      
ท่านละ 3,000 บาท (กรุณาโอนเงินภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะส าหรับผู้ลงทะเบียน
แล้วเท่านั้น 

7.3  และในกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์นอกเขตพื้นที่ฯ หรือสหกรณ์ประเภทอื่นๆ คิดค่าลงทะเบียน  
ท่านละ 3,000 บาท  

** การช าระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี “เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์       
แห่งประเทศไทย จ ากัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ธนาคารออมสิน สาขา เทสโก้โลตัสกาฬสินธุ์ บัญชีเลขที่  
020237125958 
   หรือ ** การช าระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี “นายเดมิตร  ใจบุญ” เลขานุการเขตพื้นที่ฯ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขา อ าเภอฆ้องชัย บัญชีเลขที ่ 020196238188 
 

 *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีฝ่ายเลขานุการเขตพื้นท่ีฯเบอร์โทรศัพท ์081-5441348  
และผู้ช่วยเลขานุการเขตพื้นท่ีฯเบอร์โทรศัพท์ 082-8440343  
 
8. การรับรองผลการอบรม 
 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลา               
การอบรมท้ังหมด จึงจะถือว่าผ่านการอบรม 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ หลักการสหกรณ์ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการกิจการของสหกรณ์ และบทบาทหน้าท่ี จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ รวมท้ัง             
ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียน 
 

 
 
 
 





  
สถานที่จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน  

ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวดัร้อยเอ็ด 

 
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในที่พัก 

 ห้องพักปลอดบุหรี่ 112 ห้อง 
 ห้องอาหาร 
 มีอาหารเช้าบริการ 
 ฝ่ายต้อนรับ 24 ช่ัวโมง 
 บริการซักรีด/ซักแห้ง 
 Wi-Fi และท่ีจอดรถฟรี 
 ฝักบัวนวดด้วยพลังน้ า 
 ลิฟต์ 
 บริการเคเบิลทีวี 
 ทีวีจอแบน 

     จากโรงแรมไปบริเวณสถานที่ต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ าทิพย์) ระยะทางเดินทาง 90 กม. (1 ซม. 26 นาที) 
 สนามบินร้อยเอ็ด ระยะทางเดินทาง 18 กม. (21 นาที) 
 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด (บขส.) ระยะทาง 2.4 กม. (7 นาที) 
 หอชมเมืองร้อยเอ็ด ROI ET TOWER  (หอโหวดร้อยเอ็ด) ระยะทาง 1.8 กม. (6 นาที) 
 บึงพลาญชัย สถานที่ออกก าลังกาย เดิน-ว่ิง ระยะทางเดินทาง 1.7 กม. (5 นาที) 
 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเมืองร้อยเอ็ด ระยะทางเดินทาง 1.6 กม. (4 นาที) 
 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ร้อยเอ็ด ระยะเดินทาง 1.6 กม. (4 นาที) 
 เทสโก้ โลตัสร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.3 กม. (8 นาที) 
 ห้างโรบินสันร้อยเอ็ด  ระยะเดินทาง 5 กม. (12 นาที) 
 สวนน้ าร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.6 กม. (6 นาที) 

 



 
 

ห้องพัก เตียงเดีย่ว เตียงคู ่

 

 



 
ห้องน้ า 

 

 
 



 
ภายในอาคารห้องพัก 

 

 
 



 
ห้องอาหาร 

 

 
 
 
 



ห้องประชุม 

 

 


