
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน 
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้

ผู ้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติผ่านการอบรมหลักสูตรที ่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจาก  
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ หรือ หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ์สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกได้ว่า การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ มีความโปร่งใสเชื่อถือได้  
การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

วัตถุประสงค์ 
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ

และแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ เพื ่อให้ผู ้ผ ่านการอบรมสามารถปฎิบัติภารกิจการตรวจสอบกิจการได้  
อย่างถูกต้องและเหมาะสม และให้บุคลากรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ผู้เข้าร่วมการอบรม 
สมาชิก หรือ ผู ้สนใจที ่มุ ่งพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถในภารกิจของ 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง จ านวนประมาณ 50 คน 

โครงสร้างหลักสูตรโดยวิทยากร 
บรรยายโดย วิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวข้อหลักสูตร ได้แก่ 
1. บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
2. หลักการสหกรณ์ และกฏหมายที่เก่ียวข้อง
3. การด าเนินกิจการของสหกรณ์
4. เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

การรับรองผลการอบรม 
ผู ้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ โดยต้องเข้ารับการอบรมอย่างสม ่าเสมอและมีเวลาเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ      
เวลาเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ สอ.กปน. ได้รับการอนุญาตจากส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



วัน เวลา และสถานที่ 
 วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 อบรม ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ส าหรับผู้ประสงค์จะเข้าพัก สามารถติดต่อได้ที ่02 574 1588 
  

การลงทะเบียนฝึกอบรม 
 ส าหรับบุคคลทั่วไป 
 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) 
 ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ 
 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 300 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) 
 
 ประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี้ 

 - เอกสารการอบรม 
 - อาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 

วิธีการสมัครและช าระค่าลงทะเบียน 
 วิธีที่ 1 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร FAX. 02-982-8799 
   โอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด” 
   ธนาคารกรุงไทย สาขาการประปานครหลวง 
   เลขบัญชี 080-1-00900-6 
 วิธีที่ 2 สมัครผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code  
   โอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด” 
   ธนาคารกรุงไทย สาขาการประปานครหลวง 
   เลขบัญชี 080-1-00900-6 
   เมื่อสมัครแล้วให้ท่านด าเนินการเข้ากลุ่ม Line และส่งหลักฐานการโอนเงินในกลุ่ม Line นั้น 
   

 กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วยเหตุผลส่วนตัว สอ.กปน.   
ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน 

 



 
 

ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร 
 ภายในวันที่ 12 กันยายน – 28 ตุลาคม 2565 
 

ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-503-9996, 086-305-1781 

 
 
 



 
 

 
 

ใบสมัคร 
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน 

วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 
ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 
 ช่ือ นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)………………..............................................……………………………............…..….………………  

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี …………....…หมู่ที่……..........ซอย…….........................................… ถนน…………….............…...........................………  

แขวง/ตำบล………….................………..… เขต/อำเภอ……………......……...……...........… จังหวัด……………........................…………………….  

รหัสไปรษณีย์…………….....….............…..โทร……….............…….......................................................................................................…….  

สังกัด…………................................................................................ตำแหน่ง……………......…………………………….………………………………..  

คุณสมบัติผู้สมัคร (โปรดทำเครื่องหมาย √ ตามคุณสมบัติของท่าน) 

 สถานะผู้สมัคร  

 ▢ บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 1,500 บาท ▢ สมาชิกสหกรณ์ ค่าสมัคร 300 บาท เลขสมาชิก.................................... 

 อาหารและอาหารว่าง  

 ▢ ไทย  ▢ อิสลาม  ▢ แพ้อาหาร โปรดระบุ ............................................................................ 

  

  

   ลงช่ือ ………………………………….……….....………… ผู้สมัคร 

  (.....………………………………………………… )  

 วันท่ี ……………………………….…………  

  
 
หมายเหตุ :  

1. ชำระเงินได้ที่บัญชี 080-1-00900-6 ธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด” 
2. ส่งใบสมัครภายในวันท่ี 12 กันยายน – 28 ตุลาคม 2565 
3. จองห้องพักได้ที่ ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
4. ตรวจสอบรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ www.mwasaving.com  
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการ 02-503-9491, 02-503-9996 หรือ 086-305-1782 



ก ำหนดกำร 
โครงกำรอบรมผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ข้ันพื้นฐำน 

หัวข้อ/เวลำ 08.00-08.30 08.30-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-16.00 

10 พฤศจิกำยน 
2565 

ลงทะเบียน 
แนะน ำ 

หลักสูตร 

บทบำท หนำ้ที่ จริยธรรม 

ของผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ 

หลักกำรสหกรณ์ 

และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
พักประทำนอำหำรกลำงวัน 

กำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 

11 พฤศจิกำยน 
2565 

ลงทะเบียน 
เทคนิคกำรตรวจสอบกิจกำร 

และรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร 

เทคนิคกำรตรวจสอบกิจกำร 

และรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร 

 

 
 




