
โครงการอบรมหลักสตูร 
การตรวจสอบสหกรณอ์อมทรัพย์ 

 

เลขที่โครงการ               6/2561 
หน่วยงานรับผิดชอบ       กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ ซึ่ง ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ 1) ให้มีการก ากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ โดยน า
หลักการก ากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel I) มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์ฯ 2) จัดท าร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการก ากับดูแลกิจการ
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....3) ปรับปรุงโครงสร้างระบบการก ากับ
ดูแลสหกรณ์ฯให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวควรแยกโครงสร้างการก ากับดูแลความม่ันคงของสหกรณ์ฯ ออก
จากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ฯ เพ่ือให้การก ากับดูแลมีความเป็นอิสระและคล่องตัว โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการก ากับและตรวจสอบ การประกอบกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯขึ้นเพ่ือท าหน้าที่พัฒนา
หลักเกณฑ์การก ากับและตรวจสอบการประกอบกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ เป็นการเฉพาะ โดยให้แยก
ออกจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์เป็นหลัก 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวนั้น ควรมีผู้แทนจากองค์กรก ากับดูแลทางการเงินและมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การธนาคารโดยต้องไม่เป็นผู้บริหารสหกรณ์ฯ  และผู้น า
ขบวนการสหกรณ์ฯ เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 4) พัฒนาฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศของสหกรณ์ให้มีความทันสมัยก าหนดให้สหกรณ์ฯ น าส่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการก ากับและ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เพ่ือให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถติดตามฐานะและผลการด าเนินงานการ
ประกอบกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ ได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนมีข้อมูลทาง
การเงินที่จะใช้ในการออกหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความมั่นคงทางการเงิน ได้อย่างเหมาะสม โดยในระยะ
เร่งด่วน ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานที่ค านึงถึงการให้โอกาสสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในการปรับตัวในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน รวมทั้งจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  เพ่ือให้
สามารถน าแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน ดังกล่าวไปขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับ
หลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิรูปฯในส่วนที่ต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการในขั้นตอนของการตรวจร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  ระยะยาวให้ 
ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ร่วมกันพิจารณาการออกกฎหมายเพ่ือก ากับดูแลสหกรณ์ฯ เป็นการเฉพาะแยกออกจากการก ากับ
ดูแลสหกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการและก ากับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต   
ยูเนี่ยน ให้เทียบเท่ากับการก ากับสถาบันการเงินรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไป 
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  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว   
ออกหลักเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในอ านาจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ  1) เกณฑ์ก ากับดูแลด้าน
ธรรมาภิบาล 2) เกณฑ์ก ากับความเสี่ยงด้านเครดิต 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์ให้ทันสมัย 
และได้พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการก ากับและตรวจสอบสหกรณ์          
ออมทรัพย์ตามเกณฑ์การก ากับดูแลที่ พัฒนาขึ้น โดยคัดเลือกข้าราชการไปอบรมหลักสูตรนักการเงิน                       
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือให้มีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน แต่ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีการด าเนิน
ธุรกิจซับซ้อนคล้ายสถาบันการเงิน ดังนั้น การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ และความรู้ด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาใช้ในการตรวจสอบสหกรณ์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการให้สามารถเป็นผู้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเห็นควรจัด
อบรมหลักสูตร การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านหลักการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์แก่ข้าราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
 2.2 เพ่ือให้ข้าราชการที่ก ากับดูแลสหกรณ์น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. ระยะเวลาและสถานที่ 
 วันที ่21 – 25  พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมเบลล่า บ ีจังหวดันนทบุรี 
4. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 รวมทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย  
 4.1 ข้าราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
 4.2 ผู้สังเกตการณ ์วิทยากร และเจ้าหน้าที่  

5. รูปแบบและเนื้อหา  การบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม 
 

5.1 พิธีเปิด 0.30   ชั่วโมง 
5.2 ประเภทและธุรกิจสถาบันการเงิน 3.30   ชั่วโมง 
5.3 ระบบบัญชีและระบบการช าระเงินของสถาบันการเงิน 3.00   ชั่วโมง 
5.4 การออกนโยบายก ากับดูแลสถาบันการเงินของ ธปท. 3.00   ชั่วโมง 
5.5 การก ากับความเสี่ยงสถาบันการเงิน และการก ากับตามเกณฑ์ Basel 4.00   ชั่วโมง 
5.6 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันการเงิน (ALM) 4.00   ชั่วโมง 
5.7 ธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ 1.30   ชั่วโมง 
5.8 พระราชบัญญัติสหกรณ์แลระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1.30   ชั่วโมง 
5.9 การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ 

- กระบวนการและแนวทางการตรวจสอบ 
- การตรวจสอบสินเชื่อรายใหญ่ 
- การตรวจสอบสินเชื่อรายย่อย 
- การตรวจสอบสินเชื่อที่มีข้อสังเกต 
-จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบ 

7.00   ชั่วโมง 

5.10 ฝึกปฏิบัติตรวจสอบกรณีศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ 4.00   ชั่วโมง 
5.11 อภิปรายผลการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ 3.00   ชั่วโมง 
5.12 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (การจัดการข้อมูลทางการเงิน) 8.00   ชั่วโมง 
 รวมทั้งสิ้น 43.00 ชัว่โมง 
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6. งบประมาณ  จากงบด าเนนิงาน กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  รวม 881,300 บาท          
(แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

    6.1 การจัดอบรม เป็นเงินทั้งสิ้น  881,300 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

(1) ค่าอาหาร (100 คน x 10 มื้อ x 350 บาท)                       350,000  บาท 
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 10 มื้อ x 50 บาท) 50,000  บาท 
(3) ค่าท่ีพัก    (100 คน x 4 คืน x 750บาท)                      300,000  บาท 
(4) ค่าวัสดุอุปกรณ์และจัดท าเอกสาร  7,000  บาท 
(5) ค่าวิทยากร (7 คน x 39.5 ชัว่โมง x 600 บาท) (2 คน x 3 ชั่วโมง 

x 1,200 บาท) 
173,100 บาท 

(6) ค่าพาหนะวิทยากร (2 คน x 600 บาท)  1,200 บาท 
 รวม 881,300  บาท 

         

                หมายเหตุ    1. ทุกรายการถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
              2. ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 
  
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ท่ีก ากับดูแล กพง.)  ที่ปรึกษา 
 - ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  ผู้บริหารโครงการ 
 - ข้าราชการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์   เจ้าหน้าที่โครงการ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ข้าราชการผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการก ากับดูแล และเข้าใจกระบวนการและ
แนวทางการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์     
 8.2 ข้าราชการผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์



 

 

วันท่ี/เวลา 08.00 - 08.30 น. 8.30 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.30 น. 19.00 - 21.00 น.
วันที 21 พ.ค. 61 พิธีเปิด ภาพรวมสถาบันการเงิน การก ากับดูแลสถาบันการเงิน ภาพรวมสหกรณ์ออมทรัพย์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ประเภทและธุรกิจสถาบันการเงิน การก ากับความเส่ียงสถาบันการเงิน ธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
และการก ากับตามเกณฑ์ Basel

วันท่ี/เวลา 13.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.30 น. 19.00 - 21.00 น.
วันท่ี 22 พ.ค. 61 การก ากับดูแลสถาบันการเงิน การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

การก ากับความเส่ียงสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติสหกรณ์และระเบียบ
และการก ากับตามเกณฑ์ Basel ข้อบังคับท่ีใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์

วันท่ี 23 พ.ค. 61 การก ากับดูแลสถาบันการเงิน การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน กระบวนการและแนวทางการตรวจสอบ

ของสถาบันการเงิน (ALM)
วันท่ี/เวลา 13.00 - 15.00 น. 15.00 - 17.30 น. 19.00 - 21.00 น.

วันท่ี 24 พ.ค. 61 การก ากับดูแลสถาบันการเงิน การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การตรวจสอบสินเชื่อท่ีมข้ีอสังเกต

ของสถาบันการเงิน (ALM) จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบ
วันท่ี/เวลา 13.00 - 16.00 น.

วันท่ี 25 พ.ค. 61 ฝึกปฏิบัติตรวจสอบกรณีศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์

หมายเหตุ : อาหารกลางวัน 12.00 -13.00 น.
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 10.30 - 10.45 น.  และ  14.30 - 14.45 น.
อาหารเย็น 18.00 - 19.00 น.

8.00 - 12.00 น.

9.00 - 12.00 น.

ฝึกปฏิบัติตรวจสอบกรณีศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์

ตารางโครงการอบรมผู้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์
วันท่ี 21-25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมเบลล่า บี  ถนนจรัญสนิทวงศ์ จงัหวัดนนทบุรี

สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์
การตรวจสอบสินเชื่อรายใหญ่
การตรวจสอบสินเชื่อรายย่อย

ภาพรวมสถาบันการเงิน
9.00 - 12.00 น.

ระบบบัญชีและระบบการช าระเงินของสถาบันการเงิน

การก ากับดูแลสถาบันการเงิน
การออกนโยบายก ากับดูแล


