


 
 

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
หลักสูตร “การจัดท างบกระแสเงินสด” 

ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2564 
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

สหกรณ์เป็นองค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้วยหลักการความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนและการ
บริหารด้านการเงิน-การบัญชีอย่างรัดกุม มีการจัดท างบกระแสเงินสดที่ถูกต้องตามหลักบัญชีสากล  สามารถทราบความเคลื่อนไหว
และสถานะทางการเงินได้อย่างถูกต้องและแม่นย า  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อถือ และเชื่อมั่นต่อสมาชิกสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ หรือ
องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  
 2. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดท างบกระแสเงินสดได้      
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถรายงานความเคลื่อนไหวระหว่างงวดหรือปีได้  
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
3. เนื้อหาวิชา  หลักสูตร  14 ชั่วโมง 
 1. ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์  2.00  ชั่วโมง 
 1) อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
 2) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553  / กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
 2. การจัดท างบกระแสเงินสด   3.00  ชั่วโมง  
 1) วัตถุประสงค์ ศัพท์ทางบัญช ี และความหมาย 
 2) ประโยชน์ของการจัดท างบกระแสเงินสด 
 3) วิธีแสดงรายการในงบกระแสเงินสด 
 4) การจัดท างบกระแสเงินสดของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 3. การจัดท างบกระแสเงินสด        6.00  ชั่วโมง  
 1) ขั้นตอนและวิธีการจัดท างบกระแสเงินสด  
 2) ฝึกปฏิบัติ  

4. การอ่านและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด       3.00  ชั่วโมง 
      1) เหตุผลและความจ าเป็นในการอ่านและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด    
      2) การอ่านงบกระแสเงินสด 
      3) การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
      4) ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
      5) ข้อจ ากัดในการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
4.  วันเวลา และสถานที่  

 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2564  ณ  ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ  
5.  กลุ่มเป้าหมาย  
  เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน 
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6.  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม    
     - ค่าธรรมเนียม 2,500.- บาท/คน  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก) 
  - ค่าวิชาการ / ค่าเอกสาร /ค่าวิทยากร 
  - ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 5 มื้อ 

 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง / ค่าที่พัก ฯลฯ สหกรณ์สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด  
  โอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012-1-62642-3  
 

7. การส าเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร  
 7.1 ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร 
 7.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนด  

8. การสมัครอบรม สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง 
   8.1 คลิกที่ลิงก์ https://forms.gle/prrtWW2YyffsECW49  
   8.2 หรือสแกน QR code 
 

 

 
 

สนใจ สมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมได้ที ่www.clt.or.th หรือ โทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์                 
02-6693254-62 ต่อ 1033, 1090, 1008 โทรสาร 02-2411229, 02-2414839 , Email: clt_insti@hotmail.com, 
 Line ID: @clt.coop, Facebook fanpage : สถาบันพิทยาลงกรณ ์
ส ารองที่พักหรือติดต่อโรงแรม : ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ โทร. 089-9598122 
หมดเขตรับสมัครวันที่  29 ธันวาคม 2563 และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจ านวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร 

ก าหนดการ 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย 
12 ม.ค. 64 08.00-09.30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 09.30-10.00 ปฐมนิเทศ/พิธีเปิดโครงการ 
 10.00-12.00 ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00- 16.00 การจัดท างบกระแสเงินสด  

13 ม.ค. 64 09.00-12.00 การจัดท างบกระแสเงินสด (ต่อ) 
 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.00 การจัดท างบกระแสเงินสด (ต่อ) 

14 ม.ค. 64 09.00-12.00 การอ่านและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด  
 12.00-12.30 พิธีมอบวุฒิบัตร / พิธีปิด /รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     เช้า  : เวลา 10.30 – 10.45 น. 
  บ่าย : เวลา 14.30 – 14.45 น 
 

 

ใบสมัคร 

https://forms.gle/prrtWW2YyffsECW49
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