


 
 

 
แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร   

หลักสูตร “การปรับโครงสร้างหน้ี และการติดตามหน้ี” รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 สหกรณ์เป็นองค์กรที่มบีทบาทต่อการให้สินเชื่อแก่สมาชิกของสหกรณ์  ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจหลัก 

ปัจจุบัน พบว่า การให้บรกิารสินเชื่อของสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร มักประสบปัญหาสภาวะการขาดทุน อัน

เนื่องมาจากหนีค้้างช าระ จนก่อให้เกิดหนีสู้ญ ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อหรือผูท้ี่เกี่ยวข้อง จึงมคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งได้รับการ

อบรม ให้มีความรอบรู ้ เพ่ิมพนูทักษะในการบรหิารสินเชื่อ  และการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมปีัญหา เพื่อลดปัญหาทางด้านสินเชื่อ

ให้มากที่สดุ  ประกอบกับกฎหมายทวงหนี้ล่าสุดได้ออกมาเพือ่คุ้มครองสิทธิของลูกหนี ้ จึงจ าเป็นต้องศึกษาเรียนรู้แนวปฏิบัตใิน

การทวงหนีแ้ละข้อห้ามในการทวงหนี้ท่ีถูกตอ้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และให้การด าเนินธุรกิจสหกรณ์เป็นไปอย่าง

ยั่งยนืสืบไป   

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมได้เรยีนรูเ้ทคนิค กระบวนการบริหารสนิเชื่อ  ที่มีประสิทธภิาพ 

  2.2 เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมสามารถวิเคราะหป์ัญหา เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ได้ 

2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการ และกฎหมายติดตามทวงหนี้ อันจะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง 

3. เนื้อหาวชิา  หลักสูตร  21 ชั่วโมง 

1. ปฐมนิเทศ / พิธเีปิด / บรรยายพิเศษ                1  ชั่วโมง 

2. ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธกีาร อุดมการณส์หกรณ์     2  ชั่วโมง 

3. การติดตามทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ.2558    3  ชั่วโมง 

- การปฏบิัตใินการทวงถามหนี้ / โทษของการทวงหนีท้ี่ผดิกฎหมาย 

- การจัดท าหนังสอืทวงถามหนีท้ี่ถูกกฎหมาย 

4. การบริหารสินเชื่อ         3  ชั่วโมง 

- รูปแบบการใหส้ินเชื่อ / นโยบายของสหกรณใ์นการปลอ่ยสินเชื่อ 

- การวิเคราะหเ์ครดิตและการตรวจข้อมูลก่อนให้สนิเชื่อ/การก าหนดวงเงนิ และการพจิารณาอนุมัติสินเชื่อ 

 5. การปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา       3 ชั่วโมง 

  - การวิเคราะหป์ัญหาเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ / แนวทางการปรับโครงสร้างหนี ้

  - หลกัเกณฑ์การท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

6. การบริหารจัดการลูกหนี ้        3  ชั่วโมง 

- การบรหิารจัดการหนีลู้กหนีด้ าเนนิคดีและลูกหนีต้ามค าพพิากษา 

- การจ าหน่ายหนีเ้งินกู้ออกจากบัญชีเป็นหนี้ 

7. แนวทางการท านิตกิรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้     2  ชั่วโมง 

- เป็นการแปลงหนีใ้หม่ / ไม่เปน็การแปลงหนีใ้หม่ 

- หลกัเกณฑ์ในการท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ / การก าหนดวงเงนิ และการพจิารณาอนุมัติสินเชื่อ  
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8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้        4  ชัว่โมง 

- สรุปบทเรียน / ถาม – ตอบประเด็นปัญหาอุปสรรค 

4.  วธิีการฝึกอบรม : บรรยาย / อภิปราย / ฝกึปฏิบัติ / กรณศีึกษา 

5.  งบประมาณ : เงินอุดหนุนจากภาครัฐบาล ตามมตคิณะรัฐมนตรี ลงวนัที่ 6 พ.ค. 2529 และวนัที่ 24 พ.ค. 2531 ส าหรับ

การฝึกอบรมสหกรณ์ภาคการเกษตร และงบประมาณสนบัสนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยการฝึกอบรม

จัดบริการค่าใช้จา่ยดังตอ่ไปนี ้(ฟร)ี 

5.1 ค่าวิชาการ 

5.2 ค่าอาหารกลางวัน 3 มือ้ อาหารเย็น 2 มือ้ ตลอดการฝึกอบรม 3 วัน 

5.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (Coffee Break) 6 มือ้ 

5.4 ค่าที่พัก 2 คืน (พกัคู่เทา่นัน้) กรณีประสงค์พักเดี่ยวกรุณาช าระค่าห้องพักเต็มจ านวน 

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ เช่น ค่าที่พัก (กรณีพักเดี่ยว), ค่ามินิบาร์, ค่าอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่

ก าหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ ขอความกรุณาเบกิจ่ายจากสหกรณ์ตน้สังกัด 

6.  วทิยากร ผูท้รงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 

7.  วันเวลา และสถานท่ี  

     ระหว่างวันที่ 8 – 10 มถิุนายน 2564 ณ โรงแรม ล ีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา เบอร์โทร. 074 261111 

8. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ และบคุลากรที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 50 คน 

9. การส าเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร  

 9.1 ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร 

 9.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนด 

10. การสมัครอบรม สามารถสมัครด้วยการคลกิลิงก์ หรือ สแกน QR Code ท่ีปรากฏ 

    - https://forms.gle/iDtizEu24pnZgQvW7 

    - สแกน QR Code ใบสมัคร 

สนใจ สมคัรและดาวนโ์หลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมไดท้ี่ www.clt.or.th หรือโทรศัพท ์02-6693254-62 ต่อ 1033 

1008,1090, โทรสาร 02-2411229, 02-2414839, Email : clt_insti@hotmail.com, Line ID : @clt.coop 

หมดเขตรับสมัครวนัที ่ 20 พฤษภาคม 2564 และขอสงวนสทิธิ์ในกรณีท่ีกลุ่มเป้าหมายเต็มจ านวนก่อนสิน้สุดวันรับสมคัร 

ใบสมัคร 
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