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แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร
หลักสูตร “เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ”
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
1. หลักการและเหตุผล
การเงินสหกรณ์ เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง เกี่ยวกับด้านการเงิน และการบัญชี เช่น การรับ
จ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน จัดทาเอกสารทางการเงิน
การตรวจสอบ และการเก็บรักษาสาคัญ ทางการเงินต่างๆ
การนาเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ หรือ
แนวนโยบายที่กาหนดโดยมติท่ปี ระชุมของสหกรณ์ ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ได้มีความรู้ มีทักษะ และนาไปปฏิบัติงานด้านการเงินได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซ่งึ กันและกัน

3. เนื้อหาวิชา หลักสูตร 21 ชั่วโมง
1. ปฐมนิเทศ / พิธีเปิด / บรรยายพิเศษ
2. ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์
3. บทบาท/หน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์
o บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบ

1 ชั่วโมง
2 ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมง

o จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ที่ควรรู้
o แนวคิด หลักการ ขั้นตอน และวิธีการทางานด้านการเงิน
4. การจัดการด้านเอกสารการเงิน (ฝึกปฏิบัติ)
o การจัดทารายงานสถานะการเงินประจาวัน
o การตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ถูกต้อง (ระเบียบ /ข้อบังคับ/นโยบายองค์กร)
5. การปฏิบัติการเงินสด
o ผู้ปฏิบัติหน้าที่-เงินสด
o หน้าที่และคุณสมบัติของพนักงานรับ-จ่ายเงิน
o การทาเอกสารรับ – จ่ายเงิน
o การควบคุมเช็คและเงินรับฝากธนาคาร
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
o สรุปบทเรียน / ถาม – ตอบประเด็นปัญหาอุปสรรค

6 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง
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4. วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย / อภิปราย / ฝึกปฏิบัติ / กรณีศึกษา
5. งบประมาณ : - เงินอุดหนุนจากภาครัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 พ.ค. 2529 และวันที่ 24 พ.ค. 2531
สาหรับโครงการฝึกอบรมสหกรณ์ภาคการเกษตร และงบประมาณสนับสนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โดยโครงการฝึกอบรมจัดบริการค่าใช้จา่ ยดังต่อไปนี้ (ฟรี)
5.1 ค่าวิชาการ
5.2 ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ ตลอดโครงการฯ 3 วัน
5.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 6 มื้อ
5.4 ค่าที่พัก 2 คืน (พักคู่เท่านั้น) กรณีประสงค์พักเดี่ยวกรุณาชาระค่าห้องพักเต็มจานวน
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ เช่น ค่าที่พัก (กรณีพักเดี่ยว), ค่ามินิบาร์ , ค่าอาหารกลางวัน /เย็น นอกจากวันที่
กาหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด
6. วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน

7. วันเวลา และสถานที่
รุน่ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รสี อร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทร. 044-811999
รุน่ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.055-211288

8. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร จานวน 50 คน/รุน่
9. การสาเร็จหลักสูตรและรับวุฒบิ ัตร
9.1 ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
9.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กาหนด
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แบบแจ้งความจานงเข้าร่วมอบรม
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร
หลักสูตร “เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ”
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รายละเอียดสหกรณ์
ชื่อสหกรณ์
เลขที่

หมู่

จากัด
ถนน

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

รหัสไปรษณีย์

รายละเอียดผู้สมัคร
1. ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง......................................................เบอร์มือถือ

ประสงค์เข้าอบรมรุ่นที่

เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................อาหาร  ไทย  อิสลาม
 ไม่พัก

 พัก

2. ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง......................................................เบอร์มือถือ

ประสงค์เข้าอบรมรุ่นที่

เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................อาหาร  ไทย  อิสลาม
 ไม่พัก  พัก
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับสมัครเมื่อกลุ่มเป้าหมายครบจานวน
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดส่งแฟกซ์/จดหมาย หรือ Email : clt_insti@hotmail.com ไปที่ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์ ฯ เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1016, 1008, 1090 โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-2414839

