
กำหนดการ 

การปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (ภาคเหนือ) 

วันที่  12  กันยายน  2563 

ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดเชียงใหม่ 

*************************** 

เวลา  08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิด  โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

     (นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ) 

เวลา  09.30 – 10.00 น.  เจตนารมณ์ของการตรวจบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  10.00 – 10.20 น.  รับประทานอาหารว่าง 

เวลา  10.20 – 11.00 น.  การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

เวลา  11.00 – 12.00 น.  แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.00 น.  การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานการตรวจบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  14.00 – 14.20 น.  รับประทานอาหารว่าง 

เวลา  14.20 – 15.30 น.  การรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  15.30 – 16.30 น.  มอบหมายภารกิจ/ปิดการประชุม 

**************************************************** 

ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



กำหนดการ 

การปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน(ภาคใต้) 

วันที่  12  กันยายน  2563 

ณ  ศูนย์ปฏิบัติการประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช 

*************************** 

เวลา  08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิด  โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

     (นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ) 

เวลา  09.30 – 10.00 น.  เจตนารมณ์ของการตรวจบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  10.00 – 10.20 น.  รับประทานอาหารว่าง 

เวลา  10.20 – 11.00 น.  การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

เวลา  11.00 – 12.00 น.  แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.00 น.  การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานการตรวจบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  14.00 – 14.20 น.  รับประทานอาหารว่าง 

เวลา  14.20 – 15.30 น.  การรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  15.30 – 16.30 น.  มอบหมายภารกิจ/ปิดการประชุม 

**************************************************** 

ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

. 



กำหนดการ 

การปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน(ภาคกลาง) 

วันที่  26  กันยายน  2563 

ณ  โรงแรมเอสทู บางแสน จังหวัดชลบุรี 

*************************** 

เวลา  08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิด  โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

     (นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ) 

เวลา  09.30 – 10.00 น.  เจตนารมณ์ของการตรวจบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  10.00 – 10.20 น.  รับประทานอาหารว่าง 

เวลา  10.20 – 11.00 น.  การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

เวลา  11.00 – 12.00 น.  แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.00 น.  การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานการตรวจบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  14.00 – 14.20 น.  รับประทานอาหารว่าง 

เวลา  14.20 – 15.30 น.  การรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  15.30 – 16.30 น.  มอบหมายภารกิจ/ปิดการประชุม 

**************************************************** 

ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



กำหนดการ 

การปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

วันที่  26  กันยายน  2563 

ณ  โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

*************************** 

เวลา  08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิด  โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

     (นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ) 

เวลา  09.30 – 10.00 น.  เจตนารมณ์ของการตรวจบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  10.00 – 10.20 น.  รับประทานอาหารว่าง 

เวลา  10.20 – 11.00 น.  การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

เวลา  11.00 – 12.00 น.  แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.00 น.  การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานการตรวจบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  14.00 – 14.20 น.  รับประทานอาหารว่าง 

เวลา  14.20 – 15.30 น.  การรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

เวลา  15.30 – 16.30 น.  มอบหมายภารกิจ/ปิดการประชุม 

**************************************************** 

ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 


