ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดการอบรม
หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสาหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 5
----------------------------หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีข้อกาหนดให้มีกฎหมายการเงิน การคลังของรัฐ เพื่อกาหนดกรอบ
วินัยการเงินการคลังซึ่งรวมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้ การใช้จ่ายเงิน แนวทางการจัดทา
แผนงบประมาณและการกาหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใช้จ่ายเงิน เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการเงินการคลังแก่ส่วนราชการภาครัฐ
การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง จาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
รวมถึงหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติที่หน่วยงานรับผิดชอบได้กาหนดไว้ ตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งมีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับให้มีการจ่ายและควบคุมตามที่กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับกาหนดไว้
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี จึ ง ได้ จั ด อบรมหลั ก สู ต ร
“กฎหมายและระเบียบสาหรับงานการคลัง ” รุ่น ที่ 5 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริห ารจัดการด้าน
การเงินและการคลัง ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งยังทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังสามารถนาความรู้ เพื่อนาไปปรับปรุงการทางานขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง กฎหมาย
ระเบียบที่อนุญาตให้จ่ายได้
3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลังของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้ตรวจสอบภายใน
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร ผู้ควบคุม ผู้มีอานาจอนุมัติในหน่วยงานภาครัฐ
2. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารโครงการ
3. ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื้อหาวิชา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง และการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ 2553
6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2560 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
วิทยากร
นายเชิดชัย มีคา
อดีต ผู้อานายการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2
ผู้อานวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ (นิติกรเชี่ยวชาญ)
สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
คุณกิตติมา อังกินันทน์
นิติกรชานาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถนาความรู้เพื่อนาไปปรับปรุงการทางานขององค์กร
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง
3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลัง
ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร
 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ราคานีร้ วม
ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”
แล้ว (Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633)
หมายเหตุ :
1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชาระเงินเพื่อสารองที่นั่ง (รับสมัครจานวนไม่เกิน 120 ท่าน)
2. กรุณาชาระเงินก่อน วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม
การอบรม
สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรารักษ์ วิลัย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9630-4 โทรสาร. 0-2427-9633
(ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
===========================

สำนักวิจยั และบริกำรวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

ตำรำงกำรอบรม

กำหนดกำรฝึ กอบรม
“กฎหมำยและระเบียบสำหรับงำนกำรคลัง” รุ่นที่ 5
ระหว่ ำงวันที่ 21–22 กรกฎำคม 2560
ณ ห้ องปรินซ์ บอลรู ม 3 (ชั้น 11 อำคำร 1) โรงแรมปรินซ์ พำเลซ มหำนำค กรุงเทพฯ
.......................................................
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
08.30 – 08.50 น.
09.00 - 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับงานคลังและการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
พักรับประทานอาหารว่าง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนาเงินส่งคลัง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ
พักรับประทานอาหารว่าง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ (ต่อ)
กรณี ศึกษา ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหา

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
08.30 – 08.50 น.
09.00 - 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ
พักรับประทานอาหารว่าง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่าง
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
พักรับประทานอาหารว่าง
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ
กรณี ศึกษา ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหา
-----------------------------------

ใบสมัครเข้ ำรับกำรฝึ กอบรม
สำนักวิจยั และบริกำรวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
ใบสมัครเข้ ำรับกำรอบรม
“กฎหมำยและระเบียบสำหรับงำนกำรคลัง” รุ่นที่ 5
ระหว่ ำงวันที่ 21 – 22 กรกฎำคม 2560
ห้ องปรินซ์ บอลรู ม 3 (ชั้น 11 อำคำร 1) โรงแรมปรินซ์ พำเลซ มหำนำค กรุงเทพฯ
..............................................................................
ชื่ อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว) : ..................................................................................................................................................
ตำแหน่ งงำน : ........................................................................... แผนก/ฝ่ ำย :................................................................................
ระยะเวลำทำงำน : .....................ปี .............เดือน
ชื่ อหน่ วยงำน : ................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่หน่ วยงำน : .............................................................................................................................................................................
กำรศึกษำสู งสุ ด : ................................................................. สำขำวิชำ.........................................................................................
สถำบันกำรศึกษำ : ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ มือถือ : ..................................................... โทรศัพท์ หน่ วยงำน : ....................................................................................
โทรสำร : ................................................................. E-mail: ........................................................................................................
ข้ อจำกัดด้ ำนอำหำร (ถ้ ำมี) :
O มังสวิรัติ
O มุสลิม
O อื่นๆ........................
กำรออกใบเสร็จรับเงิน :
O ชื่ อ-นำมสกุลผู้สมัคร
O ชื่ อ-นำมสกุลผู้สมัครและชื่ อหน่ วยงำน
O ชื่ อ – นำมสกุลผู้สมัคร ชื่ อหน่ วยงำน และทีอ่ ยู่สำนักงำน
ลงชื่ อ...............................................................................ผู้สมัคร
วันที.่ ..............................................................................
วิธีกำรชำระเงิน:
กรุณำโอนเงินเข้ ำบัญชี : มจธ. – บริกำรวิชำกำร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 330-1-16927-2
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำขำย่อย ถนนประชำอุทิศ
หรื อแคชเชียร์ เช็ค: สั่งจ่ ำยในนำม มจธ. – บริกำรวิชำกำร
กรุณำส่ งเอกสำรฉบับนีม้ ำยัง (เจ้ ำหน้ ำที่) ศู นย์ กำรศึกษำต่ อเนื่อง มจธ.
โทรศัพท์ 0-2470-9630 โดยทำง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสำร 0-2427-9633
หมำยเหตุ :
1. กรุณำส่ งแบบลงทะเบียนนี้ ก่ อนกำรชำระเงิน เพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจำนวน 100 ท่ ำน )
2. กรุณำชำระเงินค่ำลงทะเบียนและส่ งหลักฐำนกำรชำระเงิน วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 มิเช่ นนั้นจะถือว่ำท่ ำนสละสิทธิ์
3. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำธนบุรี เป็ นหน่ วยงำนรำชกำร ดังนั้น ค่ ำลงทะเบียนกำรฝึ กอบรมนี้ ได้รับกำรยกเว้นภำษีหัก
ณ ที่จ่ำย 3 % และภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 %

อัตรำค่ ำห้ องพัก
ห้ องพัก

โรงแรมปรินซ์ พำเลซ มหำนำค กรุ งเทพฯ
แบบซุพพีเรี ย ห้องพักเดี่ยว รวมอาหารเช้า ราคา 1,400.-บาท สุ ทธิ / คืน
ห้องพักคู่
รวมอาหารเช้า ราคา 1,600.-บาท สุ ทธิ / คืน
ผู้เข้ ำรับกำรอบรมสำมำรถจองห้ องพักและติดต่ อสอบถำมรำยละเอียดได้ ที่
แผนกจองห้ องพัก เบอร์ โทร 0-2628-1111 ต่ อ 1342, 1343

แผนทีโ่ รงแรมปรินซ์ พำเลซ มหำนคกรุงเทพ

