
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว ๐๒๘   ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

  ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
        หลักสูตร “เทคนิคกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรบันทึกบัญชีภำครัฐ และข้อควรระวังไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดจำกกำรเบิกจ่ำยเงิน 
        จนต้องรับผิดทำงวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ พร้อมกรณีศึกษำ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕      
เรียน   
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“เทคนิคการเบิกเงินจากคลัง การบันทึกบัญชีภาครัฐ และข้อควรระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดจาก
การเบิกจ่ายเงินจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ทรำบถึงระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงินกำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง ศึกษำ
ภำพรวมมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ ระบบ e-Payment ภำครัฐ ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online และเครื่อง              
EDC กฎหมำยวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๕ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ 
บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๖    ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๕  ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่ วมอบรมตำมโครงกำรฯ 
ดังกล่ำว พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับ
ผู้สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ Line: @thailocalsu 
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

        

        (อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  
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            โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
หลักสูตร “เทคนิคการเบิกเงินจากคลัง การบันทึกบัญชีภาครัฐ และขอ้ควรระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาด
จากการเบิกจ่ายเงินจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕     
โดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

********************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

การดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและการบริหารงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ บุคลากรในสังกัดจำเป็นต้องเข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลัง สาระสำคัญของการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนำเงินส่งคลังกับ ตลอดจนสามารถศึกษามองภาพรวมมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากคลังและบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง  ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องส่งเสริม
ให้บุคลากรได้รับการศึกษาเรียนรู้และสนับสนุนให้มีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดไม่
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จนทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ  โดยสามารถรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์การ
กระทำผิดทางวินัยการเงินการคลัง ซึ่งอาจส่งผลต่อความรับผิดทางละเมิด ด้านการเงินการคลัง และด้านอื่น ๆ   
  จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักสูตร “เทคนิคการเบิกเงินจากคลัง การบันทึกบัญชีภาครัฐ และข้อควรระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินจน
ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา” ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้บริหารหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของบุคลากรภาครัฐ 
ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน                  
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ศึกษาภาพรวมมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
 ๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระบบ e-Payment ภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Corporate Online และเครื่อง EDC
 ๒.๓  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาถึงกฎหมายวินัยการเงินการคลงัภาครัฐ 
๓. กลุ่มเป้าหมาย     จำนวน  ๙๐  คน 
 ผู้บริหารและบคุลากรของหน่วยงานราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถ่ิน ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เจ้าหน้าท่ี
บัญชี เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจทั่วไป 
 

๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จำนวน  ๑๒  ชั่วโมง   
 ๔.๑  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ ๓  ชั่วโมง 
การนำเงินส่งคลงั พ.ศ.๒๕๖๒ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี เงินยืมคาบเกี่ยว การขอเบิกเงิน 
ของส่วนราชการกรณีซื้อ จ้าง เช่า การเบิกจ่ายเงินยืม การจ่ายเงิน การรับเงิน การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง  

๔.๒  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลงัหรือฝากคลังของส่วนราชการ ๓  ชั่วโมง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การจ่ายเงิน การรับเงิน ผ่านระบบ (e-Payment) หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิต 
ราชการ (ว ๕๖ )  การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 

๔.๓  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ การจัดทำบญัชีของหน่วยงานภาครัฐ    ๓  ชั่วโมง
การจัดทำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
 ๔.๔  ภาพรวมกฎหมายวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา     ๓  ชั่วโมง 
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จำนวน  ๒  วัน  

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖       ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖     ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
๖. สถานที่ในการฝึกอบรม  

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ   โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ 
 

๗. วิทยากร  
วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง ผู้รับผิดชอบและเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง  



 

๘. วิธีการฝึกอบรม 
๘.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๘.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน                  

การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง  ศึกษาภาพรวมมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจระบบ e-Payment ภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Corporate Online และเครื่อง EDC 

 ๙.๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังภาครัฐ 
๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐  บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง
ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)  

 
 

 
 
 
 

 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
๑๒. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 

หรือติดต่อ คุณแป้ง   โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 

๑๓. วิธีการชำระคา่ลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที ่
คุณแป้ง  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 
 

 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 
 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

 



กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “เทคนิคการเบิกเงินจากคลังการบันทึกบัญชีภาครัฐ และขอ้ควรระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
จากการเบิกจ่ายเงินจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ 
โดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วันแรก      บรรยายโดย นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายในหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  

การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลงั พ.ศ.๒๕๖๒” 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี เงินยืมคาบเกี่ยว  
- การขอเบิกเงินของส่วนราชการกรณีซื้อ จ้าง เช่า 
- การเบิกจ่ายเงินยืม  
- การจ่ายเงิน การรับเงิน  
- การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน      
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐น.  บรรยายในหัวข้อ “e-Payment ภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Corporate Online  

และเครื่อง EDC” 
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลงัหรือ
ฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
- การจ่ายเงิน การรับเงิน ผ่านระบบ (e-Payment) 
- หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (ว ๕๖ )  
- การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 

วันที่สอง         
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงชื่อเข้าห้องเรียน 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายโดย นักบัญชีชำนาญการพเิศษ กรมบัญชีกลาง 
ในหัวข้อ “มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ”  

    - การจัดทำบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ 
    - การจัดทำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
    - หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

        
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน     
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   บรรยายโดย นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง 

ในหัวข้อ “ภาพรวมกฎหมายวินัยการเงินการคลังภาครัฐ”    
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.         พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 

.............................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง   รอบเช้า  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  

รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 

   



    ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256๖ 
    หลักสูตร “เทคนิคการเบิกเงินจากคลังการบันทึกบัญชีภาครัฐ และข้อควรระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
    จากการเบิกจ่ายเงินจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕      
            โดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

*********************************************************************************************************************** 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

   รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖       ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖    ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
   รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

 
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด............................... .............................เลขที่............................................ 
แขวง/ตำบล........................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..................... 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์ ............................................................................................  
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................ 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง....................................... ..............โทรศัพท์มือถือ........................................ 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................ 
๒. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ........................................ 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ........................................ 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
อาหาร    อาหารมุสลิม จำนวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ........................................ จำนวน..................คน 
วิธีการสมัคร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณแป้ง มือถือ  ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖     Line: @thailocalsu 
   โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ 

ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 
ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การชำระเงิน  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบชุื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

**************************************************************************************************** 
 การสำรองหอ้งพัก สามารถสแกน QR-Code สำหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 

 




