
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว ๐๓๑    ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

  ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“เทคนิคกำรเบิกจ่ำยและสำธิตกำรบันทึกข้อมูลกำรจ่ำยตรงเงินเดือน ค่ำจ้ำง บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำส ำหรับบคุลำกรภำครัฐ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗      

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าส าหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงสำระส ำคัญของระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง หนังสือเวียน ที่เก่ียวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง บ ำเหน็จบ ำนำญฯ กำรบันทึกข้อมูลกำรจ่ำยตรงเงินเดือน 
บันทึกข้อมูลกำรจ่ำยตรงบ ำนำญ ได้อย่ำงถูกต้อง ตลอดจนแนวทำงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 
เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๗ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๔ - ๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมเจริญธานี  จ.ขอนแก่น   
  รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๖ ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๒ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๗ ระหว่ำงวันที่ ๙ - ๑๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว 
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ 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  

 
                 QR-Code  เวบ็ไซต ์        QR-Code เพื่อสอบถามขอ้มลู 

 



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง  
บำเหน็จบำนาญขา้ราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗ 
จัดโดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

********************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 หน่วยงานราชการภาครัฐต้องมีการจัดทำเงินเดือนของบุคลากร กรมบัญชีกลางผลักดันให้หน่วยงานราชการภาครัฐทุกแห่งใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด (National e - Payment) เป็นการลดการใช้พันธบัตร และช่วยให้หน่วยงานราชการใช้ระบบ 
e-Payment ภาครัฐ  โดยที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจำ ค่าตอบแทน บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน และนำฝากเข้าบัญชีธนาคารสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
และผู้รับบำนาญ เป็นต้น  โดยส่วนราชการต้องจัดทำการบันทึกข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้ถูกต้องในระบบการจ่ายตรง
เงินเดือนของกรมบัญชีกลาง แต่เน่ืองจากในปัจจุบันยังมีหน่วยงานราชการภาครัฐอีกหลายแห่ง ยังมีการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการเบิกจ่าย การจ่ายตรงเงินเดือนคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมาก  ดังน้ัน จึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
คลังการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้มากย่ิงข้ึน 

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการให้มีองค์
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่จำเป็นในการเบิกจ่าย การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำอย่างถูกต้อง  ตามกฎระเบียบ 
หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึก
ข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ” เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลงั หนังสือเวียน ท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ฯ 

๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้การบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน บันทึกข้อมูลการจ่ายตรงบำนาญ ได้
อย่างถูกต้อง ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
๓. กลุ่มเป้าหมาย     จำนวน  ๙๐  คน 

ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลัง การจัดทำจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไ 
๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จำนวน  ๑๒  ชั่วโมง 

๔.๑  ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ฯ ๖  ชั่วโมง 
๔.๒  บรรยายและสาธิตการปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน   ๓  ชั่วโมง 
๔.๓  บรรยายและสาธิตการปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงบำนาญ   ๓  ชั่วโมง 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน ๒ วัน  
 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมเจริญธานี  จ.ขอนแก่น   
 รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
๖. วิทยากร  

นิติกรเชี่ยวชาญพิเศษ  ผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบการเงินการคลงั กรมบัญชีกลาง 
นักวิชาการคลังชำนาญการ  ผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบการเงินการคลงั กรมบัญชีกลาง 

 

๗. สถานที่ในการฝึกอบรม  
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ  โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒   

 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น    โทรศัพท์: ๐๔๓-๒๒๐-๔๐๐ 
๘. วิธีการฝึกอบรม 

ฟังการบรรยายและสาธิตการปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ฯ  โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจ่ายตรงเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง  
 



๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย เงินเดือน 
ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลูกจ้างหน่วยงานราชการภาครัฐ 
 ๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน บันทึกข้อมูลการจ่ายตรงบำนาญได้อย่าง
ถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐  บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง

ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 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  หรือติดต่อที่ 
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 
 

 



กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง  
บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗ 
จัดโดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันแรก         โดย  นิติกรเชี่ยวชาญพเิศษ กรมบัญชีกลาง 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น. บรรยายหัวข้อ “ระเบียบการเบิกจ่าย“เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ฯ” 
   - การงดจ่ายเงินเดือน เงินเดือนระหว่างลา เงินช่วยพิเศษ 
   - เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จบำนาญ บำนาญพิเศษ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน      
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ฯ” (ต่อ) 

    - บำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ 
    - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
    - เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัด บำนาญ 
วันที่สอง        โดย  นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง  
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงช่ือเข้าหอ้งเรียน 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายพร้อมสาธิต “การปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ” 
                                     - การบันทึกข้อมูลระบบทะเบียนประวัติ 
                                    - การบันทึกข้อมูลระบบบัญชีถือจ่าย 
                                     - การบันทึกข้อมูลระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน      
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายพร้อมสาธิต “การปฏิบัติงานระบบบำเหน็จบำนาญยุคใหม่” 

             - หลักการทำงานระบบการอนุมัติสั่งจ่าย 
          - การย่ืนขอรับเงิน ผ่านระบบ e-filing 
           - การสั่งจ่ายประเภทเงิน บำนาญ พร้อมบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จปกติ 

                             บำเหน็จลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน 
                                     - การสั่งจ่ายประเภทเงิน บำเหน็จตกทอด 
             - การสั่งจ่ายประเภทเงิน บำเหน็จลูกจ้างตาย 
             - การสั่งจ่ายประเภทเงิน บำเหน็จดำรงชีพแบบมีหน้ี 
             - การยกเลิกแบบขอรับ และการยกเลิกอนุมัติสั่งจ่ายในแต่ละกระบวนงาน 
            - ระบบขอเบิกเงิน (การจัดการจำนวนรายการ จัดการรายรับ จัดการรายจ่าย ตรวจสอบ 

  ความผิดปกติของข้อมูล พร้อมปิดรอบ เพ่ือส่งข้อมูลให้ส่วนราชการระดับกรม) 
            - การทำงานระหว่างเดือน (การย้ายหน่วยเบิก การขอหนังสือรับรองฯ การขอเบิกเงิน ช.ค.บ.  
                                          การเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อน การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น) 
  ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.       พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 

....................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ  ๑. กำหนดการและรายละเอียดการบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและระเบียบที่มีปรับปรุงใหม ่
   ๒. รับประทานอาหารว่าง   รอบเช้า เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.    

รอบบ่าย เวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมคัรเขา้รบัการอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลกัสตูร “เทคนคิการเบกิจา่ยและสาธติการบนัทกึขอ้มลูการจา่ยตรงเงนิเดอืน คา่จา้ง  

   บำเหนจ็บำนาญขา้ราชการและลกูจา้งประจำสำหรบับคุลากรภาครฐั” รุน่ที ่๑ – รุน่ที ่๗ 
โดย  สำนกังานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

******************************************************************************************************************************************* 
   รุ่นที ่๑  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  

  รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมเจรญิธาน ี จ.ขอนแกน่   
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๗  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน 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 
วิธกีารสมคัร 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 
คา่ลงทะเบยีน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การชำระเงิน  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรงุไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวทิยาลยัศลิปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

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

เงือ่นไขการชำระเงนิโดยวิธกีารโอนเงนิ 
• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอยา่งนอ้ย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืได้ในภายหลงั 

**************************************************************************************************** 
 
 
การสำรองหอ้งพกั สามารถสแกน QR-Code สำหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ       

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

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 
 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 




