ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๒๐๒

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐
๒๑ กันยำยน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๖
หลักสูตร“พัฒนำทักษะกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังกำรรับเงินกำรจ่ำยเงินกำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง กำรเบิกจ่ำย
เงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนำญ พร้อมสำธิตกำรบันทึกข้อมูล” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงำนบริกำรวิช ำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง การเบิกจ่ายเงินเดือนเงินประจาตาแหน่ง บาเหน็จ บานาญ พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ เพื่อให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมทรำบถึงสิทธิในกำรได้รับเงินเดือนกำรจ่ำยบำเหน็จบำนำญปกติ บำนำญพิเศษ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จ ค ำประกัน เงินช่วยพิเศษ กำรจ่ำยเงินเดือน เงินประจ ำตำแหน่ง ทรำบระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงิน
จำกคลังกำรรับเงินกำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ในกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรจ่ำยเงิน
วิธีปฎิบัติในกำรจ่ำยเงินกรณีซือ/จ้ำง/เช่ำกำรจ่ำยเงินยืมรำชกำรและหลักฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ วิธีปฏิบัติในกำรรับเงินกำรนำเงิน
ส่งคลังหรือฝำกคลัง เป็นต้น โดยโครงกำรฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๕ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พัก
และอำหำรเย็น) ดังนี
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
ทังนี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบียเลียง ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว
ในกำรนี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว
พร้อมทังขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี สำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอี ยดและจั ดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ Line: @thailocalsu
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.thailocalsu.com
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร
สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖

QR-Code เว็บไซต์

QR-Code เพื่อสอบถามข้อมูล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 256๖
หลักสูตร“พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง บาเหน็จ บานาญ พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล” รุน่ ที่ ๑ – รุน่ ที่ ๕
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
**********************************************************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหน่วยงานราชการต้องดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
เงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ หรือ ตามข้อ กาหนด กฎ ระเบียบ ประกาศ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและการบริหารงบประมาณของหน่วยงานราชการภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ
จาเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจกระบวนวนการปฏิบัติงานการเบิกเงินจากคลัง การจ่ายเงิน วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน กรณีซื้อ/
จ้าง/เช่า การจ่ายเงินยืมราชการและหลักฐานการเบิกจ่ายใบสาคัญจ่าย เพื่อการตรวจสอบการคืนเงินยืมทดรองราชการ หลักเกณฑ์การ
ติดตามเงินคืนเงินยืมทดรองราชการ ทราบวิธีปฏิบัติในการรับเงินการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง การจ่ายเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง สิทธิ
ในการได้รับเงินเดือน การจ่ายบาเหน็จบานาญปกติ บานาญพิเศษ บาเหน็จตกทอด เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการคลัง
ภาครัฐของเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้บริหารหน่วยงาน มองภาพรวมของการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นการป้องกันความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน ให้สามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหา
การปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จนทาให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ
จากเหตุผลดังกล่าว สานักงานบริการวิช าการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุค ลากร หลักสูต ร
“พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจา
ตาแหน่ง บาเหน็จ บานาญ พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล ” ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนาเอาความรู้ที่
ได้รับจากวิทยากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ในการเบิกเงินจากคลัง การจ่ายเงิน วิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินกรณีซื้อ/จ้าง/เช่า
การจ่ายเงินยืมราชการและหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ วิธีปฏิบัติในการรับเงินการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง เป็นต้น
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระบบ ระเบียบ การจ่ายเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง สิทธิในการได้รับเงินเดือนการจ่าย
บาเหน็จบานาญปกติ บานาญพิเศษ บาเหน็จตกทอด บาเหน็จดารงชีพ บาเหน็จค้าประกัน เงินช่วยพิเศษ เป็นต้น
๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๙๐ คน
ผู้บริหารและบุค ลากรของหน่วยงานราชการภาครัฐ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจทั่วไป
๔. ขอบเขตเนือ้ หาวิชา จานวน ๑๒ ชั่วโมง
๔.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ในการเบิกเงินจากคลัง การจ่ายเงิน วิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินกรณีซื้อ/จ้าง/เช่า
การจ่ายเงินยืมราชการและหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ วิธีปฏิบัติในการรับเงินการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
๔.๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มฯ
๔.๓ การจ่ายเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง สิทธิในการได้รับเงินเดือน การงดจ่ายเงินเดือน การจ่ายเงินเดือน
ระหว่างลา การจ่ายเงินเดือนกรณีถูกสั่งพักราชการ สิทธิในการได้รับเงินประจาตาแหน่ง
๔.๔ สาธิตระบบและหลักแกณฑ์การจ่ายบาเหน็จบานาญปกติ บานาญพิเศษ บาเหน็จตกทอด
บาเหน็จดารงชีพ บาเหน็จค้าประกัน เงินช่วยพิเศษ (ค่าทาศพ) สิทธิในการได้รับ วิธีการคานวณ
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม จานวน ๒ วัน
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมสุนยี แ์ กรนด์ จ.อุบลราชธานี
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

๖. สถานทีใ่ นการฝึกอบรม
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
๗. วิทยากร

โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒
โทรศัพท์ : ๐๘-๑๒๖๕-๓๓๘๘

วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง ผูร้ ับผิดชอบและเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

๘. วิธีการฝึกอบรม
๘.๑ การบรรยายพร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล โดยวิทยากรผู้มีความรูค้ วามชานาญการเฉพาะเรื่อง
๘.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน
๙. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ในการเบิกเงินจากคลัง การจ่ายเงิน วิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินกรณีซื้อ/จ้าง/เช่าการจ่ายเงินยืม
ราชการและหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ วิธีปฏิบัติในการรับเงินการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง เป็นต้น
๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจระบบ ระเบียบ การจ่ายเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง สิทธิในการได้รับเงินเดือนการจ่ายบาเหน็จ
บานาญปกติ บานาญพิเศษ บาเหน็จตกทอด บาเหน็จดารงชีพ บาเหน็จค้าประกัน เงินช่วยพิเศษ เป็นต้น
๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางของ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
๑๑. การมีสทิ ธิร์ บั ใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 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. วิธกี ารชาระค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 ชาระเงินสดในวันลงทะเบียน
 ชาระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒
**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่
คุณแป้ง มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน**

เงือ่ นไขการชาระเงินโดยวิธกี ารโอนเงิน

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
• กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณาแจ้ง
มหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ และ
จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง
(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อานวยการสานักงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กาหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 256๖
หลักสูตร “พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง บาเหน็จ บานาญ พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล” รุน่ ที่ ๑ – รุน่ ที่ ๕
จัดโดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายโดย นิตกิ รชานาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันแรก
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
พิธเี ปิดการฝึกอบรม
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
บรรยายในหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒”
- หลักเกณฑ์ในการเบิกเงินจากคลัง / การจ่ายเงิน
- วิธปี ฏิบัตใิ นการจ่ายเงินกรณีซื้อ/จ้าง/เช่า และกรณีอื่น ๆ
- การจ่ายเงินยืมราชการ / หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
- การรับเงิน / วิธีปฏิบัติในการรับเงิน
- หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ / การเก็บรักษาเงิน
- กรรมการเก็บรักษาเงิน / ตู้นิรภัย / วิธีการเก็บรักษา
- การนาเงินส่งคลัง / ฝากคลัง
- ประเภทของเงิน / ระยะเวลาการนาเงินส่งคลัง / วิธีการนาเงินส่งคลัง
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐น.
บรรยายในหัวข้อ “การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนาเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment)”
- วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online/หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
- วิธีปฏิบัติในการรับเงินผ่าน Bill Payment / บัตรเดบิต เครดิต / QR Code
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
- วิธีปฏิบัติในการนาเงินส่งคลัง/ฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
บรรยายในหัวข้อ “เงินเพิม่ สาหรับตาแหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษ”
- ใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มฯ
- ปัจจัยที่ทาให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มฯ
- การพิจารณาอัตราที่ควรได้รับ
วันทีส่ อง
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงชือ่ เข้าห้องเรียน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
บรรยายในหัวข้อ “เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง”
- สิทธิในการได้รับเงินเดือน
- การงดจ่ายเงินเดือน / การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
- การจ่ายเงินเดือนกรณีถูกสั่งพักราชการ
- สิทธิในการได้รับเงินประจาตาแหน่ง
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
บรรยายในหัวข้อ “บาเหน็จ บานาญ”
- บาเหน็จบานาญปกติ / บานาญพิเศษ
- บาเหน็จตกทอด / บาเหน็จดารงชีพ
- บาเหน็จค้าประกัน / เงินช่วยพิเศษ (ค่าทาศพ)
- สิทธิในการได้รับ / วิธีการคานวณ
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
พิธปี ดิ การฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ๑. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 256๖
หลักสูตร “พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง บาเหน็จ บานาญ พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
***********************************************************************************************************************
 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมสุนยี แ์ กรนด์ จ.อุบลราชธานี
 รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด........................................................เลขที่................................................
แขวง/ตาบล........................................เขต/อาเภอ........................................จัง หวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์............................................................................................
E-mail…………………………………………....................…….....………………ID Line.............................................................................................
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail…………………………………………....................…….....………………ID Line.............................................................................................
๒. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail…………………………………………....................…….....………………ID Line.............................................................................................
๓. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail…………………………………………....................…….....………………ID Line.............................................................................................
๔. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail…………………………………………....................…….....………………ID Line.............................................................................................
อาหาร  อาหารมุสลิม จานวน................คน
 อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จานวน................คน
วิธกี ารสมัคร
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)
การชาระเงิน  ชาระเงินสดในวันลงทะเบียน
 ชาระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
QR-Code เพือ่ สมัครอบรม
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒
**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่
คุณแป้ง มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน**

เงือ่ นไขการชาระเงินโดยวิธกี ารโอนเงิน

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
• กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ และจะ
ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง
****************************************************************************************************
การสารองห้องพัก สามารถสแกน QR-Code สาหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ E-mail : rsvn@royalriverhotel.com
QR-Code เพือ่ จองห้องพัก

