
 
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว ๐๔๓   ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

   ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“กระบวนกำรจัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณ แนวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  และหลักเกณฑ์
ค่ำใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงบประมำณ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ 

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“กระบวนการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ตามหลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ทรำบถึงหลักกำร แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมำยวิธีกำรงบประมำณ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี  กระบวนกำรบริหำรงบประมำณ                        
กำรจัดท ำ อนุมัติ  บริหำร ระบบกำรติดตำมและประเมินผล หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย ตลอดจนได้ศึกษำปัญหำและ                
อุปสรรคของกำรจัดท ำงบประมำณ มำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม 
จ ำนวน ๔ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหำคม 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 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
หลักสูตร “กระบวนการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงบประมาณ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ 

  จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
********************************************************************************************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณหน่วยงานราชการภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงาน
อิสระและหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ ต้องมีการจัดท างบประมาณ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานติดตามประเมินผล
งบประมาณ  ซึ่งในปัจจุบันการด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าแผนงบประมาณ และกระบวนการจัดท างบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการจัดท างบประมาณของหน่วยงานราชการน้ัน ต้องศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบประมาณ ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ตลอดจนการเตรียมการวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้านการงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วย  ดังน้ันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหารจัดการงบประมาณประจ าปีส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ ของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่จ าเป็นต้องศึกษาเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ การจัดท า การอนุมัติ การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลงบประมาณแผ่นดิน ให้
ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดประสิทธิภาพอย่างยังยืน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
หลักสูตร “กระบวนการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ตามหลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ” ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
งบประมาณได้เพ่ิมพูนความรู้ รวมทั้งเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี ตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายวิธีการงบประมาณ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงกระบวนการบริหารงบประมาณ การจัดท า อนุมัติ  บริหาร ระบบการติดตามและ
ประเมินผล หลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย ตลอดจนได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดท างบประมาณ  

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาหาแนวทางแก้ไขการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  ๙๐  คน 
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถ่ิน องค์การ

มหาชน หน่วยงานอิสระ ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป 
 

๔.ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จ านวน  ๑๒ ชั่วโมง 
๔.๑ หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการงบประมาณ หลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย   ๓  ชั่วโมง 
      การจัดท าและเกณฑ์ค าของบประมาณ        

 ๔.๒ กฎหมายวิธีการงบประมาณ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวข้องกับการงบประมาณ ๓  ชั่วโมง 
      หลักกฎหมายทั่วไปทางการงบประมาณ ลักษณะของงบประมาณ วงเงินงบประมาณรายจ่าย 

 ๔.๓ กระบวนการบริหารงบประมาณ การจัดท า อนุมัติ  บริหาร ระบบการติดตามประเมินผล ๓  ชั่วโมง 
๔.๔ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและกรณีศึกษา    ๓  ชั่วโมง 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จ านวน  ๒  วัน  
 รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  

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



๗. วิทยากร นายยุทธนา สาโยชนกร อดีต ผู้อ านวยการกองประเมินผล ๑ จากส านักงบประมาณ  
ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 

๘. วิธีการฝึกอบรม 
๘.๑ การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๘.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจหลักการ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายวิธีการงบประมาณ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี 

๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจกระบวนการบริหารงบประมาณ การจัดท า อนุมัติ บริหาร ระบบการติดตามและ
ประเมินผล และสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการจัดท างบประมาณได้ 

๙.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถหาแนวทางแก้ไขการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

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

ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)  

 
 

 
 
 
 

 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิชาการ 

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. วิธีการช าระคา่ลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

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

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

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
   ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

 



 
 

 
 

 

ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

หลักสูตร “กระบวนการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงบประมาณ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ 

จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บรรยายโดย  อาจารย์ยุทธนา สาโยชนกร : รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันแรก 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “หลักการ แนวคิด เก่ียวกับการงบประมาณ” 
    -  หลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 

-  การจัดท าและเกณฑ์ค าของบประมาณ 
-  กระบวนการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ 
-  การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  
-  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นต้น 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวข้องกับการงบประมาณ” 

-  หลักกฎหมายทั่วไปทางการงบประมาณ ลักษณะของงบประมาณ วงเงินงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

    -  หลักกฎหมายกับกระบวนการงบประมาณและระบบงบประมาณ 
    -  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดท างบประมาณ การควบคุม การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
 
วันที่สอง 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “กระบวนการบริหารงบประมาณ” 

-  การควบคุมงบประมาณ 
-  การจัดท า อนุมัติ  บริหาร ระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและกรณีศึกษา” 
 ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 
....................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง  รอบเช้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  

รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“กระบวนการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ตามหลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ 
จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

************************************************************************************************************************* 
   รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

หน่วยงาน..........................................................................สังกัด.................................................... ....เลขที่................................................ 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................  
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์...................... ...................................................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
๒. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................  
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จ านวน................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) 
การช าระเงิน  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  

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

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

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

**************************************************************************************************** 
การส ารองหอ้งพัก สามารถสแกน QR-Code ส าหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

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

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 

 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 




