
     

  

  

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

จัดการอบรม 
หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสําหรับงานการคลัง” รุนท่ี 9 

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

หลักการและเหตุผล 
 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดมีขอกําหนดใหมีกฎหมายการเงิน การคลังของรัฐ เพ่ือกําหนดกรอบ
วินัยการเงินการคลังซ่ึงรวมถึงการกําหนดหลักเกณฑท่ีเก่ียวกับการจัดหารายได การใชจายเงิน แนวทางการจัดทํา
แผนงบประมาณและการกําหนดวัตถุประสงค กิจกรรม แผนงาน โครงการในแตละรายการของการใชจายเงิน  
เพ่ือสงเสริมใหเกิดวินัยทางการเงินการคลังแกสวนราชการภาครัฐ  

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.  ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะกอหนี้
ผูกพันหรือจายเงินไดก็แตโดยอาศัยอํานาจท่ีมีอยู ตามกฎหมาย การกอหนี้ผูกพันและการใชจายเงินของหนวยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการดําเนินงาน ตองเปนไปอยางโปรงใส คุมคาและประหยัด โดยพิจารณาเปาหมาย 
ประโยชนท่ีไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และ ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐ และตองเปนไปตามรายการและวงเงิน
งบประมาณรายจายของหนวยงาน ของรัฐนั้นดวย และมาตรา ๓๙ กําหนดให การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนําเงินสงคลัง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีไดกําหนดระเบียบวาดวยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบิกษาเปนตนไป 

การบริหารงานดานการเงิน การคลัง จําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ
รวมถึงหลักเกณฑ แนวทางการปฏิบัติท่ีหนวยงานรับผิดชอบไดกําหนดไว  ตลอดจนขอยกเวนตางๆ ซ่ึงมีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับใหมีการจายและควบคุมตามท่ีกฎหมาย และระเบียบ ขอบังคับกําหนดไว  

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จึงไดจัดอบรมหลักสูตร “กฎหมาย
และระเบียบสําหรับงานการคลัง” รุนท่ี 9 เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการบริหารจัดการดานการเงินและ 
การคลัง ของหนวยงานภาครัฐ ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนใหม รวมท้ังยังทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานดานการเงินและการคลัง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมสูงสุด 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการเงินการคลังสามารถนําความรู ไปปรับปรุงการทํางานขององคกรใหเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงบประมาณ และการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 

การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังรวมถึงการกอหนี้ผูกพันและการใชจายเงินตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบท่ีอนุญาตใหจายได 

3. สามารถลดปจจัยเสี่ยงตางๆในการบริหารงานการเงินการคลังของผูบริหาร เจาหนาท่ีการเงิน ผูตรวจสอบ
ภายใน  



กลุมเปาหมาย 
1. ผูบริหาร ผูควบคุม ผูมีอํานาจอนุมัติในหนวยงานภาครัฐ 
2. เจาหนาท่ีการเงิน ผูตรวจสอบ ผูบริหารโครงการ 
3. ผูตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เนื้อหาวิชา 
1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับงานคลัง และการบริหารความเสี่ยงดานการเบิกจายเงิน 
2. ระเบียบวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนําเงินสงคลัง 

พ.ศ. ๒๕๖๒   
3. คาตอบแทน  ใชสอย และวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมท้ังสวัสดิการของทางราชการ 

3.1 คาเชาบานขาราชการ 
3.2 การจางเหมาบริการ 
3.3 การเบิกเงินคาวัสดุ 
3.4 การเบิกเงินคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
3.5 สวัสดิการการศึกษาของบุตร (พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  
พ.ศ. ๒๕๖๒) 
3.6 สวัสดิการการรักษาพยาบาล 

4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและตางประเทศ 
5. คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ 2553  
6. คาใชจายในการฝกอบรมจัดงาน การประชุมระหวางประเทศ    

 
 

ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 ระหวางวันท่ี 30-31 สิงหาคม 2562 (2 วัน) ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น.  
  ณ หองพัชราวดี 3 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ   
 
วิทยากร 
 
          อาจารยเชิดชัย  มีคํา 
  อดีต ผูอํานายการสวนกฎหมายและระเบียบ 2 

ผูอํานวยการกลุมงานสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ (นิติกรเชี่ยวชาญ) 

          สํานักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
          อาจารยกิตติมา  อังกินันทน 
 ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบสํานวนกองละเมิดและแพง กรมบัญชีกลาง  

  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูปฏิบัติงานสามารถนําความรูเพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางานขององคกร 
2. ผูเขารับการอบรมมีแนวทางปฏิบัติ และหลักในการบริหารงานดานการเงินการคลังตามกฎหมาย  

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
3. สามารถลดปจจัยเสี่ยงตางๆในการบริหารงานการเงินการคลัง 

 
 



คาลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 

 คาลงทะเบียนในหลักสูตรเปนเงิน  5,000 บาท  (หาพันบาทถวน) ราคานี้รวม       
คาเอกสาร คาอาหารกลางวันและอาหารวาง  

 โอนเงินเขาบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
สาขายอยถนนประชาอุทิศ เลขท่ี 330-1-16927-2 

 เช็คขีดครอมสั่งจาย “มจธ.-บริการวิชาการ” 
แลว (Fax ใบ Pay in มาท่ีเบอร 0-2470-9636) 
 

หมายเหตุ :   
1. กรุณาสงใบสมัครกอนการชําระเงินเพ่ือสํารองท่ีนั่ง  (รับสมัครจํานวนไมเกิน 80 ทาน) 
2. กรุณาชําระเงินกอน วันอังคารท่ี 13 สิงหาคม  2562  มิฉะนั้นจะถือวาทานสละสิทธิ์ในการเขารวม 

การอบรม 
สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
  คุณวรารักษ  วิลัย 
 ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
  โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2470-9636  
  (ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.)  
 

=========================== 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

 

ตารางการอบรม 

 

กาํหนดการฝึกอบรม 

“กฎหมายและระเบียบสําหรับงานการคลงั” รุ่นที ่9   

ระหว่างวนัที ่ 30-31  สิงหาคม  2562  

ณ ห้องพชัราวด ี3 ช้ัน 11 อาคาร 2  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ      

....................................................... 

วนัศุกร์ท่ี 30 สิงหาคม 2562   

 

  08.30 – 08.50 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 

  09.00 - 10.30 น.   ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเงิน งบประมาณ และการจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารพสัดุ 

                                                              ภาครัฐ และการบริหารความเส่ียงดา้นการเบิกจ่ายเงิน 

 10.30 – 10.45 น.          พกัรับประทานอาหารวา่ง 

        10.45 – 12.00 น.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การยมืเงินของทางราชการ  

    การเก็บรักษาและการนาํเงินส่งคลงั   

  12.00 – 13.00 น.          พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

  13.00 – 14.30 น.   ค่าตอบแทนใชส้อย และวสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมทั้งสวสัดิการของ 

                                                              ทางราชการ                            

  14.30 – 14.45 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

 14.45 – 16.00 น.  ค่าตอบแทนใชส้อย และวสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  

      รวมทั้งสวสัดิการของทางราชการ (ต่อ)                             

                     กรณีศึกษา ถาม-ตอบ ประเดน็ปัญหา 

 

วนัเสาร์ท่ี 31 สิงหาคม 2562  

 

08.30 – 08.50 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 

  09.00 - 10.30 น.   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและต่างประเทศ 

  10.30 – 10.45 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น.   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและต่างประเทศ (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

  13.00 - 14.30 น.   ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 

14.30 – 14.45 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง     

14.45 – 16.00 น.  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมจดังาน การประชุมระหวา่งประเทศ  

     กรณีศึกษา ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหา  

                                                       

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



 

  
สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

ใบสมคัรเข้ารับการฝึกอบรม 

ใบสมคัรเข้ารับการอบรม 

“กฎหมายและระเบียบสําหรับงานการคลงั” รุ่นที ่9 

ระหว่างวนัที ่ 30 – 31  สิงหาคม  2562 

ณ ห้องพชัราวด ี3 ช้ัน 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  

.............................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) : .................................................................................................................................................. 

ตาํแหน่งงาน : ...........................................................................   แผนก/ฝ่าย :................................................................................ 

ระยะเวลาทาํงาน : .....................ปี.............เดือน      

ช่ือหน่วยงาน : ................................................................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่หน่วยงาน : .............................................................................................................................................................................  

การศึกษาสูงสุด : .................................................................   สาขาวชิา......................................................................................... 

สถาบันการศึกษา : ............................................................................................................................................................. ............. 

โทรศัพท์มือถือ : .....................................................  โทรศัพท์หน่วยงาน : ....................................................................................           

โทรสาร : .................................................................   E-mail: ........................................................................................................ 

ข้อจาํกดัด้านอาหาร (ถ้าม)ี :  O มงัสวรัิต ิ O มุสลมิ  O อ่ืนๆ........................ 

การออกใบเสร็จรับเงนิ :  O ช่ือ-นามสกลุผู้สมคัร  O ช่ือ-นามสกลุผู้สมคัรและช่ือหน่วยงาน 

    O ช่ือ – นามสกลุผู้สมคัร ช่ือหน่วยงาน และทีอ่ยู่สํานักงาน 

 

ลงช่ือ...............................................................................ผู้สมคัร 

วนัที.่.............................................................................. 

 

วธีิการชําระเงนิ:   

กรุณาโอนเงนิเข้าบัญชี :   มจธ.  – บริการวชิาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 

หรือแคชเชียร์เช็ค:  ส่ังจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวชิาการ 

กรุณาส่งเอกสารฉบับนีม้ายงั (เจ้าหน้าที่)  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง มจธ.   

โทรศัพท์ 0-2470-9630   โดยทาง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636    

หมายเหตุ :  

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี ้ก่อนการชําระเงนิ เพ่ือสํารองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจํานวน 80 ท่าน ) 

2. กรุณาชําระเงนิค่าลงทะเบียนและส่งหลกัฐานการชําระเงนิ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม  2562  มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดงันั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี ้ได้รับการยกเว้นภาษหัีก  

ณ ที่จ่าย     3 % และภาษมูีลค่าเพิม่ 7 %   

 



อตัราค่าห้องพกั 

 

ห้องพกั  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ   

  แบบซุพพีเรีย หอ้งพกัเด่ียว รวมอาหารเชา้ ราคา 1,400.-บาท สุทธิ / คืน 

    หอ้งพกัคู่ รวมอาหารเชา้ ราคา 1,600.-บาท สุทธิ / คืน  

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจองห้องพกัและติดต่อสอบถามรายละเอยีดได้ที ่    

แผนกจองห้องพกั เบอร์โทร 0-2628-1111 ต่อ 1342, 1343 

 

                                                 แผนทีโ่รงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาคกรุงเทพ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มตอบรับการจองหอ้งพกั 

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 

 

 

ช่ือ-สกุล ของผูเ้ขา้พกั.............................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท.์........................................................................................................................................................ 

วนัท่ีเขา้พกั/ออก...................................................................................................................................................... 

พกัหอ้งเด่ียว...........................................................หอ้ง                หอ้งพกัคู่....................................................หอ้ง 

ช่ือหน่วยงาน........................................................................................................................................................... 

ราคาหอ้งพกั(รวมอาหารเชา้)            ขา้ราชการ 

หอ้งพกัเด่ียว*นอนคนเดียว*     ราคาห้องละ.......................บาท สุทธิ 

หอ้งพกัคู่*นอนสองคน*           ราคาห้องละ.......................บาท สุทธิ 

 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหอ้อกในนาม.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

กรุณาแฟ็กซ์รายละเอียดการจองหอ้งพกัท่ีหมายเลข 0-2628-1000 

*สาํรองห้องพกัก่อนวนัท่ีเขา้พกัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั 

*ถา้มีการเปล่ียนแปลงการเขา้พกักรุณาแจง้กบัทางโรงแรมฯล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั 

*ชาํระค่าหอ้งพกัทั้งหมดเตม็จาํนวนในวนัท่ีเขา้พกัท่ีโรงแรมฯโดยตรง 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

จุฑารัตน์ สีเมฆ 

ฝ่ายสาํรองห้องพกั โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 

โทรศพัท ์0-2628-1111 ต่อ 1340/1342/1343 

โทรสาร 0-2628-1000/0-2628-1800 

E-mail : reservation@princepalace.co.th 

Website : www.princepalace.co.th 

mailto:reservation@princepalace.co.th

