
     
  
  

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จัดการอบรม 
หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบส าหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 6 

----------------------------- 
  
หลักการและเหตุผล 

 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีข้อก าหนดให้มีกฎหมายการเงิน การคลังของรัฐ เพื่อก าหนดกรอบ
วินัยการเงินการคลังซึ่งรวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้ การใช้จ่ายเงิน แนวทางการจัดท า
แผนงบประมาณและการก าหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใช้จ่ายเงิน เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการเงินการคลังแกส่่วนราชการภาครัฐ 

การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
รวมถึงหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติที่หน่วยงานรับผิดชอบได้ก าหนดไว้  ตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งมีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับให้มีการจ่ายและควบคุมตามที่กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับก าหนดไว้  

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จึงได้จัดอบรมหลักสูตร  
“กฎหมายและระเบียบส าหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 6 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการคลัง ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งยังทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมสูงสุด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังสามารถน าความรู้ เพ่ือน าไปปรับปรุงการท างานขององค์กร 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง กฎหมาย 

ระเบียบที่อนุญาตให้จ่ายได้ 
3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลังของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน  

ผู้ตรวจสอบภายใน  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้บริหาร ผู้ควบคุม ผู้มีอ านาจอนุมัติในหน่วยงานภาครัฐ 
2. เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารโครงการ 
3. ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

 

เนื้อหาวิชา 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง และการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน 
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ 
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ 



5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ 2553  
6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ    
 
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 ระหว่างวันที ่ 26 - 27  มกราคม  2561 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.  
  ณ ห้องกษตัริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ   
วิทยากร 
  นายเชิดชัย  มีค า  
  อดีต ผู้อ านายการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ (นิติกรเชี่ยวชาญ) 

          ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
          อาจารยก์ิตติมา  อังกินันทน์ 
 นิติกรช านาญการพิเศษ  กรมบัญชีกลาง   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้เพ่ือน าไปปรับปรุงการท างานขององค์กร 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง  
3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลัง 

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน  4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน) ราคานีร้วม       

ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  
 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ” 

แล้ว (Fax ใบ Pay in มาท่ีเบอร์ 0-2427-9633) 
 

 
หมายเหตุ :   

1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการช าระเงินเพื่อส ารองที่นั่ง  (รับสมัครจ านวนไม่เกิน 120 ท่าน) 
2. กรุณาช าระเงินก่อน วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม 

การอบรม 
สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  คุณวรารักษ์  วิลัย 
 ศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2427-9633  
  (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  
 

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



 
ส ำนักวจิยัและบริกำรวทิยำศำสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 
 

ตำรำงกำรอบรม 

 
ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

“กฎหมำยและระเบียบส ำหรับงำนกำรคลงั” รุ่นที ่6   
ระหว่ำงวนัที ่26–27 มกรำคม 2561 

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ช้ัน 4 โรงแรมเดอะทวนิ ทำวเวอร์ กรุงเทพฯ      
....................................................... 

วนัศุกร์ท่ี 26 มกราคม 2561   
 
  08.30 – 08.50 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 
  09.00 - 10.30 น.   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังานคลงัและการบริหารความเส่ียงดา้นการเบิกจ่ายเงิน 
 10.30 – 10.45 น.          พกัรับประทานอาหารวา่ง 
        10.45 – 12.00 น.  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาและการน าเงินส่งคลงั 
  12.00 – 13.00 น.          พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
  13.00 – 14.30 น.   ค่าตอบแทนและสวสัดิการของทางราชการ                            
  14.30 – 14.45 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 14.45 – 16.00 น.  ค่าตอบแทนและสวสัดิการของทางราชการ (ต่อ)                            
      กรณีศึกษา ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหา 
วนัเสาร์ท่ี 27 มกราคม 2561  
 

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.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

  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  
                                                       

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

 



  
ส ำนักวจิยัและบริกำรวทิยำศำสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

ใบสมคัรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

ใบสมคัรเข้ำรับกำรอบรม 
“กฎหมำยและระเบียบส ำหรับงำนกำรคลงั” รุ่นที ่6 

ระหว่ำงวนัที ่ 26 – 27  มกรำคม  2561 
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ช้ัน 4 โรงแรมเดอะทวนิ ทำวเวอร์ กรุงเทพฯ  

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

ช่ือ-นำมสกลุ (นำย/นำง/นำงสำว) : .................................................................................................................................................. 
ต ำแหน่งงำน : ...........................................................................   แผนก/ฝ่ำย :................................................................................ 
ระยะเวลำท ำงำน : .....................ปี.............เดือน      
ช่ือหน่วยงำน : ................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่หน่วยงำน : ............................................................................................................................................................................. 
กำรศึกษำสูงสุด : .................................................................   สำขำวชิำ......................................................................................... 
สถำบันกำรศึกษำ : .......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ : .....................................................  โทรศัพท์หน่วยงำน : ....................................................................................           
โทรสำร : .................................................................   E-mail: ........................................................................................................ 

ข้อจ ำกดัด้ำนอำหำร (ถ้ำม)ี :  O มงัสวรัิต ิ O มุสลมิ  O อ่ืนๆ........................ 
กำรออกใบเสร็จรับเงนิ :  O ช่ือ-นำมสกลุผู้สมคัร  O ช่ือ-นำมสกลุผู้สมคัรและช่ือหน่วยงำน 
    O ช่ือ – นำมสกลุผู้สมคัร ช่ือหน่วยงำน และทีอ่ยู่ส ำนักงำน 
 

ลงช่ือ...............................................................................ผู้สมคัร 
วนัที.่.............................................................................. 

 
วธีิกำรช ำระเงนิ:   

กรุณำโอนเงนิเข้ำบัญชี :   มจธ.  – บริกำรวชิำกำร  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2    
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน)  สำขำย่อย ถนนประชำอุทิศ 
หรือแคชเชียร์เช็ค:  ส่ังจ่ำยในนำม         มจธ.  – บริกำรวชิำกำร 
กรุณำส่งเอกสำรฉบับนีม้ำยงั (เจ้ำหน้ำที่)  ศูนย์กำรศึกษำต่อเน่ือง มจธ.   
โทรศัพท์ 0-2470-9630   โดยทำง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสำร 0-2427-9633    

หมำยเหตุ :  
1. กรุณำส่งแบบลงทะเบียนนี ้ก่อนกำรช ำระเงนิ เพ่ือส ำรองที่นั่ง (รับสมัครเพยีงจ ำนวน 100 ท่ำน ) 

2. กรุณำช ำระเงนิค่ำลงทะเบียนและส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ วันจันทร์ที่  8  มกราคม 2561  มิเช่นนั้นจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ 
3. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี เป็นหน่วยงำนรำชกำร ดงันั้น ค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมนี ้ได้รับกำรยกเว้นภำษหีัก  
ณ ที่จ่ำย     3 % และภำษมูีลค่ำเพิม่ 7 %   

 


