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โครงการบรกิารวชิาการฝกอบรม 

เรื่อง “เจาะลกึงานพสัดุและการเงนิการคลังภาครัฐ” รุนที่ 1 – รุนที่ 3 

 

หลักการและเหตุผล  

 การปฏิบัติงานดานพัสดุและดานการเงินการคลังภาครัฐมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียดออน และตองปฏิบัติงาน

ใหเปนไปดวยความถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ

พระราชบัญญัติการเงินการคลัง ประกอบกับในปจจุบันกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ในฐานะหนวยงานกลาง

ไดพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ทีเกี่ยวของ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติใหหนวยงาน

ภาครัฐถอืปฏบิัตใินการปฏบิัตงิานในการบรหิารงานดานพัสดุ และดานการเงินการคลังภาครัฐ ใหเหมาะสมเพื่อลดความ

เสี่ยงและขอผิดพลาดที่ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานการดานเงิน และดานการเงิน  แนวทางการปองกันและการลด

ขอผิดพลาดตาง ๆ  รวมทัง้ กรณคีวามผิดตาง ๆ ที่เกดิขึ้นจากการปฏบิัตงิานการเงิน 

 ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดตระหนักถึงความจําเปนที่ตองให

ความสําคัญในลําดับตนๆ ในการเสริมสรางความรู ความเขาใจในการบริหารงานพัสดุ การเงินการคลังภาครัฐใหแก 

บุคลากรผูที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามหลักการและสาระสําคัญของ

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติของทางราชการที่ปรับปรุงใหมรวมทั้งเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติทุก

ระดับมีความเช่ียวชาญและสามารถบริหารงานดานพัสดุ การเงินการคลังภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงไดดําเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “เจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลัง

ภาครัฐ” เพื่อเสรมิสรางความรู ความเขาใจ ดานพัสดุ และดานการเงินการคลัง โดยมุงเนนในหลักการและสาระสําคัญ

ของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุงใหมตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการแบงปน

ประสบการณและแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค เพื่อใหผูเขารับการอบรมสัมมนาสามารถนําไปปฏบิัติงานดานพัสดุ 

และดานการเงนิการคลังภาครัฐไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได  

รุนที่ 1  ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ หองบุษบงกช A  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร กรุงเทพมหานคร 

รุนที่ 2  ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ หองบุษบงกช A  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร กรุงเทพมหานคร 

รุนที่ 3  ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ หองบุษบงกช A  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 
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วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสรมิและพัฒนาผูเขาอบรมฯ ใหมคีวามรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และแนวทาง

ปฏบิัตทิี่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ รวมทัง้การเงินการคลังภาครัฐ 

2. เพื่อใหผูเขาอบรมฯ สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชหรอืประยุกตใชในการปฏบิัตงิานไดอยาง 

มปีระสทิธภิาพ 

 

วทิยากร 

- การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ คุณณัฐชนน  ศิรพิงษสุรภา  พนักงานระดับสูง รักษาการใน

ตําแหนงผูอํานวยการสวนใหคําปรกึษาและนติกิรรมสัญญา สํานักบรหิารคดแีละนติกิาร สํานักงาน กสทช. 

- การเงนิการคลังภาครัฐ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชกีลาง 

  

กลุมเปาหมาย 

 นักพัสดมุอืใหม, ผูปฏบิัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ, ผูปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการเงินและ

การคลัง, ผูบริหาร, ผูอํานวยการ, หัวหนาสวนราชการตาง ๆ, ขาราชการ, พนักงานองคกรมหาชน, พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ และผูสนใจทั่วไป โดยทุกหนวยงานสามารถสงผูเขารวมอบรมไดมากกวา 1 ทาน (รับสมัครรุนละ จํานวน 50 

- 100 คน) 

หมายเหตุ ***ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิโครงการอบรมฯ หากมีผูเขารวมการอบรมฯ ไมถงึจํานวน 20 ทาน ในแตละรุน  และ

ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเฉพาะคาลงทะเบียนใหแกผูเขาอบรมที่ชําระคาลงทะเบียนไวแลวเทานั้น (หากมีการ

ยกเลกิการจัดอบรมฯ)*** 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 โทรศัพท  0-2160-1435, 1438  ตอ 14-26   โทรสาร 0-2160-1440 

 e-mail : fit@ssru.ac.th    หรอื    ID LINE : fit.ssru 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

mailto:fit@ssru.ac.th
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ระยะเวลาดําเนินการอบรมฯ 

1. เปดรับสมัครผูเขาอบรมฯ  

- รุนท่ี 1 ตัง้แตวันที่  1 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562 

- รุนท่ี 2 ตั้งแตวันที่  1 เมษายน – 18 กรกฎาคม 2562 

- รุนท่ี 3 ตัง้แตวันที่  1 เมษายน – 5 กันยายน 2562 

2. จัดอบรมฯ  

- รุนที่ 1  ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562  

- รุนที่ 2  ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562  

- รุนท่ี 3  ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 

 

สถานท่ีจัดอบรมฯ  

ณ หองบุษบงกช A  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร (บางพลัด)  กรุงเทพมหานคร  โดยผูเขารวมการอบรมฯ 

สามารถสํารองที่นั่งการอบรมฯ ไดที่  โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26, โทรสาร 0-2160-1440, 

E-mail : fit@ssru.ac.th, ID LINE : fit.ssru 

 

คาใชจายในการสมคัรอบรมฯ 

 คาลงทะเบยีนเขารวมอบรมฯ ทานละ 4,200  บาท (สี่พันสองรอยบาทถวน)  ราคาดังกลาวรวมถงึ 

 1. กระเปา, เอกสารประกอบการอบรม, ซดี,ี ปากกา, สมุดโนต 

 2. วุฒบิัตร 

 3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อ (อาหารบุฟเฟตนานาชาต)ิ และอาหารวางจํานวน 4 มื้อ 

 4. คาตอบแทนวทิยากร 

 5. คาเชาสถานที่ในการจัดโครงการอบรมฯ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเขาอบรมฯ ไดรับความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และแนวทางปฏบิัตทิี่เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรูทั่วไปและการบริหารงานดานการเงินและการคลังภาครัฐ รวมถงึการ

ปฏบิัตงิานในระบบอิเล็กทรอนกิส 

2. ผูเขาอบรมฯ สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชหรอืประยุกตใชในการปฏบิัตงิานของตนเองหรอื

หนวยงานที่สังกัดไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

mailto:fit@ssru.ac.th
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กําหนดการโครงการอบรม 

เรื่อง “เจาะลกึงานพสัดุและการเงนิการคลังภาครัฐ” รุนท่ี 1 – รุนท่ี 3 

 

วันที่ 25 พ.ค., 20 ก.ค. และ 7 ก.ย. 2562 

08.00 – 08.30 น ลงทะเบยีน 

08.30 – 09.00 น พธิเีปด 

09.00 – 12.00 น.  - ความรูพื้นฐานดานงบประมาณและการคลัง 

   - การเบกิจายคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. - การเบกิจายคาใชจายในการฝกอบรม และการจัดงาน  

   - การเบกิจายคาใชจายตามระเบยีบวาดวยคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 

16.00 – 16.30 น. - สรุปประเด็น กรณศีกึษา ตอบขอซักถาม 

 

วันท่ี 26 พ.ค., 21 ก.ค. และ 8 ก.ย. 2562 

08.00 -09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 – 12.00 น. - คาใชจายในการบรหิาร ที่ตองดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง 

- แนวทางในการจัดจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 รวมทัง้กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสอืเวยีนฉบับลาสุด 

12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00 น. - กรณีศึกษา พรอมทั้ งแนวทางการปองกันและแกไขปญหาในการซื้อหรือจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  วิธีคัดเลือก วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e – market) และวิธีประกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส (e - bidding) 

17.00 – 17.30 น. - สรุปประเด็น ตอบขอซักถาม 

 

 

*** หมายเหตุ  1. เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

            2. กําหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

  

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 
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แบบตอบรับเขารวมโครงการบรกิารวิชาการฝกอบรม 

หลักสูตร “เจาะลกึงานพัสดุและการเงนิการคลังภาครัฐ” 

  รุนที่ 1  ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร  กรุงเทพมหานคร 

  รุนที่ 2  ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร  กรุงเทพมหานคร     

  รุนที่ 3  ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร  กรุงเทพมหานคร     

************************************************************************************ 

ขอมูลผูเขารวมอบรม 

ชื่อหนวยงาน ............................................................................................................................  เบอรติดตอ  ....................................... 
 

รายชื่อผูเขารวมอบรม 

1) ชื่อ – สกุล...........................................................................โทรศัพท....................................... E-Mail ......................................... 

2) ชื่อ – สกุล...........................................................................โทรศัพท....................................... E-Mail ......................................... 

3) ชื่อ – สกุล...........................................................................โทรศัพท....................................... E-Mail ......................................... 

4) ชื่อ – สกุล...........................................................................โทรศัพท....................................... E-Mail ......................................... 

5) ชื่อ – สกุล...........................................................................โทรศัพท....................................... E-Mail ......................................... 
 

คาลงทะเบยีน ทานละ 4,200 บาท (สีพั่นสองรอยบาทถวน) ราคาดังกลาวรวมคากระเปา, คาเอกสาร, คาวุฒิบัตร, คาอาหาร

กลางวัน 2 มื้อ (อาหารบุฟเฟตนานาชาติ), คาอาหารวาง 4 มื้อ, คาตอบแทนวทิยากร และคาเชาสถานท่ีอบรมฯ) 
 

การชําระเงนิ   ชําระคาลงทะเบยีนเปนเงนิจํานวน..............................บาท (...................................................................) 

โดย (  )  เงนิสด (  )  โอนเงนิผานบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ  สาขายอยมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

        ช่ือบัญชี นายพชิา ศรพีระจันทร และ นางพจนา  ไอยรัตน  เลขที่บัญชี 074-7-56737-8  

**โปรดชําระเงนิคาลงทะเบยีน รุนท่ี 1 ภายในวันท่ี 23 พ.ค. 2562, รุนท่ี 2 ภายในวันท่ี 18 ก.ค. 2562 และ รุนท่ี 3 ภายในวันท่ี 5 ก.ย. 2562** 
 

ออกใบเสร็จในนาม......................................................................................................................................................... 

ที่อยูที่ใหระบุในใบเสร็จ...................................................................................................................................................... 

*กรณมีผีูเขารวมโครงการอบรมฯ มากกวา 1 ทาน ทานมคีวามประสงค*        แยกใบเสร็จ        รวมใบเสร็จ 

 (กรุณาเขยีนรายละเอยีดดวยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสรจ็และการออกใบวุฒิบัตรที่ถูกตอง) 
 

                                                 ลงชื่อผูเขาอบรมฯ 
 

                                                           (.........................................................) 

                                                            วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. ............. 

หมายเหตุ   1. กรุณากรอกแบบตอบรับการเขารวมโครงการอบรมฯ ใหชัดเจน พรอมแนบหลักฐานการชําระเงนิสงมาที่ โทรสาร 0-2160-1440,  

      e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

     2. ขอสงวนสทิธิ์กรณียกเลกิการจัดโครงการอบรมฯ ในกรณีผูสมัครเขารวมการอบรมฯ ไมครบจํานวน 20 ทาน โดยมติองแจงใหทราบ ลวงหนา   

                   และคนืคาใชจายเฉพาะคาลงทะเบยีนอบรมฯ สําหรับผูที่ชําระคาลงทะเบยีนไวลวงหนาแลวเทานั้น 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

mailto:fit@ssru.ac.th
mailto:fit@ssru.ac.th
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โครงการบรกิารวชิาการฝกอบรม  

หลักสูตร “เจาะลกึงานพัสดุและการเงนิการคลังภาครัฐ” 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

  รุนที่ 1  ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร  กรุงเทพมหานคร 

  รุนที่ 2  ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ  โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร  กรุงเทพมหานคร     

  รุนที่ 3  ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร  กรุงเทพมหานคร     
******************************************************************************************************************************* 

 

ชื่อผูเขาพัก......................................................................... พักคูกับ..................................................................... 
 

ชื่อหนวยงานผูเขารวมอบรม................................................................................................................................... 

ที่อยูหนวยงาน.......................................................................................................................................................... 
 

อําเภอ....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณยี............................... 
 

โทรศัพท...........................................................................โทรสาร........................................................................... 

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

มคีวามประสงคขอจองหองพัก โดยเขาพักวันท่ี............................................ ออกวันท่ี...................................... 

 หองพักเดี่ยวหรอืคู (สแตนดารด/มแีอร/ไมมหีนาตาง) ราคา 1,200.-บาทสุทธิ (รวมอาหารเชา) 

 หองพักเดี่ยวหรอืคู (ซุพพเีรี่ย/มแีอร/มหีนาตาง/ซติี้วิว) ราคา 1,400.-บาทสุทธิ (รวมอาหารเชา) 

 หองพักเดี่ยวหรอืคู (ดลีักซ/มแีอร/มหีนาตาง/ววิแมน้ําดานขาง) ราคา 1,600.-บาทสุทธ ิ(รวมอาหารเชา) 

 หองพักเดี่ยวหรอืคู (มแีอร/มหีนาตาง/มรีะเบยีง/ววิแมน้ําดานหนา) ราคา 2,200.-บาทสุทธ ิ(รวมอาหารเชา) 

โปรดสงแฟกซแบบฟอรมการจองหองพักลวงหนา 20 วัน กอนวันที่จะเขาพัก โทรสาร :  02-433-5880 

โรงแรมรอยัลรเิวอร 219 ซอยจรัลสนทิวงศ 66/1, แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

โทรศพัท : 02-422-9222  E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

 

 

 

  แบบฟอรม์การจองหอ้งพกั 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1.   โปรดสํารองหอ้งพกัก่อนล่วงหนา้ เพือ่ประโยชนใ์นการใชสิ้ทธ์ิเขา้พกัของท่าน 

2.   ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมฯ ตอ้งชําระค่าใชจ่้ายที่พกัดว้ยตนเอง 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

mailto:fit@ssru.ac.th
mailto:rsvn@royalriverhotel.com

