โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการคลัง”
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังภาครัฐไดพัฒนาและเปลีย่ นแปลงไปอยางมากโดย
มีการนําเอาระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ มากขึ้น โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate
Online) ซึ่ งเป นการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรก ารพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ห ง ชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยให ทุ ก ส ว นราชการถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปนตนไป และกรมประมงเริ่มจายเงินและรับเงิน เงินทุ น
หมุนเวียนในการผลิ ตพันธุปลา พันธุกุง และพั นธุสัตวน้ําอื่น ๆ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate
Online) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป รวมทั้งมีการปรับ ปรุงและกําหนดกฎระเบียบขึ้นมาใหม และ
หลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง รวมทั้งกรมประมงตองปฏิบัติงานตามเกณฑ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด านบั ญ ชี ป ระจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ให เ ป น ไปตามแนวทางที่
กรมบั ญ ชีกลางกําหนด ซึ่งในป ที่ ผานมายังไม ส ามารถดําเนินงาน ให ผ านเกณฑ การประเมินผลให ครบทุ ก
ประเด็นได เนื่องจากหนวยเบิกจายของกรมประมงมีจํานวนมากถึง 201 หนวยเบิกจายมีการปรับและเปลี่ยน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีอยางตอเนื่อง สงผลใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ดานการเงินการคลังไมเพียงพอ
กองคลังในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการเงินการคลังของกรมประมง และกํากับดูแล
ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พรอมทั้งเสนอแนวทางแกปญหาใหกับหนวยเบิกจายในสังกัด
กรมประมงทั้งหมด ไดรวบรวมปญหาการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังของหนวยงานเบิกจาย เชน การจายเงิน
การรั บ เงิ นและการนําส ง เงิ นผ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิก ส (KTB Corporate Online) การปฏิ บั ติต ามเกณฑ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การโอนเงินงบประมาณเหลือจายกลับ
สวนกลาง การเบิกจายเงินงบประมาณและการจัดทําใบสําคัญเบิกเงินตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
เปนตน และเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่กรมประมง ควรมีการเตรียมความพรอม สรางความรู ความเขาใจ
ดานการเงินการคลังใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญ ชีของหนวยเบิกจาย จึงไดจัดโครงการ
ฝกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการคลัง สําหรับเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง
ของหนวยเบิกจายในสวนภูมิภาคและหนวยงานสวนกลางที่ตั้งในสวนภูมิภาค เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจในระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ สงผลใหการเบิกจายเงินภาครัฐของกรมประมงมีความถูกตอง โปรงใสตรวจสอบได และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และเพื่อกรมประมงสามารถผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
บัญชีไดครบทุกเกณฑ รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรกรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564 ใน
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ เพื่อพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทํางานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพขององคการ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและวิธีปฏิบัติดานการเงิน
การคลัง ปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. เพื่อเสริมสราง...

-22. เพื่อเสริมสราง ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ดานการเงิน การคลัง ใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ขอคิดเห็น ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไขในการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง
3. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
บุลคากรกรมประมงทีป่ ฏิบัติงานดานการเงินการคลังของหนวยเบิกจายสังกัดกรมประมง
4. เปาหมาย
จัดฝกอบรม จํานวน 4 รุน รุนละ 2 วัน ผูเขารับการอบรมจํานวน 402 คน ประกอบดวย
เจาหนาผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยเบิกจายสวนภูมิภาคและหนวยงานสวนกลางที่ตั้งอยูสวน
ภูมิภาค
5. ระยะเวลาการอบรม
รุนที่ 1 วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561
รุนที่ 2 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561
รุนที่ 3 วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561
รุนที่ 4 วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562
6. สถานที่
รุนที่ 1 วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ลี การเดนส พลาซา หาดใหญ จังหวัดสงขลา
รุนที่ 2 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวชั่น
เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน
รุนที่ 3 วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ฟูรามา จังหวัดเชียงใหม
รุนที่ 4 วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
6. เนื้อหาการฝกอบรม
1. แนวทางการปฏิบัติงานการจายเงิน การรับเงิน และนําสงเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(KTB Corporate Online) เงินในงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธปลา พันธุกุงและพันธุสัตว
น้ําอื่น ๆ
2. แนวทางการทําธุรกรรมดานการเงินกับสํานักงานประกันสังคมผานระบบอิเล็กทรอนิกส
3. แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผล การปฏิบัตงิ านดานบัญชี
4. แนวทางการโอนเงิน เปลี่ยนแปลง และกันเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
5. แนวทางปฏิบัติในการจัดทําการจัดทําหลักฐานเบิกจายเงินเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ
8. วิทยากร
วิทยากรจากภาครัฐ

9. งบประมาณ...

-39. งบประมาณ
1. คาใชจายในการจัดอบรม เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดย
เบิ ก จากหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัส ดุ แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาศัก ยภาพการผลิ ตภาคการเกษตร
โครงการพัฒ นาศักยภาพกระบวนการผลิ ตสินคาเกษตร กิจกรรมสงเสริมและบริห ารจัดการการผลิตสินคา
ประมง กองคลัง
2. คาใชจายที่ผูเขารับการฝกอบรมเบิกจากตนสังกัด มีดังนี้
2.1 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 โดยเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหคํานวณเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง โดยใหนับตั้งแตเวลาเดินทาง
ออกจากสถานที่อ ยูห รือ สถานที่ ป ฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับ ถึงสถานที่อ ยูห รือ สถานที่ ป ฏิบัติร าชการ
ตามปกติแลวแตกรณี โดยใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน ถาไมถึง 24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชั่วโมงและสวนที่ไมถึง
24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้นเกินกวา 12 ชั่วโมง ใหถือเปน 1 วัน แลวนําจํานวนทั้งหมดมาคูณกับอัตรา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผูจัดการฝกอบรม/สัมมนา จัดอาหารบางมื้อใหระหวางการฝกอบรม/สัมมนา ให
หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน
2.2 คาพาหนะ ในการเดินทางเขารับการอบรมและเดินทางกลับ
2.3 คาที่พัก
3. คาใชจา ยที่ผูจัดอบรมเปนผูเบิกให (สําหรับผูเขารับการอบรม เจาหนาที่ผูจัด และ
วิทยากร) มีดังนี้
3.1 คาอาหารกลางวัน ในการอบรม (จํานวน 2 มื้อ)
3.2 คาอาหารเย็น ในการอบรม (จํานวน 1 มื้อ)
3.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการอบรม (จํานวน 4 มื้อ)
3.4 คาที่พักในการอบรม สําหรับประธาน ผูจัดและวิทยากร
3.5 คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการอบรบ ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คายานพาหนะ
คาวัสดุ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการอบรม ตลอดหลักสูตรอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผูเขารับการอบรมได
1. เรียนรู และเขาใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคับและวิธีปฏิบัติดานการเงินการคลั ง
ปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. มีความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติงานดาน การเงิน การคลัง ใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. มี ส วนร วมในการแลกเปลี่ ยนความรู ประสบการณ ขอ คิดเห็ น ป ญ หาอุ ป สรรคและแนว
ทางแกไขในการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง
11. การวัดผลและการประเมินผลโครงการ
1. ประเมินจํานวนของผูเ ขารับการอบรม มีความรูเพิม่ ขึ้นไมนอยกวารอยละ 80
2. ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ โดยมีระดับความพึงพอใจไมนอ ยกวาระดับ
ความพึงพอใจมาก
12. ผูรบั ผิดชอบ...

-412. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นางมยุรีย
2. นางสาวอังคณา
3. นางภรพิชญา
4. นางสาวพรธีรา
5. นางสาวสริญญา
6. นางสาววิลัยวัลย
7. นางสาวอมรรัตน
8. นายนราวุธ
9. นางสาวทัศนี
10.นางสาวธรภร
11. นางสาวณัณทรวดี
12. นางสาววลัยลักษณ

สุนทรธรรม
ผลเจริญ
สโมสร
บุญญานุพงค
เฟองฟุง
คณะพรม
อาวรธรรม
ศรีอนันต
ขวัญใจ
ฟกปอม
จันทรนาค
เพชรประพันธ

ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานคลัง
หัวหนากลุมบัญชี
หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ
หัวหนากลุมตรวจสอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิ าน
นักวิชาการเงินและบัญชี(พนักงานราชการ)

