โครงการฝกอบรม
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุนที่ 7
1.

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ
Finance Professional Program

2.

หลักการและเหตุผล
นโยบายการคลั งมี บ ทบาทสํ า คั ญ อย- า งยิ่ งต- อการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม การบริ ห ารนโยบาย
เศรษฐกิจ และการคลั งที่มีประสิทธิ ภาพจะส-งผลต- อการเจริญ เติ บโตที่ ยั่งยืน และเสถี ยรภาพของเศรษฐกิ จ
โดยรวม รวมถึงสวัสดิการและบริการทางสังคมที่มีมาตรฐานสูง ตอบสนองความต?องการของประชาชนได?อย-าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู?บริหารโดยเฉพาะผู?บริหารระดับกลาง ซึ่งถือเปCนตัวจักรสําคัญในการเชื่อมโยง
และสร? า งความเข? าใจอั น ดี ร ะหว- า งผู? บ ริ ห ารระดั บ สู ง ข? า ราชการในระดั บ ปฏิ บั ติ งาน และภาคประชาชน
จําเปCนต?องมีความรู? ความเข?าใจ และทักษะในการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ทั้งในส-วนงานที่
รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข?อง โดยเฉพาะต?องมีความเข?าใจในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจและนโยบาย
การคลัง เพื่อให?สามารถเชื่อมโยงและเข?าใจกลไกการทํางานของนโยบายการคลัง เพื่อสามารถบริหารจัดการ
องคFกรได?อย-างมืออาชีพ
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเสริมสร?าง
วิสั ยทั ศนF ความรู? และทั กษะในการวิเ คราะหF และบริห ารจัด การนโยบายเศรษฐกิ จการคลังให? แก- ผู?บ ริห าร
ระดับกลาง รวมถึงการเสริมสร?างเครือข-ายความสัมพันธFระหว-างข?าราชการและหน-วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และหน-วยงานเอกชนอื่นๆ จึงได?จัดให?มีการฝMกอบรมหลักสูตร “นักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ-นที่ 7” ขึ้น
เพื่อให?ผู?บริหารระดับกลางที่เข?าร-วมหลักสูตรฯ ได?มีโอกาสพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู? โดยเฉพาะด?าน
บูรณาการของนโยบายและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจการคลังที่ต?องเปลี่ยนแปลงให?สอดรับกับพลวัตของ
เศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
3.

ปรัชญาและแนวคิดหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ
มูล นิ ธิส ถาบัน วิ จั ยนโยบายเศรษฐกิ จ การคลัง (มูล นิ ธิ สวค.) มีความมุ- งมั่ นในการพั ฒนาหลักสู ต ร
นักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ-นที่ 7 ให?เปCนหลักสูตรที่มีความโดดเด-น ดังนี้
3.1 เน?นการเสริมสร?างความรอบรู?และวิสัยทัศนFของผู?บริหารระดับกลาง ในด?าน
• ความรอบรู?เกี่ยวกับบทบาทหน?าที่และเครื่องมือของกระทรวงการคลังในการพัฒนาประเทศ
• ความรอบรู?เกี่ยวกับบูรณาการและการดําเนินงานของหน-วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข?อง
3.2 เน?นการเสริมสร?างความรอบรู?เกี่ยวกับพลวัตของความร-วมมือระหว-างประเทศเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จทั้ งในระดั บโลกและระดั บภู มิภ าค รวมถึงผลกระทบและทิศทางนโยบายเพื่อเตรีย มความพร?อม
สําหรับประเทศไทย
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3.3 เน? น การสร? า งเครื อ ข- า ยความสั มพั น ธF แ ละความเข? าใจอั น ดี ร ะหว- า งผู? บ ริ ห ารระดั บ กลางของ
หน-วยงานภาครัฐรวมถึงผู?บริหารระดับกลางจากหน-วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่นๆ ที่เข?าร-วมหลักสูตรฯ
4.

วัตถุประสงค.โครงการอบรม
โครงการฝMกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) มีวัตถุประสงคF ดังนี้
4.1 เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู? แ ละความเข? า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบายเศรษฐกิ จ การคลั ง ภายใต? ก ระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและพลวัตของภูมิภาค
4.2 เพื่อเสริมสร?างรู?ความเข?าใจในบทบาทหน?าที่ของหน-วยงานที่เกี่ยวข?องในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
4.3 เพื่อเสริมสร?างความสัมพันธFและความเข?าใจอันดีระหว-างผู?บริหารระดับกลางของหน-วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงผู?บริหารระดับกลางจากหน-วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข?อง อันจะนําไปสู-ความ
ร-วมมือและดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
5.

คุณสมบัติของผู2เข2ารับการอบรม
ผู?เข?ารับการอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) จะต?องมีคุณสมบัติ ดังนี้
5.1 เปCนข?าราชการที่ผ-านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของหน-วยงานต?นสังกัด
(หากมี)
5.2 เปCนผู?บริหารจากหน-วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ระดับผู?จัดการหรือเทียบเท-า
5.3 ได?รับความเห็นชอบจากหัวหน?าหน-วยงาน

6.

จํานวนผู2เข2ารับการอบรมและสถานที่จัดอบรม
จํานวนผู?เข?ารับการอบรม 60 คน ต-อรุ-น โดยจัดที่โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท-าในกรุงเทพมหานคร
โดยสถานที่จะแจ?งให?ทราบในภายหลัง
7.

ระยะเวลาการอบรม
นคอ. เปCนโครงการฝMกอบรม ระยะเวลา 14 วัน ระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8
มิถุนายน 2560 ประกอบด?วย
•
การเรียนการสอนและการวางแผนกลยุทธF วันจันทรFถึงวันศุกรF เวลา 09.00-16.00 น. ระยะเวลา
10 วัน
•
การศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง เปCนระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดสุโขทัย
หมายเหตุ: เดินทางด?วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ/ห?องพักแบบนอนเดี่ยว/ อาหาร 3 มื้อ
•
พิธีป_ด 1 วัน
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8.

เนื้อหาของหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.)
เน?นการเสริมสร?างวิสัยทัศนFและเพิ่มพูนความรู?เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สถานการณFและ
เครื่องมือทางการคลังในการพัฒนาประเทศภายใต?พลวัตของระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงกิจกรรมกลุ-มสัมพันธF
เพื่อสร?างความสัมพันธFอันดีระหว-างผู?บริหารระดับกลางที่เข?ารับการอบรม ประกอบด?วย 5 หมวดวิชา คิดเปCน
ชั่วโมงการอบรมทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง ดังนี้
8.1 หมวดกระทรวงการคลังกับการพัฒนาประเทศ (4 วิชา 12 ชั่วโมง)
8.1.1 บทบาทของนโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ (3 ชั่วโมง)
8.1.2 กระบวนการจัดทํางบประมาณ (3 ชั่วโมง)
8.1.3 นโยบายท?องถิ่นและการกระจายอํานาจการทางการคลัง (3 ชั่วโมง)
8.1.4 ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม และนัยต-อการพัฒนาประเทศ (3 ชั่วโมง)
8.2 หมวดบูรณาการและการดําเนินนโยบายการคลัง (5 วิชา 15 ชั่วโมง)
8.2.1 การดําเนินนโยบายการคลังด?านรายได? และแนวทางในการพัฒนาระบบภาษีของไทย (3 ชัว่ โมง)
8.2.2 การสํารวจสถานะทางการคลังและประมาณการเศรษฐกิจ (3 ชั่วโมง)
8.2.3 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศไทย (3 ชั่วโมง)
8.2.4 การบริหารจัดการการเบิกจ-ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศ (3 ชั่วโมง)
8.2.5 แนวทางการบริหารทรัพยFสินเพื่อประโยชนFสูงสุดของรัฐ (3 ชั่วโมง)
8.3 หมวดบริหารจัดการเศรษฐกิจภายใต2กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (5 วิชา 15 ชั่วโมง)
8.3.1 AEC และนัยต-อความมั่นคงของประเทศ (3 ชั่วโมง)
8.3.2 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข-งขันของประเทศไทย (3 ชั่วโมง)
8.3.3 การลงทุนโครงสร?างพื้นฐานและการสร?างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ?าน (3 ชั่วโมง)
8.3.4 ยุทธศาสตรFการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซFในประเทศไทย (3 ชั่วโมง)
8.3.5 แผนการพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวเงินทุนเสรี (3 ชั่วโมง)
8.4 หมวดภาวะผู2นํากับการบริหารงานองค.กร (2 วิชา 9 ชั่วโมง)
8.4.1 การพัฒนาศักยภาพผู?นํารุ-นใหม- (3 ชั่วโมง)
8.4.2 การวางแผนเชิงกลยุทธF (6 ชั่วโมง)
8.5 หมวดการเสริมสร2างประสบการณ.นักการคลังมืออาชีพ 49 ชั่วโมง)
8.5.1 กิจกรรมกลุ-มสัมพันธF
8.5.2 ศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดสุโขทัย

9.

วิธีการฝกอบรม
แนวทางที่ ใ ช? เ ปC น แนวทางที่ ไ ด? รั บ การยอมรั บ ว- า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการฝM ก อบรมผู? บ ริ ห าร อาทิ
การบรรยาย การถ-ายทอดประสบการณFตรงจากผู?บริหารระดับสูง การจัดกรณีศึกษารวมถึงการแบ-งกลุ-มย-อย
เพื่อวิเคราะหFประเด็นปdญหาและอภิปราย
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10.

ตารางฝกการอบรม
การอบรมทุกวันจันทรFถึงศุกรF วันละ 6 ชั่วโมง
09.00 - 10.30 น.
อบรมช-วงที่ 1
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว-าง
10.45 - 12.00 น.
อบรมช-วงที่ 2
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
อบรมช-วงที่ 3
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว-าง
14.45 - 16.00 น.
อบรมช-วงที่ 4

11.

เกณฑ.การจบหลักสูตร
ผู?ที่จะได?รับการพิจารณาให?ผ-านหลักสูตรและได?รับมอบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง โดยจะต?องเข?าร-วมการอบรมโดยเฉลี่ยไม-น?อยกว-าร?อยละ 80 ในหมวดวิชาต-างๆ
12.

หนวยงานที่รับผิดชอบ
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

13.

ผู2ดูแลโครงการ
นางไพรินทรF ศรีศุภวินิจ ผู?อํานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
นายภัทร สริยาภรณF ผู?จัดการส-วนปฏิบัติการ ฝeายฝMกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
นางสาวพัชวิภา พรรณเชษฐF ผู?จัดการส-วนวิชาการ ฝeายฝMกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

14.

วิทยากร
วิทยากรผู?ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู?บริหารระดับสูงและอดีตผู?บริหารระดับสูงของ
กระทรวงการคลัง ผู?บริหารระดับสูงของหน-วยงานราชการอื่นๆ นักวิชาการ และผู?ทรงคุณวุฒิอื่นๆ
15.

สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ
สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการต-างๆ ที่มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จะจัดบริการ
ให?แก-ผู?เข?ารับการอบรมดังต-อไปนี้
1. สถานที่อบรม พร?อมทั้งอุปกรณFและเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่จําเปCนทั้งหมด
2. อาหารกลางวันและอาหารว-าง 2 มื้อตลอดระยะเวลาการอบรม
3. จัดเตรียมบริการการเดินทาง ที่พัก และอาหารสําหรับการศึกษาดูในประเทศ
4. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ให?แก-ผู?เข?ารับการอบรมแต-ละท-าน
5. พิธีมอบประกาศนียบัตรสําหรับผู?ผ-านการอบรม ภายใน 1 สัปดาหF หลังเสร็จสิ้นการอบรม
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16.

ประโยชน.ที่คาดวาจะได2รับ
16.1 ผู?เ ข? ารั บการอบรมมีความเข?าใจกลไกทางการคลั งและการบู รณาการการดํ าเนิ นงานของ
หน-วยงานต-างๆ ให?สอดรับกับนโยบายการคลัง
16.2 ผู?เข?ารับการอบรมมีความเข?าใจในพลวัตของเศรษฐกิจภูมิภาคและผลกระทบต-อเศรษฐกิจ
และการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจการคลังของประเทศไทย
16.3 ผู?เข?ารับการอบรมได?มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณF ซึ่งจะเปCนประโยชนFอย-างยิ่ง
ในการเสริมสร?างความเข?าใจและการปฏิบัติงานร-วมกันในอนาคต
17.

คาธรรมเนียมอบรม
ค-าธรรมเนียมการอบรมท-านละ 70,000 บาท รวมค-าใช?จ-ายในการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
สุโขทัย และกิจกรรมประกอบหลักสูตร

18.

ระยะเวลาการรับสมัคร
สํารองที่นั่งพร?อมประสานเรื่องชําระค-าธรรมเนียมการอบรมภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

19.

การชําระคาธรรมเนียมการฝกอบรม
1. เงินสด
2. เช็คสั่งจ-ายเข?าบัญชีในนาม “มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง” ขีดผู?ถือ
3. โอนเข?าบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขากระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง” บัญชีออมทรัพยF เลขที่ 068-1-05068-3
กรณีโอนเงินเข?าบัญชีกรุณาส-ง FAX ใบ Pay-in ให? นายศราวุธ โตiะทอง ที่หมายเลข 02-357-3532

20.

ข2อตกลงและเงื่อนไข
1. กรณีแจ?งยกเลิกการลงทะเบียนก-อนวันฝMกอบรม เปCนระยะเวลาน?อยกว-า 15 วันทําการ (หลังจาก
วันจันทร.ที่ 1 พฤษภาคม 2560) มูลนิธิ สวค. ขอสงวนสิทธิคิดค-าธรรมเนียมการยกเลิก ร?อยละ 50 ของ
ค-าธรรมเนียมการอบรมทั้งหมด โดยผู?สมัครจะต?องแจ?งยกเลิกการลงทะเบียน เปCนลายลักษณFอักษรกับทาง
มูลนิธิ สวค.
2. กรณีแจ?งยกเลิกการลงทะเบียนก-อนวันฝMกอบรม เปCนระยะเวลาน?อยกว-า 7 วันทําการ (หลังจาก
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560) มูลนิธิ สวค. ขอสงวนสิทธิคิดค-าธรรมเนียมการยกเลิกเต็มจํานวน ทั้งนี้
ผู?สมัครสามารถโอนสิทธิการเข?าอบรมให?แก-บุคคลอื่นได? โดยแจ?งรายละเอียดแก-ผู?ประสานงานโครงการฯ
3. กรณีแจ?งยกเลิกการอบรมหลังจากเป_ดโครงการฯ ด?วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม การ มูลนิธิ สวค. ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค-าธรรมเนียมการอบรมให?แก-ผู?สมัคร

5

21.

ผู2ประสานงานโครงการ
1. นางสาวพัชวิภา พรรณเชษฐF
หมายเลขติดต-อ 02-357-3490 ต-อ 231 หรือ 062-879-9429
E-mail: pachvipa@fispri.org
2. นางสาวพิชาวีรF ศักดิ์ทวีพิชากุล
หมายเลขติดต-อ 02-357-3490 ต-อ 310 หรือ 081-643-3258
E-mail: phichavee@fispri.org
3. นายธนภัทร มีเดช
หมายเลขติดต-อ 02-357-3490 ต-อ 308 หรือ 086-403-6151
E-mail: thanaphat@fispri.org

22.

ตารางการเรียนการสอน
หมายเหตุ: ตารางการเรียนการสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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เวลา/ วัน

09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
พิธีเป_ดและปาฐกถาพิเศษ
มิติเศรษฐกิจใหม- ประเทศไทย 4.0
โดย ดร. สมชัย สัจจพงษF
ปลัดกระทรวงการคลัง
(09.00-10.00 น.)
กิจกรรมกลุ-มสัมพันธF
ผศ.ณรงคF วิชัยรัตนF
อาจารยFประจําศูนยFพลศึกษาและกีฬา จ.ชลบุรี

วัดตัวตัดเสื้อรุ-น

เวลา/ วัน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

09.00 – 12.00 น.

แนวทางการบริหารทรัพยFสนิ เพื่อ
ประโยชนFสงู สุดของรัฐ
อธิบดีกรมธนารักษF (หรือผู?แทน)

13.00 – 16.00 น.

เวลา/ วัน
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

AEC และนัยต-อความมัน่ คงของประเทศไทย
พ.อ.ดร. ธีรนันทF นันทขว?าง
นายทหารปฏิบัติการ
ศูนยFวิจัยและพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีกลาโหม
สถาบันวิชาการปvองกันประเทศ
วันที่ 5 มิถุนายน 2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

บทบาทนโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ
ดร. กุลยา ตันติเตมิท
ที่ปรึกษาด?านนโยบายและยุทธศาสตรF
กระทรวงการคลัง

นโยบายการคลังท?องถิน่ และ
การกระจายอํานาจทางการคลัง
ศ.ดร.สกนธF วรัญqูวัฒนา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรF
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรF

กระบวนการจัดทํางบประมาณ
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู?อํานวยการสํานักงบประมาณ (หรือผู?แทน)

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมและนัย
ต-อการพัฒนาประเทศ
ดร.สมชัย จิตสุชน
ผู?อํานวยการวิจัย ด?านการพัฒนาอย-างทั่วถึง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถทาง
การแข-งขันของประเทศไทย
ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
ผู?เชี่ยวชาญเฉพาะด?านการคลังท?องถิ่น
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
การลงทุนโครงสร?างพื้นฐานและการสร?างความ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ?าน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห-งชาติ (หรือผู?แทน)
วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ยุทธศาสตรFการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซF
ในประเทศไทย
นายนพรัตนF เมธาวีกลุ ชัย
ผู?อํานวยการสํานักงานส-งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องคFการมหาชน)
แผนการพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการ
เคลื่อนไหวเงินทุนเสรี
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
ผู?ช-วยกรรมการผู?อาํ นวยการ
ศูนยFส-งเสริมการพัฒนาความรู?ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยFแห-งประเทศไทย
วันที่ 7 มิถุนายน 2560

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
การดําเนินนโยบายการคลังด?านรายได? และ
แนวทางในการพัฒนาระบบภาษีของไทย
นางไพรินทรF ศรีศุภวินิจ
ผู?อํานวยการสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศไทย
นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู?อํานวยการสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ

สํารวจสถานะทางการคลัง
และประมาณการเศรษฐกิจ
ดร.พิสิษฐF พัวพันธF
ผู?เชี่ยวชาญเฉพาะด?านเศรษฐกิจมหภาค
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การบริหารจัดการเบิกจ-ายงบประมาณ
เพื่อพัฒนาประเทศ
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560

วันที่ 2 มิถุนายน 2560

การพัฒนาศักยภาพผู?นาํ รุ-นใหมศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศFศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส
มหาวิทยาลัยฮารFวารFด

การวางแผนกลยุทธF
(Workshop)
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร
ผู?อํานวยการฝeายอาวุโส ลูกค?าธุรกิจขนาดใหญ- 4
Client Coverage 2
ธนาคารไทยพาณิชยF จํากัด (มหาชน)

วันที่ 8 มิถุนายน 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร
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ใบสมัครผูเขารับการอบรม
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ$นที่ 7
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
(Fiscal Policy Research Insititute Foundation)
สําหรับเจาหนาที่
(For Staff Only)

1. ขอมูลของผูสมัคร (โปรดกรอกขอมูลการสมัครใหครบเพื่อฐานขอมูลสมาชิก และการติดต$อ )
คํานําหนานาม (Title)
ชื่อ - นามสกุล
First Name:

เพศ

Last Name:
หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน

(Gender)

..... ชาย

รูปถKาย 2 นิ้ว

..... หญิง

Paste Your Recent Self
Attested Photograph here

(Id Citizen No.)

สถานที่ออกบัตร

วันหมดอายุ

(Issued By)

(Expiration Date)

หมายเลขหนังสือเดินทาง
(Passport No.)

หมายเลขหนังสือเดินทาง

( ) หนังสือเดินทางราชการ

วันหมดอายุ

เลขที่บัตรสะสมไมลD

(Expiration Date)

(ROP)

( ) หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา วันหมดอายุ

(Passport No.)

(Expiration Date)

อายุ (Age)

วัน/เดือน/ปVเกิด (dd/mm/yy)

สัญชาติ (Nationality)

ศาสนา (Religion)

อาชีพ/ตําแหนKง
อาชีพ/ตําแหนKง (ภาษาอังกฤษ)
(Career)/(Position)

องคDกร/ หนKวยงาน/กระทรวงตนสังกัด กอง/สํานัก (Bureau) ............................................

กรม (Department) ..............................................

(Organization/Institute/Ministry)

บริษัท (Company)...............................................

กระทรวง (Ministry) ............................................

ที่อยูKที่ทํางานป[จจุบัน

ที่อยูKที่บานป[จจุบัน

(Office Address)

(Home Current Address)

หมายเลขไปรษณียD

หมายเลขไปรษณียD

(Postal Code)

(Postal Code)

เบอรDโทรศัพทDที่ทํางาน

เบอรDโทรศัพทDที่บาน

(Office Telephone No.)

(Home Telephone No.)

โทรสารที่ทํางาน

โทรสารที่บาน

(Office Fax No.)

(Home Fax No.)

เบอรDโทรศัพทDเคลื่อนที่

อีเมลD

(Mobile Phone No.)

(Email Address)

2. ประวัติการทํางาน (Working Experience)
โปรดระบุใหชัดเจน เพื่อเปPนขอมูลสําคัญในการพิจารณาคัดเลือก
ระดับ

ตําแหนKงในสายงาน

ตําแหนKงทางการบริหาร

กรม/กระทรวง/บริษัท

Level

Management Field

Position

Department/Ministry/Company

วันเดือนปVที่ไดรับการแตKงตั้ง
ใหดํารงตําแหนKง
Date of Being Appointed

สถาบันการศึกษา
Institution

ปVที่สําเร็จการศึกษา
Year of Graduation

3. ประวัติการศึกษา (Education Information)
ระดับปริญญา
Degree

วุฒิ/สาขาที่ไดรับ
Field of Study

4. การฝEกอบรม/ ดูงานดานการบริหาร (โปรดระบุชื่อหลักสูตรหน$วยงานที่จัด)
Training or seminar you have attended (please indicate the name of those organizations)
หลักสูตรที่จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
( ) หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุKนที่.......
( ) หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุKนที่.......
( ) หลักสูตรพัฒนานักบริหาร (EDP) รุKนที่.......
( ) หลักสูตรอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….......
หลักสูตรจากสถาบันอื่น
( ) หลักสูตร วปอ./ ปรอ. ( วิทยาลัยปgองกันราชอาณาจักร)
( ) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย)
( ) หลักสูตรอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………… ......................................................
5. ทักษะที่จําเปPนสําหรับนักบริหาร
5.1 โปรดระบุองคDกรและสังคมที่ทKานเปjนสมาชิก

( ) เปjน สมาชิก องคDกร ……………………………………………………………….......
( ) ไมKเปjน

5.2 ความสามารถดานภาษาตKางประเทศ
ภาษาอังกฤษ
……….ดีมาก
……….ดี
……….พอใช
……….นอย
ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)/ ระดับความสามารถ………………………………………………………………………………….....
5.3 ความสามารถดานการใชคอมพิวเตอรD ……….ดีมาก
……….ดี
……….พอใช
……….นอย
……….Internet/E-mail ……….Microsoft Office ……….โปรแกรมอื่น (โปรดระบุ)……………………………………..............................
6.ขอมูลอื่นๆ
( ) มี โปรดระบุ....................................................................................................
6.1 ทKานมีโรคประจําตัวหรือไมK
( ) ไมKมี
( ) มี โปรดระบุ....................................................................................................
6.2 ทKานมีประวัติแพอาหารหรือไมK
( ) ไมKมี
( ) มี โปรดระบุ....................................................................................................
6.3 ทKานมีประวัติแพยาหรือไมK
( ) ไมKมี
( ) ทาน
6.4 ทKานทานเนื้อวัวหรือไมK
( ) ไมKทาน
( ) ทาน
6.5 ทKานทานเนื้อหมูหรือไมK
( ) ไมKทาน
6.6 ทKานตองการใหผูจัดฯ จัดเตรียมอาหารพิเศษใหทKานหรือไมK
( ) ไมKตองการ
( ) ตองการ โปรดระบุ........................................
กิจกรรมนันทนาการที่ทKานสนใจคือ.....................................................................................................................................................................................

7. การชําระค$าธรรมเนียม
7.1 โปรดระบุวิธีการชําระค$าธรรมเนียม

( ) เงินสด
( ) โอนเงิน (โปรดระบุรายละเอียดการโอนเงิน
.........................................................................................................................
( ) เช็ค (โปรดระบุรายละเอียด)
.........................................................................................................................

7.2 รายละเอียดการโอนเงิน
1. เช็คสั่งจKายเขาบัญชีในนาม “มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง” ขีดผูถือ
2. โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขากระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง” บัญชีออมทรัพย^ เลขที่ 068-1-05068-3
กรณีโอนเงินเขาบัญชี FAX ใบ Pay-in ให นายศราวุธ โตrะทอง ที่หมายเลข 02-357-3532
หรือติดตKอขอมูลการเงินเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-357-3490 ตKอ 309
8. ที่อยู$สําหรับออกใบแจงหนี้
8.1 เลขประตําตัวผูเสียภาษี
8.2 เจาหนาที่ผูประสานงาน

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

