หลักสูตร การบริหารและจัดทํางบประมาณ
หล ักสูตร 1 ว ัน 09.00-16.00 น.

ปั จจุบน
ั นี้ ฝ่ ายบริหารเริม
่ ตระหนักแล ้วว่า การประมาณการเหตุการณ์ในอนาคตหรือ
่ าดว่า
การวางแผนมีคณ
ุ ค่าต่อการดําเนินธุรกิจอย่าง มาก การคาดคะเนข ้อมูลทีค
จะเกิดขึน
้ หรือข ้อมูลทีว่ างแผนไว ้นีเ้ รียกว่า “งบประมาณ” งบประมาณจะช่วยให ้มี
การเตรียมการต่าง ๆ ไว ้ล่วงหน ้า ช่วยให ้ฝ่ ายบริหารทราบปั ญหาของการ
ดําเนินงาน ปั ญหาด ้านการเงินเพือ
่ จะได ้จัดเตรียมแก ้ไขปั ญหาต่าง ๆ เหล่านัน
้ ไว ้
แต่เนิน
่ ๆ และช่วยให ้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน
้ นอกจากนี้
งบประมาณยังช่วยในการวัดผลการทํางาน โดยทั่ว ๆ ไปงบประมาณจะใช ้เป็ น
เกณฑ์ในการวัดผลทีเ่ กิดขึน
้ จริงได ้ดีกว่าการใช ้ผลงานใน อดีตเป็ นเกณฑ์

ว ันที่ 20 ก ันยายน 2560
Arize Hotel , สุขม
ุ วิท 26

การทํางบประมาณไม่ใช่เป็ นหน ้าทีข
่ องฝ่ ายการเงินและการบัญชี แต่เป็ นสิง่ ทีท
่ ก
ุ
ฝ่ ายต ้องสามารถทํางบประมาณได ้ หมายความว่า ทุกฝ่ ายต ้องสามารถรู ้และเข ้าใจ
ภารกิจของตนเองว่ามีพันธกิจอย่างไร องค์กรมีเป้ าหมายอะไร ต ้องวางแผน
อย่างไรเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามนโยบายขององค์กร เช่นแผนการสร ้างรายได ้ และ
ประมาณการค่าใช ้จ่ายได ้ให ้สอดคล ้องกับรายได ้ เป็ นต ้น
ว ัตถุประสงค์
1. เข ้าใจและเรียนรู ้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได ้
อย่างถูกต ้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เรียนรู ้ขัน
้ ตอนการจัดทํางบประมาณ ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดทํา
งบประมาณประเภทต่างๆ
3. เรียนรู ้วิธก
ี ารควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์ความแตกต่าง และแนวคิดการ
วิเคราะห์ผลต่างกําไรได ้อย่างถูกต ้อง แม่นยํา

ห ัวข้อการบรรยาย 09.00-16.00น.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาพรวมและเป้ าหมายการวางแผนกลยุทธ์
แผนการดําเนินงานและงบประมาณ
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของงบประมาณ
หน ้าทีข
่ องหน่วยงานงบประมาณและคณะกรรมการงบประมาณ
งบประมาณประเภทต่าง ๆ ในองค์การ
ภาพรวมและขัน
้ ตอนการจัดทํางบประมาณ
ตัวอย่างการจัดทํางบประมาณอย่างย่อ
•งบประมาณขาย
•งบประมาณการผลิต
•งบประมาณวัตถุดบ
ิ ทางตรง
•งบประมาณค่าแรงทางตรง
•งบประมาณค่าใช ้จ่ายการผลิต
•งบประมาณค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
•งบประมาณเงินสด
•งบประมาณงบกําไรขาดทุน
•งบประมาณงบดุล
8. ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทํางบประมาณ
9. หลักการในการบริหารงบประมาณ
10. การควบคุมงบประมาณและการวิเคราะห์ความแตกต่าง
11. แนวคิดการวิเคราะห์ผลต่างกําไร
12. ปั ญหาในการบริหารงบประมาณ

สอบถามและสํารองที่

คุณอรัญญา (ตุ ้ม) Tel: 086-6183752
(True) ,086-8929330 (DTAC)

02-1753330
ptstraining3@gmail.com
www.ptstraining.in.th

อัตราค่าลงทะเบียน
หล ักสูตร การบริหารและการจ ัดทํางบประมาณ
ราคาท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 4,280 บาท
สมัครและชําระค่าอบรมก่อน

ท่านละ 3,600 บาท (ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )

 เฉพาะนิตบ
ิ ค
ุ คลสามารถหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ได ้
ราคานีร้ วมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนํ าไปบันทึกหักค่าใชจ่้ ายทางบัญชไี ด ้ 200 %

แบบฟอร์มลงทะเบียน

สง่ มาที่ 02-9030080 ext. 9330 /email ptstraining3@gmail.com
่ หน่วยงาน / บริษัท....................................................................................เลขภาษี .............................................
ชือ
ทีอ
่ ยูบ
่ ริษัท.......................................................................................................................................................
่ ผู ้ประสานงาน..................................................Email…………………………………………………………………………
ชือ
โทรศัพท์.................................................ต่อ......................โทรสาร………………………………………………………
่ .......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
1. ชือ
่ ........................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email .....................................
2. ชือ

่ เอกสารห ัก ภาษี ณ ทีจ
การติดต่อ/สง
่ า่ ย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ จํากัด ทีอ
หจก. โปรเฟสชัน
่ ยู่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel.02-1753330 Fax. 02-9030080 ext.9330
Mobile 086-6183752
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ 0103553030100
การชําระค่าอบรม
่
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
 เช็คขีดคร่อมสังจ่าย หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
 โอนเงินเข ้าบัญชี หจก.โปรเฟสชัน
เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 732-2-45823-8 (ส่งสําเนาการโอนเงิน มาพร ้อมกับใบลงทะเบียน ลูกค ้ารับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
โอนข ้ามจังหวัด)
การแจ้งยกเลิก:
ผู ้สมัครสามารถทีจ
่ ะยกเลิกการเข ้าอบรมได ้ ในกรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร ้อยละ
30 ของค่าสมัคร และในกรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินร ้อยละ 50 ของค่าสมัคร
้ การจองมีผลเมือ
นอกเหนือจากนี้แล ้ว บริษัทฯ จะไม่คน
ื เงินใดๆ ทัง้ สิน
่ ชําระเงินเรียบร ้อยแล ้วและส่งใบ Pay-in เพือ
่
เป็ นหลักฐานในการสํารองทีน
่ ั่ ง email : info.ptstraining@gmail.com

