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สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ไปสู่การปฏิบัติ
ในบริบทของ อปท. การทบทวน/แก้ไขแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
การใช้จ่ายเงินในการบริหารกิจการสถานศึกษา การจัดทาฎีกา การบันทึกบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุฉบับใหม่ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรม จานวน ๑ ชุด (สามารถดาวน์โหลดโครงการได้ทาง www.eto.ku.ac.th/dla )
๒. บัญชีรายการสิ่งของที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ จานวน ๑ ชุด
ด้วย สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทาโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การแปลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ไปสู่การปฏิบัติในบริบทของ อปท. การทบทวน/แก้ไขแผนพัฒนา
การศึกษา ๔ ปี การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ การใช้จ่ายเงินในการบริหารกิจการสถานศึกษา การจัดทาฎีกา
การบันทึกบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.”
ขึ้น จานวน ๗ รุ่น ทั้งนี้ ได้เชิญ วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้ จึงขอเชิญท่านและ
บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน 2561 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
รุ่นที่ 3 วันที่ ๖ - ๘ เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
รุ่นที่ 4 วันที่ 2๐ - ๒๒ เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 5 วันที่ 2๗ - ๒๙ เมษายน 2561 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
รุ่นที่ 6 วันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 7 วันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไดม่อนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
โดยมี ค่า ลงทะเบี ย น ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้ เข้ ารับการอบรมสามารถเบิ กค่าลงทะเบียนได้เต็ม ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๐ ๑๑๒๑
โทรสาร ๐-๒๙๔๒ ๘๘๓๐

(รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม

บัญชีรายการสิ่งของที่มอบใหสําหรับผูเขารวมการอบรม
1. คูมือรวมกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

Power Point

สมุดปากกา

2. กระเปาหนังคุณภาพดี สวยหรู (สีดํา) ( จํานวน 1 ใบ/ทาน )

3. เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาว (สีดํา) เนื้อผาดี ดานในซับดวยผารมสีดํา (ตามรูป) ( จํานวน 1 ตัว/ทาน )

***สําหรับ อปท. ใดที่มีผูสมัครลงทะเบียนเขารวมอบรม จํานวนตั้งแต 3 ทานขึ้นไป/รุน สถานที่เดียวกัน
(ตางหลักสูตร นับรวมกันได)
รับฟรี กระเปาเดินทาง สุดเก!!
เพิ่มอีกทานละ 1 ใบ

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ไปสู่การปฏิบัติในบริบทของ อปท.
การทบทวน/แก้ไขแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ การใช้จ่ายเงินในการบริหาร
กิจการสถานศึกษา การจัดทาฎีกา การบันทึกบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.”
...................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๙๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
แจ้ งให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และสถานศึ กษาในสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นศึ กษาแผนการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐) และให้แปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดาเนินการด้วย ดังนั้น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. จักต้องทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว
ประกอบกับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติในการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๙๑๘
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
นาเงินรายได้ของสถานศึกษาฯ (ฉบับที่ ๒) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๙ มีการกาหนด คานิยาม “ค่าเงินรายหัว” “ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา” มีการกาหนดวิธีปฏิบัติสาหรับการ
เบิกจ่ายเงินในรายการที่ไม่ใช่กิจการของสถานศึกษา เช่น ค่าจัดซื้อรถยนต์ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าบารุงรักษารถ ค่าจ้างเหมา
ทาความสะอาด/รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าตกแต่งภูมิทัศน์
ค่าน้าประปาค่าไฟฟ้าค่าวัสดุ/ค่าครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ จึงจาเป็นที่บุ คลากรท้องถิ่นผู้เกี่ยวข้อง
จะต้องศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนาเงิน รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
และวิธีปฏิบัติสาหรับการเบิกจ่ายเงินในรายการที่ไม่ใช่กิจการของสถานศึกษา และกรณีที่สถานศึกษามีงบประมาณไม่เพียงพอ
จะมี ท างออกอย่ างไรพร้ อ มศึ กษาแนวปฏิบั ติเกี่ยวกั บระบบการเงิ น และการบั ญชี ของสถานศึกษาสั งกัดองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดทาฎีกาขอเบิกเงิน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๕๘) อีกทั้ง ในปัจจุบัน การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท. จักต้องถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้
จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น
๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวทางการแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ไปสู่การปฏิบัติ
ในบริบทของ อปท.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้า รั บ การอบรมได้เ รี ย นรู้แ นวทางการทบทวน/แก้ ไขแผนพัฒ นาการศึก ษา ๔ ปีแ ละการจัด ท า
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของ อปท. และโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.
๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. ในส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับกับสถานศึกษา
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๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการเงิน การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ การใช้
จ่ายรายได้สะสม การจัดทาฎีกาเบิกเงิน เอกสารประกอบฎีกา และวิธีการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของโรงเรียน/ศพด.
๒.๖ เพื่อ ให้ผู้เ ข้า รับ การอบรมได้เ รีย นรู้ก รณีศึก ษา ในประเด็นข้อทักท้วงของ สตง.เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.
๓. เป้าหมาย
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อานวยการสานัก / ผู้อานวยการกอง / ผู้อานวยการส่วน การศึกษา
นักบริหารการศึกษา / นักวิชาการศึกษา / เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองการศึกษา
หัวหน้าสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/ เจ้าหน้าที่พัสดุ ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เจ้าหน้าที่ อปท. หรือ โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
บุคลากรท้องถิ่นผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรม

๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน 2561 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขต
กาแพงแสน) ต.กาแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
รุ่นที่ 3 วันที่ ๖ - ๘ เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
รุ่นที่ 4 วันที่ 2๐ - ๒๒ เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 5 วันที่ 2๗ - ๒๙ เมษายน 2561 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
รุ่นที่ 6 วันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 7 วันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไดม่อนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๕. รูปแบบการจัดอบรม
เป็นการบรรยายให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๖.วิทยากรในการฝึกอบรม
บรรยายโดย.. วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยตรง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘. คณะทํางาน
๑. รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน
๒. รศ.สุวสิ า พัฒนเกียรติ
๓. นางสาวจุฑามาศ รักชุม
๔. บุคลากรฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป
๕. บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯ
๖. บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมฯ
๗. บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์
๘. นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ

3

๙. การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสารองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครและชาระค่าลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม
อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือ
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : @ks-training
หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖)

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจานวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางข้อกาหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการความรู้ทางวิชาการอปท.จึงสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน
ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ กระเป๋าหนั ง อาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ
สาหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม
๑๑. การชําระค่าลงทะเบียน
เมื่อสมัครแล้วกรุณาชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณ ที่ทาการธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี
“เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘
รุ่นที่ ๑ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๔ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๕ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๖ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๗ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินใบนาฝาก Pay–In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน
ผ่านตู้ ATM มาที่หมายเลขโทรสาร หรือ E-mail เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ.
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนําหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ
ในวันลงทะเบียน
กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร กรุณาโอนเงินแยกเป็นรายหลักสูตร และโปรดระบุชื่อหลักสูตร
ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตอนแจ้งหลักฐานการโอนเงินด้วย
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาเงินสดมาชาระค่าลงทะเบียน
ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กําหนดการ โครงการฝึกอบรม
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หลักสูตร “การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ไปสู่การปฏิบัติในบริบทของ อปท.
การทบทวน/แก้ไขแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ การใช้จ่ายเงินในการบริหาร
กิจการสถานศึกษา การจัดทาฎีกา การบันทึกบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.”
………………………………………………...................................................................................................…………………………..
วันที่หนึ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นปัญหาในการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.
วันที่สอง

วิทยากรจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ไปสู่การปฏิบัติในบริบทของ อปท. และ
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.
- การจัดทา/ทบทวน/แก้ไขแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ )
- ระบบการเงิน การบัญชี การจัดทาฎีกาขอเบิกเงิน ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘)
- วิธีการบันทึกบัญชี รายรับ-จ่าย และการวิเคราะห์รายการทางการเงิน ตามระเบียบฯและ
การบันทึกบัญชีสถานศึกษาตามหลักบัญชีคู่ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การยืมเงินรายได้สะสม โรงเรียน/ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน และการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- แบบของการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
- วิธีการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียน/ศพด.
- วิธีปฏิบัติสาหรับการเบิกจ่ายเงินในรายการที่ไม่ใช่กิจการของสถานศึกษา เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าบารุงรักษารถ ค่าจ้างเหมา ทาความสะอาด/รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอน ฯลฯ
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์ และการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการศึกษาหรือ
บริการอื่นเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และมาตรฐานการศึกษาให้แก่นักเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๒๓๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

วันที่สาม

วิทยากรจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
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๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และสานักงาน สมศ.ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เทคนิคการเขียนโครงการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
- วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/แข่งขันกีฬา/ส่งนักกีฬาฯ พ.ศ.๒๕๕๙
- เทคนิคการเขียนโครงการจัดงาน/แข่งขันกีฬา ให้สอดคล้องกับระเบียบและอานาจหน้าที่
- ประเด็นข้อทักท้วงของ สตง. และข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีของ ศพด.
วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.
- หลักการสาคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงเรียน/ศพด.
- การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
- การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
- กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง นมโรงเรียน อาหารกลางวัน วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน
ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ
- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาสัญญาและหลักประกันสัญญา
- หลักเกณฑ์การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
- กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
- บทกาหนดโทษในทางอาญา กรณีเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท(มีหลักพิจารณาความรับผิดอย่างไร)
หมายเหตุ : ๑) กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. / บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๓) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
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หลักสูตร “การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ไปสู่การปฏิบัติในบริบทของ อปท.
การทบทวน/แก้ไขแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ การใช้จ่ายเงินในการบริหาร
กิจการสถานศึกษา การจัดทาฎีกา การบันทึกบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.”
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ..............................................................................ตาบล................................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร............................................................(โปรดระบุรุ่นที่สมัคร)
 รุ่นที่ 1 วันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0๕๓-๒๒๒๐๙๙
 รุ่นที่ 2 วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน 2561 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขต
กาแพงแสน) ต.กาแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม โทร. ๐๓๔ - ๓๕๕๑๖๖
 รุ่นที่ 3 วันที่ ๖ - ๘ เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี โทร. ๐๓๒-๔๗๓๒๒๒-๕
 รุ่นที่ 4 วันที่ 2๐ - ๒๒ เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๙๙๒๖๙๙๙ ต่อ ๗๒๒๔
 รุ่นที่ 5 วันที่ 2๗ - ๒๙ เมษายน 2561 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร. 043-519009
 รุ่นที่ 6 วันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. ๐๔๕-๓๕๒๙๐๐
 รุ่นที่ 7 วันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไดม่อนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 086-4800779
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail...................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๒. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๓. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
ในการอบรมครั้งนี้ ผู้จัดได้แจกของที่ระลึก เป็นเสื้อแจ็คเก็ต โปรดระบุ Size เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการอบรมเอง
(Size M รอบอก 40 นิ้ว) (Size L รอบอก 42 นิ้ว) (Size XL รอบอก 44 นิ้ว) (Size 2XL รอบอก 46 นิ้ว)
อาหาร  อาหารมุสลิม  อาหารทั่วไป

( ลงชื่อ )...............................................................ผู้แจ้งรายชื่อ
(...............................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
การชําระเงิน
โอนเงิน : สั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ชื่อบัญชี “เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘
หมายเหตุ : การชาระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
กรณีมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาเงินสดมาชาระ
ค่าลงทะเบียน ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : @ks-training
หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖)

