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สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
9 เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “มาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (กฎหมายใหม่) เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การเงินการคลัง
การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของ อปท. หลักความรับผิดตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
หลักความรับผิดทางละเมิดและการคิดสัดส่วน พร้อมกรณีศึกษา เพื่อป้องกันความรับผิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”
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 “มาตรฐาน
และแนวทางการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
(กฎหมายใหม่) เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของ อปท. หลักความรับผิดตาม
ระเบียบ คตง.ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง หลักความรับผิดทางละเมิดและการคิดสัดส่วน พร้อมกรณีศึกษา
เพื่อป้องกันความรับผิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ” ขึ้น เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ทั้งนี้
ได้เชิญ วิทยากรจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (สถ.) มาบรรยาย
ให้ความรู้ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค โฮเทล (พัทยากลาง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (ตึกเซียร์รังสิต) อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดม่อนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
โดยมี ค่า ลงทะเบี ย น ท่า นละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้ เข้ารับ การอบรมสามารถเบิกค่ าลงทะเบียนได้ เต็ม ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๐ ๑๑๒๑
โทรสาร ๐-๒๙๔๒ ๘๘๓๐

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
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โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “มาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (กฎหมายใหม่) เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของ อปท.
หลักความรับผิดตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง หลักความรับผิดทางละเมิดและการคิดสัดส่วน
พร้อมกรณีศึกษา เพื่อป้องกันความรับผิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”
............................................................................................................................. ...
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
ฐานะทางการเงินการคลัง ของหน่วยงานรัฐมีเสถียรภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกรอบการดาเนินการทางการคลังและงบประมาณ การกาหนดวินัยทางการคลัง ด้านรายได้
และรายจ่ าย การจั ดซื้อจัดจ้าง และการบริ หารพัสดุภาครัฐ ซึ่งรัฐได้ ให้ อานาจแก่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป) โดยใช้กับหน่วยงาน
รัฐรวมทั้งราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ด้วย ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
มีความสาคัญโดยตรงต่อการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกาหนด
มาตรฐานและแนวทางในการตรวจสอบ กรณีที่ตรวจพบการกระทาความผิด เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้รับผิดชอบ ผู้ผ่านงาน รวมทั้ง
ผู้อนุมัติ จักต้องรับผิดตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
กาหนดไว้ เช่น ข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าวได้กาหนดไว้ว่า หากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้ใดกระทาความผิดวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง แม้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะได้รับโทษตามกฎหมายอื่นแล้ว ก็ยังคงต้องรับโทษในการกระทานั้นตามระเบียบนี้ด้วย เช่น
(เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่ทาหลักฐานการรับเงิน,ไม่นาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบฝากธนาคาร ต้องรับโทษปรับทางปกครอง
ไม่เกินเงินเดือน ๑ เดือน) / (ทาหลักฐานการเบิกเงินเท็จ,ก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินประจางวด,จ่ายเงินยืมไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง เท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน ถึง ๘ เดือน) / (เจ้าหน้าที่คานวณภาษีอากรไม่ถูกต้อง,
ละเลยไม่เร่งรัดติดตามทวงคืนเงินยืม ต้องรับโทษปรับทางปกครองเท่ากับ เงินเดือน ๒ เดือน ถึง ๔ เดือน) / (เจ้าหน้าที่ผู้ใด
แยกวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้อานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยน , กาหนดราคากลางไม่เป็นตามระเบียบ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง
เท่ากับ เงิน เดือน ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน เป็ น ต้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงความรับผิ ดตามกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายอาญา
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิ ด โดยการชดใช้เงินคืนคลังตามจานวนที่ สตง.ทักท้วง จึงจาเป็นที่บุคลากรท้องถิ่น
จักต้องศึกษาถึงมาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สตง.เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อ อปท.ได้เรียนรู้ถึงแนวทาง
การตรวจสอบของ สตง.แล้ว อปท.จะได้ กลั บไปทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อตั้งรับและเตรียมความพร้อม
ก่อนถูกตรวจสอบ อีกทั้งจักได้เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อจะได้ไม่ต้องรับผิดทางอาญา ละเมิด
และโทษปรับทางปกครอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าวขึ้น
๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบกรอบการปฏิบัติงานทางด้านการคลัง การงบประมาณ การพัสดุ และการเบิก
จ่ายเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบวินัยทางงบประมาณและการคลัง โทษปรับทางปกครอง และความรับผิดทาง
ละเมิด กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทอานาจหน้าที่ของ สตง. รวมทั้งมาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบ
เรียกเงินคืนของ สตง. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (กฎหมายใหม่)
๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ กลับไปทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อตั้งรับและเตรียมความพร้อม
ก่อนถูกตรวจสอบ อีกทั้งจักได้เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อจะได้ไม่ต้องรับผิดทางอาญา ละเมิด
และโทษปรับทางปกครอง
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๓. เป้าหมาย
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายก เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัด หัวหน้าสานักปลัด ผู้อานวยการสานัก/กอง /ส่วน หัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคลัง นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ฯลฯ
๓.๕ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๖ หัวหน้าสถานศึกษา / ครู / พนักงานครู / บุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค โฮเทล (พัทยากลาง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (ตึกเซียร์รังสิต) อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดม่อนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๕. รูปแบบการจัดอบรม
เป็นการบรรยายให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๖.วิทยากรในการฝึกอบรม
วิทยากรจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (สถ.)
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

๙. การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสารองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครและชาระค่าลงทะเบียนได้ที่
ฝ่ายฝึกอบรม 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 พร้อมแจ้งการส่งมาที่ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ และ ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๘)
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๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจานวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางข้อกาหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการความรู้ทางวิชาการอปท.จึงสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน
ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสื อคู่มือ กระเป๋าหนัง อาหารกลางวั นอาหารว่างเครื่องดื่ม
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 ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๔ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๕ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๖ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๗ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 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 ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ และ ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕
๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กําหนดการ โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “มาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (กฎหมายใหม่) เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของ อปท.
หลักความรับผิดตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง หลักความรับผิดทางละเมิดและการคิดสัดส่วน
พร้อมกรณีศึกษา เพื่อป้องกันความรับผิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”
…………………………………………………………………………..
วันที่หนึ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้อทักท้วงของ สตง.
วันที่สอง

บรรยายโดย...วิทยากรจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. มาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (กฎหมายใหม่) เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การเงินการคลัง
การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของ อปท.
วินัยการเงิน การคลัง การงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การพัสดุ และโทษปรับทางปกครอง
(ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔)
- หลักการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง
- โทษปรับทางปกครองตามฐานความผิด (ผิดเรื่องอะไร ต้องรับโทษปรับเท่าไหร่)
- การกาหนดโทษและเงื่อนไขการชาระค่าปรับ
- เหตุยกเว้นโทษ
หลักความรับผิดทางละเมิด ชดใช้เงินคืนคลังของ อปท.
(ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)
- องค์ประกอบในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- การกระทาใดบ้าง ที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องรับผิดฐานละเมิดชดใช้เงินคืนคลัง
- วิธีการคิดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิด กรณีต้องรับผิดร่วมกันหลายคน
- วิธีการชดใช้เงินคืนคลัง
แนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ
- การตรวจสอบอานาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจฯ และกฎหมายอื่น ในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่มีการเบิกเงิน
- การตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทา/เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
- การตรวจสอบการจัดทางบประมาณโดยใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
ในการจัดทางบประมาณ ที่มาของโครงการ/กิจกรรม/ แผนงาน (ความสอดคล้อง)
- การตรวจสอบการเบิกจ่าย กับระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการ
แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน
- การเสนอเรื่องเมื่อได้รับข้อสั่งการด้วยวาจาจากผู้บังคับบัญชา
- การปฏิบัติราชการเมื่อได้รับคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
- กรณีศึกษา เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายที่มิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ข้อสรุปการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
- กรณีบกพร่อง
- กรณีเกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน อปท.
- กรณีทุจริต
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วันที่สาม

บรรยายโดย...วิทยากรจากกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กรณีศึกษา ! ข้อบกพร่องที่ตรวจพบอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังต่อไปนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
- มาตรการป้องปรามกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของ
แจกให้ราษฎรโดยใส่ชื่อของตนบนสิ่งของ
- การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การจ่ายเงินสะสมและทุนสารองเงินสะสม
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าบ้านและข้อบกพร่อง
- ตอบปัญหาและข้อซักถาม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
หลักสูตร “มาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (กฎหมายใหม่) เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของ อปท.
หลักความรับผิดตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง หลักความรับผิดทางละเมิดและการคิดสัดส่วน
พร้อมกรณีศึกษา เพื่อป้องกันความรับผิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ..............................................................................ตาบล...............................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร............................................................(โปรดระบุรนุ่ ที่สมัคร)
 รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. ๐๔๒ - ๓๔๗๔๔๔
 รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค โฮเทล (พัทยากลาง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. ๐๓๘-๔๒๐๒๘๑
 รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (ตึกเซียร์รังสิต) อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร. ๐๒-๙๙๒๖๙๙๙
 รุ่นที่ ๔ วันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. ๐๔๓ - ๓๓๓๖๖๖
 รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. ๐๔๕ - ๒๖๔๒๗๑
 รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. ๐๔๔ - ๓๐๗๒๒๒-๓
 รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดม่อนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. ๐๗๔ - ๒๓๐๑๓๙
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.................
๔. ชื่อ............(ตามเอกสารแนบ).............................................................................................................................................................
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 ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ และ ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๘)

