
                                                                           
                

                                                                                                                                                          

                                                                     9  เมษายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ์การเขียน 
        รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)  กรอบอัตราค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๑)  
        การจ าแนกหมวดประเภทรายจ่าย  วิธีตั้งจ่ายงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ    
        ที่เก่ียวข้อง และข้ันตอนวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e –LAAS)” 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการฝึกอบรม  จ านวน ๑ ชุด  (สามารถดาวน์โหลดโครงการได้ทาง  www.eto.ku.ac.th/dla ) 
                  ๒. บัญชีรายการสิ่งของท่ีผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ จ านวน ๑ ชุด 

ด้วย ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดท าโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่) กรอบอัตรา
ค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๑) การจ าแนกหมวดประเภทรายจ่าย วิธีตั้งจ่ายงบประมาณ    
แต่ละรายการให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e –LAAS)” ขึ้น จ านวน ๗ รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรท้องถิ่น ทั้งนี้  ได้เชิญ อาจารย์สรัญญา แปะทอง (ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น) และวิทยากร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตาม
โครงการดังกล่าว ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมสตาร์  อ.เมือง  จ.ระยอง  
รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  
รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  
รุ่นที่ 4 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  
รุ่นที่ 5 วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  
รุ่นที่ 6 วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมร้อยเกาะ รีสอร์ท  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  
รุ่นที่ 7 วันที่ 29 มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว  
โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) 

          ขอแสดงความนับถือ                        

                                                                                                                                                                         
                                                                (รศ.ชูเกียรติ   รักซ้อน) 
                          ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
                                          

 
 
ฝ่ายฝึกอบรม 
โทรศัพท์  ๐-๒๘๘๐ ๑๑๒๑ 
โทรสาร   ๐-๒๙๔๒ ๘๘๓๐  

        ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม                      
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                               
        ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน  เขตจตุจักร 
        กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

ที่ ศธ. ๐๕๑๓.๑๓๔๐๑/ว 0747                      

http://www.eto.ku.ac.th/


บัญชีรายการสิ่งของท่ีมอบใหสําหรับผูเขารวมการอบรม 

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. ใดท่ีมีผูสมัครลงทะเบียนเขารวมอบรม จํานวนตั้งแต 3 ทานขึ้นไป/รุน สถานท่ีเดียวกัน  
(ตางหลักสูตร นับรวมกันได) 
รบัฟรี กระเปาเดินทาง สุดเก!! 

เพ่ิมอีกทานละ  1  ใบ  



โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)  
กรอบอัตราค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๑) การจ าแนกหมวดประเภทรายจ่าย วิธีต้ังจ่ายงบประมาณ
แต่ละรายการให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ (e –LAAS)” 
................................................................................................................................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยขณะนี้ใกล้ช่วงเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งในปี  
ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมการจัดสรรเงินอุดหนุนหลายรายการที่ อปท.จักต้องน ามาจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ต้องมีการประมาณการรายรับและตั้งประมาณการรายจ่าย ซึ่งมีหลาย อปท. ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ ! ในการเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑) โดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับหมวดค่าใช้สอย   
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ใหม่) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/     
ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่ง อปท. จะต้องถือปฏิบัติโดยการน ากรอบอัตราดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา      
จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ จึงจ าเป็นที่บุคลากรท้องถิ่นผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จักต้องศึกษา
ท าความเข้าใจ พร้อมเรียนรู้แนวทางพิจารณาในการจ าแนกหมวดประเภทรายจ่าย (ปรับปรุงใหม่) (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) การค านวณวงเงินในการ                
ตั้งงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีการก าหนดกรอบวงเงินในการตั้งงบประมาณและ
เบิกจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้ด้วย เช่น ถ้าเป็นเทศบาลหรือ อบต. ตั้งได้ไม่เกินร้อยละ ๕ จะมีวิธีการคิดอย่างไร
ส าหรับการตั้งในงบประมาณปี ๒๕๖๒ และการตั้งงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙ การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ใกล้จะถึงนี้
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น ได้มีโอกาสเรียนรู้แนวนโยบายในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ นโยบาย
ในการจัดสรรเงินอุดหนุนว่ารายการใดที่ อปท. จะต้องน ามาจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ บ้าง เรียนรู้
หลักเกณฑ์ใหม่ๆ ที่ อปท.ต้องน ามาประกอบในการพิจารณาตั้งจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๒ เรียนรู้ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e –LAAS) ศึกษาประเด็นที่มักผิดพลาดในการจัดท างบประมาณ 
ทั้งนี้  เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรท้องถิ่นได้ศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ๆ ที่ต้องน ามาใช้ประกอบในการพิจารณาจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ เรียนรู้นโยบายในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องน ามาจัดท างบประมาณในปี ๒๕๖๒ พร้อม
ทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดของการจัดท างบประมาณในปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

๒.๓ เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ของ อปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
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๓. เป้าหมาย 

๓.๑  นายก / รองนายก / เลขานุการนายก / ที่ปรึกษานายก  
๓.๒  ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๓.๓  ปลัด / รองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 ๓.๔  ผู้อ านวยการส านัก/กอง / หัวหน้าส่วนราชการ / หวัหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน 
๓.๕  ผู้อ านวยการกองคลัง / หัวหน้าส านักปลัด / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / นักวิชาการคลัง 
       นักวชิาการ/เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ๓.๖  พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว 
๓.๗  บุคลากรในสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๘  บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ 

๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม 
รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง  
รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
รุ่นที่ 4 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
รุ่นที่ 5 วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี  
รุ่นที่ 6 วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมร้อยเกาะ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รุ่นที่ 7 วันที่ 29 มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  

๕. รูปแบบการจัดอบรม 
เป็นการบรรยายให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๖.วิทยากรในการฝึกอบรม 
วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบระเบียบโดยตรง 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘. คณะท างาน 
๑. รศ.ชูเกียรติ  รักซ้อน       ที่ปรึกษา 
๒. รศ.สุวสิา  พัฒนเกียรติ    ที่ปรึกษา 
๓. นางสาวจุฑามาศ  รักชุม   หัวหน้าโครงการ 
๔. บุคลากรฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป  คณะท างาน 
๕. บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯ  คณะท างาน 
 ๖. บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมฯ   คณะท างาน 
 ๗. บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์    คณะท างาน 
 ๘. นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา   เลขานุการ 

๙. การรับสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อส ารองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครและช าระค่าลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม 

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) 
 

mailto:-training@gmail.com
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๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจ านวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางข้อก าหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการความรู้ทางวิชาการอปท.จึงสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจ านวน 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ กระเป๋าหนัง อาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ 

ส าหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม 

๑๑. การช าระค่าลงทะเบียน 
เมื่อสมัครแล้วกรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณ ที่ท าการธนาคาร 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 กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินใบน าฝาก Pay–In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน 
ผ่านตู้ ATM มาที่หมายเลขโทรสาร หรือ E-mail เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ. 
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน 

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน าหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ    
ในวันลงทะเบียน 

กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร กรุณาโอนเงินแยกเป็นรายหลักสูตร และโปรดระบุชื่อหลักสูตร      
ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตอนแจ้งหลักฐานการโอนเงินด้วย 

กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าเงินสดมาช าระค่าลงทะเบียน 
ณ สถานที่อบรมได้  (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ 

๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
ก าหนดการ โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)  
กรอบอัตราค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค(ปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๑) การจ าแนกหมวดประเภทรายจ่าย วิธีตั้งจ่ายงบประมาณ
แต่ละรายการให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ (e –LAAS)” 
………………………………………………………………………….. 

วันที่หนึ่ง 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม 
                         - พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                           - ร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีของ อปท. 

วันที่สอง               โดย..ผอ.โกมินทร์ อินรัสพงศ์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ์ใหม่ !  ในการจัดท างบประมาณ 
- แนวทางนโยบายในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ของ อปท. 
- แนวทางการตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับเงินรายได้(อุดหนุนทั่วไป) แต่ละรายการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
- แนวทางในการตั้งจ่ายรายการเงินอุดหนุนทั่วไป แต่ละรายการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
- วิธีการประมาณการรายรับเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖๒ 
- วิธีการตั้งงบประมาณตามรายแผนงาน เช่น วิธีแยกแยะแผนงานเคหะชุมชน กับ อุตสาหกรรมการโยธา  
- ความเชื่อมโยงของการตั้งจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม กับ แผนพัฒนา ๔ ปี  
- วิธีการระบุแหล่งของเงิน เช่น จ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป ในปี ๒๕๖๒ 
- การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท. (ตามหนังสือกระทรวง     
  มหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑) โดยเฉพาะรายจ่าย            
  ที่เกี่ยวกับหมวดค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หลักเกณฑ์ใหม่ !) 
- การคิดค านวณรายจ่ายบุคลากร (ร้อยละ ๔๐) ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
- วิธีการตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการ (เช่น เงินเดือน อุดหนุนหน่วยงานอื่น เบี้ยยังชีพ 
  เงินส ารองจ่าย ค่าสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม จัดงาน/แข่งขันกีฬา ฯลฯ) 
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ             
  ค่าใช้สอย วัสดุ และคา่สาธารณูปโภค (ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๑) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑) 
- หลักการจ าแนกหมวด ประเภทรายจ่าย ของ อปท. (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ( ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) หนังสือฉบับหลัก 
  (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน๒๕๕๘)  หนังสือฉบับปรับปรุง ๓ รายการ 
  (ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) การพิจารณาวัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ 

* การตั้งรายจ่ายค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการจ าแนกใหม ่
* การตั้งรายจ่ายค่าวัสดุ ตามหลักการจ าแนกใหม ่
* การตั้งรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกใหม ่
* การตั้งรายจ่ายค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการจ าแนกใหม่ 
* การประกอบต่อเติม-ดัดแปลง–ปรับปรุง -ซ่อมแซม  มีหลักในการพิจารณาแยกแยะอย่างไร 
* การตั้งงบซ่อมยานพาหนะและขนส่ง-เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่กระทบต่อโครงสร้างพิจารณาอย่างไร 
* ท าไมรายการซ่อมแซมถนน จึงต้องน าไปตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าใช้สอย 
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- การตั้งงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน       
  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- วิธีการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  
- วิธีตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
- วิธีการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการ 
  จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับใหม่) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ใหม่) 
  (แจ้งตามหนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๓๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐) 
- หลักเกณฑ์ใหม่ในการใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
  ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. (ใหม่) 
  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 
- การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อปพร. ตามระเบียบใหม่ 
- แนวทางใหม่ในการเบิกจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย (ใช้เงิน อปท. หรือ จังหวัดก่อน มีหลักอย่างไร) 
- การโอนงบประมาณมีเทคนิคในการพิจารณาอย่างไรว่าการโอนแต่ละครั้งเป็นอ านาจใคร 
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ จะเป็นอ านาจใคร  ต้องพิจารณาอย่างไร 
- การบริหารเงินขอเบิกตัดปี  (กรณีเบิกตัดปีมาแล้วแต่เงินไม่พอ / กรณีต้องการเปลี่ยนโครงการ 
  กรณีมีเงินเหลือจ่าย จะสามารถบริหารจัดการได้แค่ไหนเพียงใด ฯลฯ) 

วันที่สาม               โดย..ผอ.สรัญญา แปะทอง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ขั้นตอนวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e - LAAS) 
- วิธีการบันทึกระบบงบประมาณในระบบ (e – LAAS) 
- วิธีการบันทึกประมาณการรายรับ ในระบบ (e – LAAS) 
- วิธีการบันทึกประมาณการรายจ่าย ในระบบ (e – LAAS) 
- การบันทึกหลักการและเหตุผลในระบบ (e – LAAS) 
- การอนุมัติงบประมาณในระบบ (e – LAAS) 
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณในระบบ (e – LAAS) 
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระบบ (e – LAAS) 
- การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมร่างประมาณการรายรับเพ่ิมเติมร่างประมาณการรายจ่ายเพ่ิมเติม 
- การใช้งบประมาณปีเก่าไปพลางก่อนในระบบ (e – LAAS) 
- ปัญหา / ข้อผิดพลาด / ข้อขัดข้อง ในทางปฏิบัติ ของการบันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่าย        
  ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e – LAAS) 
- ทางออก / แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e – LAAS) 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : ๑) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
               ๒) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. / บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
               ๓) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)  
กรอบอัตราค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค(ปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๑) การจ าแนกหมวดประเภทรายจ่าย วิธีตั้งจ่ายงบประมาณ
แต่ละรายการให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ (e –LAAS)” 

สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ...............................................................................ต าบล........................... ...................................  
อ าเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. .....................................
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร............................................................(โปรดระบุรุน่ที่สมัคร) 

 รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 081 - 7621733 
 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0๕๓ - ๒๒๒๐๙๙ 
 รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 055 - 220999  
 รุ่นที่ 4 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. ๐๔๕ - ๓๕๒๙๐๐ 
 รุ่นที่ 5 วันที่ 15 - 17 มถิุนายน 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. ๐๔๒-๒๔๐๔๔๔ 
 รุ่นที่ 6 วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมร้อยเกาะ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-201150  
 รุ่นที่ 7 วันที่ 29 มิถุนายน-๑ กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร. ๐๒-๙๙๒๖๙๙๙ 

ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร) 

๑. ชื่อ.............................................................................ต าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
    e–mail...................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต................. 

๒. ชื่อ.............................................................................ต าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
    e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต................. 

๓. ชื่อ.............................................................................ต าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
    e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต................. 
 

 

อาหาร   อาหารมสุลมิ   อาหารทั่วไป 
                   ( ลงชื่อ )...............................................................ผู้แจ้งรายชื่อ 
          (...............................................................) 
                            ต าแหน่ง................................................................. 
การช าระเงิน 

โอนเงิน : สั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์สาขา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ชื่อบัญชี “เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘ 
หมายเหตุ : การช าระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 

กรณีมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าเงินสดมาช าระ 
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) 

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) 

 
 

mailto:-training@gmail.com

