ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๙๘๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบ
การดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๗๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ
๒. รายละเอียดระยะเวลา
๓. ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมสัมมนา
๔. คำอธิบายการกรอกใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมสัมมนา
๕. แผนที่สถานทีจ่ ัดโครงการ

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๒๐ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประกอบกับได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้
ตามกำหนดการและเป้าหมายเดิม จึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดระยะเวลาของโครงการ และแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประสานข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้เข้าร่วมโครงการ นั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนภารกิจ
ในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ข ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณทางการศึกษา แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒ นาศัก ยภาพการปฏิบัติต ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๒๐ รุ่น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณามอบหมายข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ข้างต้น เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
/ ๑. ค่าใช้จ่าย ...

-๒๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อเป็นค่าเช่าที่พัก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อัตราคนละ ๔,๕๐๐.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น” เลขที่บัญชี ๐๐๖-๖-๐๗๓๘๗-๑ ตามแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้า ร่วมสัมมนา
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ ระบบรับชำระเงินค่าลงทะเบียนจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้ประสงค์
จะเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ครบจำนวน ๓๐๐ คนต่อรุ่น และหรือเมื่อถึง
กำหนดวันปิดระบบรับชำระเงิน และให้นำ “สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ”
ทีธ่ นาคารออกให้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียน/รายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
โดยถือว่าใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการเป็นหลักฐานการจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ และข้อ ๘๔ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะรับลงทะเบียน/รายงานตัวเฉพาะผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง (ไป-กลับ) ให้เบิกจ่ายจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ ง หากข้ าราชการ/พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระสงค์ จะเข้ า ร่ว มสั ม มนาเชิงปฏิ บั ติ ก าร และได้ ช ำระเงิน
ค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้น สังกัด พิจ ารณาจัดส่งข้าราชการ/พนักงานส่ว นท้องถิ่น รายอื่น เข้า ร่ว มสัมมนาเชิง ปฏิบัติการแทน ทั้งนี้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้ในกรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่เข้าร่วม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุม่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓, ๕๓๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘
ผู้ประสานงาน : นางสาวจุฑาลักษณ์ คุณวัชระกิจ โทร. ๐๖ ๒๖๐๓ ๖๑๖๒

