
กำหนดการ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 
------------------------------------ 

 

วันแรก 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรายงานตัว 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และบรรยายพิเศษ 
 หัวข้อเรื่อง “นโยบายการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 (อสถ./ผู้แทน) 
 

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “ปัญหาและข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 (วิทยากร สถ.) 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน     

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องในการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒”  

 (วิทยากร สถ.) 

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “รายได้ของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. ๒๕๖๒”  
 (วิทยากร สถ.) 

 - พักรับประทานอาหารเย็น 

วันทีส่อง 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “รายจ่ายของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 (วิทยากร สถ.) 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “การบริหารรายได้ รายจ่าย และการพัสดุของสถานศึกษา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 (วิทยากร สถ.) 
 

/ เวลา ... 



-๒- 
 

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินขอสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒”  

 (วิทยากร สถ.) 

 - พักรับประทานอาหารเย็น 

วันที่สาม 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา

ลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 (วิทยากร สถ.) 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “การตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

 (วิทยากร สถ.) 
 
หมายเหตุ ๑. กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. 
 ๓. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น. 
  
 



ก ำหนดวันปิดระบบ
วัน เดือน ปี เวลำ กำรลงทะเบียน

๑ ๙๙๑๖๐๑ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒ ๙๙๑๖๐๒ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓ ๙๙๑๖๐๓ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔ ๙๙๑๖๐๔ ๖ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๕ ๙๙๑๖๐๕ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๖ มกราคม ๒๕๖๔
๖ ๙๙๑๖๐๖ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
๗ ๙๙๑๖๐๗ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
๘ ๙๙๑๖๐๘ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
๙ ๙๙๑๖๐๙ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐ ๙๙๑๖๑๐ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๑ ๙๙๑๖๑๑ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๒ ๙๙๑๖๑๒ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๓ ๙๙๑๖๑๓ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๔ ๙๙๑๖๑๔ ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔
๑๕ ๙๙๑๖๑๕ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
๑๖ ๙๙๑๖๑๖ ๑๒ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๗ ๙๙๑๖๑๗ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๘ ๙๙๑๖๑๘ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๙ ๙๙๑๖๑๙ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒๐ ๙๙๑๖๒๐ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กทม. ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

หมำยเหตุ ๑.  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ให้เบิกจ่ำยจำก อปท. ต้นสังกัด ประกอบด้วย

    ๑.๑ ค่าลงทะเบียนคนละ ๔,๕๐๐.- บำท (ส่ีพันห้ำร้อยบำทถ้วน) โดยช าระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

          เพ่ือเป็นค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

          ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ต้องเข้าพักคู่ ณ โรงแรม/สถานท่ีจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ หากประสงค์จะพักเด่ียวหรือพักท่ีอ่ืน

          ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

    ๑.๒ กรณีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มีความจ าเป็นต้องเดินทางล่วงหน้าหรือกลับหลังเสร็จส้ินโครงการ ให้เบิกค่าเช่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเล้ียง 

          และค่าพาหนะ จำก อปท. ต้นสังกัดได้ตำมสิทธิ

๒. การแต่งกายระหว่างการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

๓. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

    การเว้นระยะห่างทางสังคม และการใช้ระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ

วันรำยงำนตัว

รำยละเอียดระยะเวลำในกำรสัมมนำ

รุ่นท่ี รหัสหลักสูตร ระหว่ำงวันท่ี สถำนท่ีด ำเนินกำร

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
------------------------------------

และแนวทำงกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ
ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมสัมมนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ช่ือหลักสูตร : รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น : ๙ ๙ ๑ ๖
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา รหัส สถ. รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการด าเนินงาน 

ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔

ช่ือ-สกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ :

ต าแหน่ง : 

ช่ือหน่วยงาน : 

อ าเภอ :

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ส่วนของธนาคาร

Company Code : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (อบรม/สัมมนา) วันท่ี
สาขา

ช่ือ-สกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ :

รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น (Ref. No.๑) : ๙ ๙ ๑ ๖
รหัส สถ. รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น

รหัสหน่วยงาน (Ref. No.๒):
รหัส อบจ. / เทศบาล / อบต.

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมสัมมนา (ตัวเลข) : 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมสัมมนา (ตัวอักษร) : 

ค่าธรรมเนียมการช าระผ่านธนาคาร ๑๐ บาท/รายการ
ลงช่ือ ผู้น าฝาก
โทรศัพท์ ผู้น าฝาก

ท่ีว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร

๙๒๔๙

๔,๕๐๐.- บาท

ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

จังหวัด :



คำอธิบายการกรอกใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมสัมมนา 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

รหัสหลักสูตร ๙๙๑๖ :  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------------ 
รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น ให้กรอก รหัสรุ่นที่ระบุไว้ในรายละเอียดกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 
  โดยกรอกในช่องว่าง ๒ ช่องหลัง                               เช่น 
  รุ่นที่ ๑ ให้กรอก ๐๑,  รุ่นที่ ๑๐ ให้กรอก ๑๐ 
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ” ชื่อ-สกุล ผู้ทีจ่ะเข้าร่วมสัมมนาฯ 
ชื่อหน่วยงาน ” ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) ที่ผู้จะเข้าร่วมสัมมนาฯ 

สังกัดอยู่ 
อำเภอ ” ชื่ออำเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ 
จังหวัด ” ชื่อจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ 
รหัสหน่วยงาน ” รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวเลข ๗ หลัก 
  โดยสามารถเปิดดูได้จาก www.dla.go.th 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้ใบแจ้ง

การชำระเงินค่าเข้าร่วมสัมมนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้เท่านั้น ๑ ใบต่อการลงทะเบียน ๑ คน 
๒. จำนวนเงินที่ชำระให้แก่ธนาคารจะต้องรวมค่าธรรมเนียมจำนวน ๑๐ บาทต่อรายการ กล่าวคือ 

ค่าลงทะเบียนคนละ ๔,๕๐๐.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ต้องชำระให้แก่ธนาคารคนละ ๔,๕๑๐.- บาท   
๓. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒. ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ใช้ใบเสร็จรับเงินและหรือ

ใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้เป็นหลักฐานการจ่ายสำหรับการส่งใช้เงินยืมหรือ
การขอเบิกเงินตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท ๐๘๐๘.๔/ ว ๗๖๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ 

๔. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓, ๕๓๒๖ 
หน.มนสวรรค ์โทร. ๐๖-๒๖๐๓-๖๑๖๒, หน.ฐิติมา โทร. ๐๖-๒๖๐๓-๖๑๖๔, คุณจันทิมา โทร. ๐๘-๑๕๕๙-๗๕๓๖ 

 Line Official Account :                         หรือ Line Edu_Planning :  
 

 

 

๙ ๙ ๑ ๖   

http://www.dla.go.th/


แผนที่สถานที่จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน 

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  
และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ 
ที่อยู่ : ๑ ซอยรามคำแหง ๘๓/๓ (อเล็กซานเดอร์) หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
โทร. : ๐๒ ๗๑๕ ๘๘๘๘, ๐๘ ๑๕๕๙ ๗๕๓๒ 
แฟ๊กซ ์: ๐๒ ๗๑๕ ๘๘๙๙ 
อีเมล : alexanderbkk3@gmail.com 

 
 


