
 
 
 
ที ่มท ๐๘๐๗.๓/ว 14911                     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                   ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

                      3  กันยายน  2564 

เรื่อง โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ และ 
           วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ของกรมบัญชีกลาง  
           และแนวทางปฏิบัติราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้” รุ่นที่ 3            

เรียน   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักสูตรการฝึกอบรม                  จ านวน ๑ ชุด 
    2. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม     จ านวน 1 ชุด 
    3. เอกสารการช าระเงินค่าลงทะเบียน     จ านวน 1 ชุด 
         4. ส าเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/03872    จ านวน 1 ชุด 
              ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 
      5. ตารางการฝึกอบรม ขั้นตอนและวิธีเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์  จ านวน 1 ชุด 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ก าหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ของกรมบัญชีกลาง และแนวทางปฏิบัติ
ราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2564 เป็นการศึกษา
อบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การสื่อสารแบบทางไกลและทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
คนละ  600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาให้บุคลากรในสังกัด   
ของท่านเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2  

  เพ่ือให้การเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563        
ของกรมบัญชีกลาง และแนวทางปฏิบัติราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้” รุ่นที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้ท่านพิจารณาด าเนินการ ดังนี้  
   1. ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการฝึกอบรมฯ แจ้งยืนยัน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ที่  
นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑83 
ภายในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 หากผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่มีการแจ้งยืนยันตามระยะเวลา  
ที่ก าหนดไว้ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้  

2. เมื่อแจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) สั่งจ่ายเช็คในนาม “สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยน าแบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน      
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ภายในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564  

 

                                                                                                                   /โดยทาง ...... 
 
 

























วัน/เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑7.๐๐-20.๐๐น.

วันที่แรก แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุ 

และวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน   และวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน   

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง

วันที่สอง การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ อปท.ควรรู อาทิ                                                                    หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล     

  .-การจัดซื้อจัดจางพัสดุสําหรับการปองกันควบคมุหรือรักษาโรค  .-เพ่ือดําเนินการอื่น                 

.-การอนุมัติผอนผันการไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุ .-เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล                    

และวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน .-เพ่ือชําระหนี้เงินกูกับสถาบันการเงิน

สน.คท. สน.คท.

แนวทางการใชจายงบประมาณของ อปท.กรณีเกิดโรคระบาด  แนวทางปฏิบัติและการตอบขอหารือทางการเงิน การคลัง ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายในการจัดงาน 

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ของกรมบัญชีกลาง และแนวทางปฏิบัติราชการที่ อปท.ควรรู

รับประทานอาหารกลางวัน

วันที่สาม แนวทางการใชจายงบประมาณของ อปท.กรณีเกิดโรคระบาด  แนวทางปฏิบัติและการตอบขอหารือทางการเงิน การคลัง ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายในการจัดงาน 

พัสดุและงบประมาณ และการแขงขันกีฬาของ อปท.  

สน.คท. สน.คท. ดร.อุษณีย  ทอย

หมายเหต:ุ กําหนดการ และวิทยากรอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม



 

 

 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ 
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  

ของกรมบัญชีกลางและแนวทางปฏิบัติราชการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรรู้ 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้ส่งผล

กระทบต่อรูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงได้จัดท าหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ของกรมบัญชีกลาง และแนวทางปฏิบัติราชการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น เพ่ือให้การเรียนการสอนของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลและ ศบค. ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานด้านการศึกษาปรับ
รูปแบบการฝึกอบรมและการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผสมผสาน เน้นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือระบบ
การสื่อสารที่ลดการสัมผัสและการรวมตัวของคนจ านวนมากโดยใช้การสื่อสารแบบทางไกล และทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นการลดภาระด้านงบประมาณและความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคโควิด -19 ของผู้เข้ารับ
การอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จึงได้จัดท าหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ของกรมบัญชีกลาง
และแนวทางปฏิบัติราชการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรรู้ เพ่ืออบรมให้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบในแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแนวทางปฏิบัติราชการด้าน
พัสดุอ่ืน ๆ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง 
และการพัสดุให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมและการเรียนการสอนของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้
เป็นรูปแบบผสมผสาน เน้นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือระบบการสื่อสารที่ลดการสัมผัสและการรวมตัว
ของคนจ านวนมาก สอดคล้องกับยุค New Normal อันจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคระบาดและ
ภาระด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม 

- บุคคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกต าแหน่ง ทุกระดับ 
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4. เนื้อหาการอบรม 

- แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ 

ส่งเสริมหรือสนับสนุน 

- การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ อปท. ควรรู้ 

- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

- แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. กรณีเกิดโรคระบาด 

- แนวทางปฏิบัติและการตอบข้อหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณ  

- ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬาของ อปท. 

5. ระเวลาการอบรม 
 3 วัน 

6. รูปแบบการอบรม 
- ด าเนินการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom  
- ผู้เข้ารับการอบรมรับฟังการบรรยายและการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom 

7. งบประมาณ/ค่าลงทะเบียน 
 งบประมาณจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 600 บาท/คน โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  

ข้อ ๒๘ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเกี่ยวกับที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ดังนี้  (๑) การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐจัด หรือร่วมกันจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแนวทางปฏิบัติราชการด้าน
พัสดุอ่ืน ๆ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

8.2 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเรื่องระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง 
และการพัสดุให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
***************************** 

 


