no

(การ,สิกอบรม)

ผู้บริหารท้องถิ่น

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
กรณีเข้ารับการ
แกอบรมทีง่ จัด
โดยหน่วยงานอึน๋

ค่าลงทะเบียน

เห่าทีจ่ า่ ยจริง

ไม่ไข้หน่วยงาน
ของรัฐ เข่น บลนิร
ศมาคม ศโมสร
ฯลฯ

๏

การแกอบรม
กรณีจดั ห่าโครงการ
แกอบรม
- ต้องเป็นเรือ่ งอยู่
ใบอำนาจหน้าที่
- ■ พัฒนาบุคล
- เพิม่ lbsรห่ธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน

หน่วยงาบของรัฐ

- จัดห่าประมาณก'!ร
ค่าใข้จา่ ย
- ดำเนินการจัดที!่ อจัดจัาง
- ยีมเงินทดรองราชการ
กรณีทไ่ี ม่ตอ้ งจัดที*่ วจัดจ้าง
- ประสานวิทยากร

ขออบุฟต้ ิ
โครงการส่อ
ผูบ้ ริหาร
ท้องลืน่

60 วัน

©
อบุมต้ เบิก
จำยเงบ

ไม่เกิน 400/
600 บาท/วัน

4*

ประเมินผล
โครงการ

©น้ค์กรปกครองHวนทองถี่น

©

60 วัน

ดำเนินการ
จัดแกอบรม

■
เสนอผู[้ ร
อำนาจอบมต

ง"

1. โครงการต้อ งอยู่ใ นความหมายของ “ การแกอบรม”
2. ต้อ งเป็น เรื่อ งที่อ ยู่ใ นอำนาจหน้า ที่
3. การแกอบรมแต่ล ะประเภทเบิก ค่า ใช้จ ่า ยไต้โ ม่เท่า กัน
4. ผู้เ ช้า ร่ว มโครงการต้อ งเป็น ผู้ท ี่ม ีห น้า ที่เที่ย วช้อ งหรือ เป็น ประโยชน์ต ่อ องศ์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
5. เบิก ค่า ใช้จ ่า ยใต้เฉพาะรายการที่ก ำหนดไว้ใ นระเบีย บ
6. เบิก ค่า ใช้จ ่า ยไต้ต ามลายมือ ซึ่อ ผู้เช้า ร่ว มโครงการ

ภู่บอการบ0 นัติน้าน

รายงานผลการ
แกอบรม

รวบรวนเอกสาร
หลักฐานเพึอ๋ ใข้นน
ยืม+เบิกเงิน

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข

24

อป ท .

กองศลังตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

สาระสำคัญ เพิน เติมของกระบวนงาน
1. กรฌเข้ารันการรกอบรม
11 ต้องเป็นภารกีจ่ทีอ:ฮูใน่อานาจหนาทีซององค์กรปกศรอง๊ส่วันพ้องถิ่น
1.2 พปวยงานทึ่จัด!เกอ;บรมอาจเป็นส่วนราซการ องศ์กร:ตามรัฐรรรมIjญ รัฐวิสาหเอ องศ์การมหาขบ หน่วยงานอึ๋นฃองรัฐหรือเอกซน
ซื้งหากเป็นหน่วยงานเ๓ ซนจะต้องปี:การจัดดงซื้นตามกฎหมายทีเกี่ยวข้อง
1.3 โครงการ/หลักสูตร ต้องอยู่โบศวามหมายฃองการรกอบรม และไมโซ่หลักสูตรการเรียบการสอนทีปีการรันประกาศปิยบัตรวิชาชีพ
หรือปริญญาบัตร
1.4 ให้เบิกคำใช้จำยตามระเบียบกระทรวงมหาตไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น
1.5 ให้องค์กรปfmรองส่ว นพ้อ งถิ่น ลำบึง สงสถานะหางเสรประเย เณ์ท ีระ!ชุ้รับรากการเข้.)รับการแกอบรม รวมทั้งการบำความรู่'

ทีไต้รับมาปรับใซ้เทีอพั®เนาร ส ์ อ เ ท ี ม ป ร ะ เ ^ ร ^ ร ่ ^ ' แ พํ ^ พ ^ ^ f

2. กรรปีจัดรกอบรม
ำ iJ m llf f
‘I#เาย'ทีสว่ม*!'ฒเปีกจ่าย์11เ ป ร ะ พ ่ฟ เ ฟ ' แ พ ฺ พ.

»"ส่ที

า
ฟ้โเ.'พร-J

■ร

2.1.1 ค่าใช้'จ่ายเกี่ยวกับการ'ไซ้และการตกแต่งสถานทีรกอบรม
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในพิธเปิดและปิดการรถอบรม
2.1.3 ค่าวัสดุ เศรองเซียน และอุปกรณ์
2.1.4 ค่าประกาศปิยบัตร
2.1.5 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
2.1.6 ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการ!กอบรม
2.1.7 ค่าใช้จ่ายใบการติดต่อลี่.)สาร
2 .1 .8 ค่าเช่า อุป กรณ์ต ่า งๆใบการ!เกอบรน..'-:..'-...."::.
21.9 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งทีใข้มรรจเอกสารสาหรับ!เข้ารับการลกอบรม ใ ;;
2 .1 1 0 ค่าฃองสมนาคุณในการดูงาน ;
21.11 ค่า อาหารว่า งและเคสิ่อ งทีม ;
2.1.12 ค่าสมนาคุณ วิทยากร
2.113 ค่าอาหาร
2.114 ค่าเช่าทีพ ัก
2.115 ค่ายานพาหนะ
2.1.16 ค่าใช้จ่ายอึ๋นทีจำเป็นไนการรกอบรม
2,2 บุคคลทีสามารถเบิกค่าใช้จ่ายไต้ ประกอบด้วย
2.2.1 ประราน่ในพิฮีเปิดหรือพัธิปิดการรกอบรม แขกผู้มเกียรติและผู้ติดตามไมเกิน 2 คบ
2.2.2 เจ้าหน้าทีทีไต้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีใบการปีกอบรม
2.2.3 วิท ยากร
2.2.4 ผู้เข้ารับการ!เกอบรม
2.2.5 ผู้สังเกตการณ์
2.3 ตำเปิพทรจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าใช้จ่พเมใต้รับการยกเว้นm รการปฏิบัติตามm ะราชบัญเp m ฬพอจัด จ้างแสะm รใทีหารพัสดุ/ทศรัฐ ท.ศ. 2560
2 .4 จัดทำสัญญายืมเงินพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายรายการทีต้องการยืมเงินซื้งไต้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ,ศ. 2560 ประกอบด้วย
2.4.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร
2.4.2 ค่าอาหาร
2 .4 ,3 ค่าอาหาร'ว่างแสะเคุรื่อุงทีม ..
2.4.4 ค่า ฟาทีพ ัก '::' '
2.5 เปีอ จัด !กอบรมเสรืจ เรืยบร้อ ยแล้ว ให้ฬาบันทึกส่งไข้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเกี่ยวข้อง เช่น สำเนา
โครงการ ลำส์งมอบหมายให้เจ้าหน้าทีรับผิดชอบโครงการ ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร แบบรายงานการเติบทางซองเจ้าหน้าที
ทีรับผิดขอบโครงการ บัญ ชีลายมือ,ซื่อผู้เช้ารับการ!เกอบรม ใบเสร็จรับเงิน/โบแจ้งหนี้/ไบสำคัญรับเงิน ของผู้รันจ้าง ๆลฯ

ภู่นอการปฏบติงาน

องค์กรับกครองส่วนท้องทน

25

ระเบียบ/ข้อ กฎv m ยหี่เกี่ยวข้อ ง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ?เกอบรมและการเข้ารับ๓ฟ้กอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ช่องทๆงกๆรให้บริการ
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักบริหารการคลังฟ้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองฟ้องถิ่น
เบอร์โหรสำนักงาน: 0 2241 9000 ตอ 1522 -1524

เบอร์โทรผ้รับผิดชอน: 0 2241 9000 ต่อ 1523

ช่อ งทางการติด ต่อ /ร้อ งเรียน
- ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักบริหารการคลังฟ้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองฟ้องถิ่น
เบอร์โทรสำนักงาน: 0 "241 9000 ต่อ 1522 1524
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 0 2241 9000 ต่อ 1523
- เวํ่บไซด์ สถ. www.dla.go.th “สายดรงสท." “สำนักบริหารการคลังฟ้องถิ่น”
- สูนยตำรงธรรมฟ้องถิ่น ก่รมส่งเสริมกา'๗ ทศรองฟ้องถิ่นั

รายละเอียดเพิ่ม เติม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
4 1 เว็บไ1ซล์ สถ. www.dla.go.th “สายตรง ลถ." '■ สิ''นักใ;รืห'1รการคลังท้อ งเ'น”

0 หรือทาง QR CODE

ผู้จัดหำ นาM พ์พ ัก ถิ่ กพนหf a :เอ'านุวอก่ารส่านก่ารจัคสรรเงินรุดหนุนัแสะพัฒนาระบบง'นประมาณ่
i«|jSi ผู้รับรอง นางพา ฅู่ร ามนหํผ ู้อ ำนวยm รสำนักบริหารทารคลังฟ้องถิ่น
สัง่ก็ด่ สารค์ซฑิปรการคลังฟ้อํง่ถิ่น:
26 I ภู่นอก'ารปฏิบัติงาน

I ©งค์กรปกกร©นัต่วนท้อนัถั๋น

