โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“สารพันปัญหาที่ถูกทักท้วงเรียกคืนเงินด้านงบประมาณ เงินช่วยเหลือสาธารณภัย
การจัดงานและการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมศึกษาดูงาน นิติกรรมอาพรางค่าเช่าบ้าน
และระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. พร้อมหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบใหม่ พ.ศ.2560
เพื่อรองรับการตรวจสอบจาก สตง. และ ป.ป.ช.”
.................................................
๑.หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ (องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด )
พบว่าภารกิจตามอานาจหน้าที่หลายด้าน เช่น งานด้านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานด้านการบรรเทาสา
ธารณภัย งานด้านการศึกษา งานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานด้านสาธารณสุข ตลอดจนงานด้านการ
ส่งเสริมศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องยึดถือตามระเบียบกฎหมาย หนังสือซักซ้อมหรือหนังสั่ง การ ที่ให้ถือ
ปฏิบัติมากมาย เช่น วิธีการงบประมาณ รบ.การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุ มหรือฝึกอบรม
รบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น การเบิกจ่ายผิดพลาดเป็นประเด็น ปัญหาสะท้อนกลับให้บุคลากรหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะดาเนินการได้ตามแผนงาน ไม่สามารถที่จะดาเนินงานในการ
ช่วยเหลือบริการประชาชนได้เท่าที่ควร และส่งผลให้หลายๆ หน่วยงานท้องถิ่นต้องชะลอ ยกเลิก งานกิจกรรมหรือ
โครงการหลายๆ อย่าง เพราะไม่ต้องการให้มีประเด็นถูกทักท้วงจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิ นและถูกดาเนินการทาง
วินัย อันนามาสู่การเรียกคืนเงิน ซึ่งมีสัดส่วนตามแนวทางความรับผิดทางละเมิดที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้
ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นนี้ อาจสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเบิกจ่ายเงินหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่/หัวหน้าฝ่ายบริหาร/ผู้อานวยการกองเจ้าของโครงการ ฝ่ายการเงิน
และบัญชีผู้ตรวจสอบฎีกา ผู้อานวยการกองคลัง ปลัดและนายก อปท. ยังขาดความรู้ความเข้าใจการตีความที่ถูกต้องแห่ง
ระเบียบการเบิกจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้ถือปฏิบัติ ตาม ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกส่วน
กองงาน หรือผู้จัดทาโครงการจัดงานต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจาเป็นจะต้องศึกษา
ระเบียบกฎหมายและกรณีศึกษาจากการทักท้วงเรียกคืนเงินที่เกิดขึ้นจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของตนเองและนามาซึ่งการถูกเรียกคืนเงินจากหน่วยงานตรวจสอบ หรืออาจถึงขั้นกรณีการถูกดาเนินคดีอาญา
จากการชี้มูลความผิดของ ปปท. หรือ ปปช. ได้ และหลังจากปัญหาที่หน่วยตรวจสอบได้พบหลายๆ ด้าน ทาให้ ปัจจุบัน
ในห้วงปี พ.ศ. 2559-2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการจัดทาระเบียบออกมารองรับและประกาศบังคับใช้
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติตามมากมายหลายฉบับ เช่น ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.
2559 ระเบียบการจัดงานและการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2559 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
ของ อบจ. พ.ศ.2560 ระเบียบการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ พ.ศ.2560 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. (ฉบับล่าสุด
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560) เป็นต้น
ดังรายละเอียดกล่าวมาข้างต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมและ
ท้องถิ่น ได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาไป
ปฏิบัติใช้ในการดาเนิน งานกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในหลักการงบประมาณ การ
เบิกจ่าย การเงินการคลัง ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการหลักการเบิกจ่าย หลักการงบประมาณ
การเงินการคลัง โดยสามารถนาไปปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้จริง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันนามา
ซึ่งการทักท้วงจากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการขึ้นได้ในอนาคต
3. เพื่อให้ข้าราชการ/พนั กงานส่ วนท้องถิ่น และผู้ บริหารท้องถิ่น ได้รับทราบถึงแนวทางและข้อสั งเกตที่ถูก
ทักท้วงด้านการงบประมาณ เบิกจ่ายเงิน การเงินการคลังจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของทาง
ราชการท้องถิ่น

2

๓.เป้าหมาย
๑. นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อานวยการกอง/ผู้อานวยการสานัก/รองปลัด/ปลัด
๓. ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องที่พิจารณาว่าเหมาะสม
๔. ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมต่างๆ
๔.ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
- รุ่นที่ ๕ วันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- รุ่นที่ ๖ วันที่ 2๗ –2๙ เมษายน 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- รุ่นที่ ๗ วันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒561 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า ) กรุงเทพมหานคร
- รุ่นที่ ๙ วันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟริ์ส แปซิฟิคแอนด์คอนเวนชั่น (พัทยากลาง) จ.ชลบุรี
- รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๕.งบประมาณ
๑.ค่าลงทะเบี ย นอบรม เป็ น เงิน ท่า นละ ๓,9๐๐ บาท (ไม่ร วมค่า ที่พั ก) เพื่ อเป็น ค่าเอกสาร อาหารว่า ง
ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม คู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน
สามารถเบิกได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๒.ค่ า ที่ พั ก ค่ า เดิ น ทาง ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมสามารถเบิ ก จ่ า ยจากต้ น สั ง กั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

5.วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยายและตอบข้อซักถามโดยวิทยากร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็น ผู้ ทรงคุณวุฒิ และ
เชี่ยวชาญกฎหมายกิจการสภาท้องถิ่นโดยตรงมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
6.การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
4) เฟสบุ้ค Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
7. การชาระเงินค่าลงทะเบียน
ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอรับชาระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นเงินสดเท่านั้น และท่านสามารถชาระได้ในวันรายงานตัว
และรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรม
8. การสารองห้องพัก
ผู้เข้าอบรมสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทางมหาวิทยาลัย
- โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า : 032-513230-4 Fax. 032-511765
- โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จ.อุบลฯ : 045-311-655-6
- โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีอสร์ท เขาใหญ่ โทรศัพท์ : 02-661-2999 หรือ 089-480-6798 (คุณปลา)
และส่งใบจองห้องพัก Fax : 02-661-2389 (โปรดดาวน์โหลดใบจองห้องพักที่ www.training59.com)
- โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ : 02-8133111 ต่อ 7003, 7004 หรือ 7005 คุณ อรทัย
- โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น : 043-320320 ต่อ 2074 (สารองห้องพัก) โทรสาร. 043-389390
- โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
: 0๔๒-๓๔๗๔๔๔ คุณมะเหมี่ยว
- โรงแรมเฟริ์สแปซิฟิค แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี : ๐๘๑-๒๖๗-๕๔๑๘, ๐๓๘-๔๒๖-๓๕๒-๔
**********************************
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“สารพันปัญหาที่ถูกทักท้วงเรียกคืนเงินด้านงบประมาณ เงินช่วยเหลือสาธารณภัย
การจัดงานและการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมศึกษาดูงาน นิติกรรมอาพรางค่าเช่าบ้าน
และระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. พร้อมหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบใหม่ พ.ศ.2560
เพื่อรองรับการตรวจสอบจาก สตง. และ ป.ป.ช.”

วันแรกของการอบรม

13.00 – 16.๐๐น.

ลงทะเบียน / รับเอกสาร

วันที่สองของการอบรม
0๘.๓๐ – ๑๖.3๐ น. - ระเบียบการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2560***
- ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 (ล่าสุด)***
- ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. พ.ศ.2560 (ฉบับล่าสุด)***
- ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ. พ.ศ.2560
– การเบิกจ่ายเงินเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติธรรมชาติ/ภัยหนาว/งบกลางสารองจ่าย
- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ.2559
- ระเบียบการจัดงานและแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แนวทางการเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)
- การจัดทาโครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.
- วิธีการยืมงบประมาณ การส่งใช้เงินตามระเบียบการฝึกอบรมฯ/การเดินทางไปราชการ/
การจัดงานและการแข่งขันกีฬา
สารพันปัญหาข้อทักท้วง เช่น
- ด้านการจัดทาแผนพัฒนา การบริหารงบประมาณของ อปท. ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
- การเบิกจ่ายเงินในการช่วยเหลือประชาชนกรณีช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการ
ช่วยเหลือสตรีมีครรภ์ โครงการเยี่ยมแม่หลังคลอด
- การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ไฟไหม้บ้านหลังเดียว)
- การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพกรณีรับเงินสด
- การเบิกจ่ายทุนการศึกษาสาหรับเด็กยากจนหรือด้อยโอกาส
- ปัญหาและบทสรุปโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การฉีดวัคซีนให้กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ
- กรณีทักท้วงการจัดซื้อรถยนต์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์
- การเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- กรณีศึกษาข้อทักท้วงถูกเรียกคืนเงินเกี่ยวกับการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
- กรณีศึกษาข้อทักทวงถูกเรียกคืนเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกจ่ายเงินสาธารณภัย ฯลฯ
อาจารย์ วิภา ธูสรานนท์
วิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่สามของการอบรม
08.30-16.30
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน / เมื่อเป็นผู้มีสิทธิแล้วจะใช้สิทธิได้อย่างไรบ้าง
- อปท. มีบ้านพักแต่ไม่ได้จัดให้ข้าราชการอยู่อาศัย แล้วจะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ อย่างไร
- ถ้าจะใช้สิทธิเช่าบ้าน หรือ เช่าซื้อ จะต้องรู้อะไรบ้าง

4

วันที่สามของการอบรม (ต่อ)
08.30-16.30 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- หลักเกณฑ์การเช่าบ้าน- การตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน
- นิติกรรมอาพรางการเบิกค่าเช่าบ้านพ่อแม่ พ่อตาแม่ยาย ญาติพี่น้อง อย่างไร ให้ถูกต้อง
และไม่ถูก สตง. เรียกเงินคืน
- หลักเกณฑ์การจัดบ้านพักอาศัยของ อปท.
- ตัวอย่างกรณีศึกษาการเบิกค่าเช่าบ้านที่ สตง. เรียกเงินคืน และ ป.ป.ช. สั่งลงโทษวินัย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
- ระเบียบที่จะต้องถือปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายกรณี อปท. จัดฝึกอบรม และกรณี อปท.
ไปเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- กรณี อปท. จัดฝึกอบรม เบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไร
และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการเบิกได้เท่าใดโดยเฉพาะค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเบิกได้เท่าไหร่
- กรณี อปท. จัดฝึกอบรม แต่ไม่จัดอาหาร ไม่จัดที่พัก ไม่จัดพาหนะ แต่จะเบิกเงินให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถกระทาได้หรือไม่ อย่างไร
- การจัดฝึกอบรมต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุหรือไม่
- การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก จะต้องเบิกค่าอาหาร ค่าที่พัก ตามบัญชีหมายเลข 1
บัญชีหมายเลข 2 หรือ บัญชีหมายเลข 5
- การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีไปอบรมกับหน่วยงา (ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพักและค่าพาหนะ)
- สตง. ตั้งข้อสังเกตว่า หาก อปท. ไปอบรมกับหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดจะเบิกค่าเช่าที่พัก
ในลักษณะเหมาจ่ายไม่ได้ ต้องเบิกในลักษณะจ่ายจริงเท่านั้น
- ไปอบรมต้องใช้ระเบียบฝึกอบรมหรือระเบียบเดินทางในการเบิกค่าใช้จ่าย
- กรณีศึกษาที่ สตง. เรียกเงินคืน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ระเบียบที่จะต้องถือปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและหลักเกณฑ์การเบิก
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
- การไปราชการมีแต่บันทึกไม่มีคาสั่งเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ
- การเบิกค่ารถส่วนตัวไปราชการเป็นหมู่คณะ ต่างคนต่างใช้รถส่วนตัวได้หรือไม่
- กรณีย้ายเบิกค่าอะไรได้บ้าง และเบิกค่าใช้จ่ายจากที่ไหนระหว่างที่เดิมกับที่ใหม่
- การเดินทางไปราชการเบิกค่าใช้จ่ายของตนเองและบุคคลในครอบครัว
- ออกจากราชการก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไร
- อปท. ไปต่างประเทศได้หรือไม่ยังอย่างไร
- การสั่งใช้บุคคลภายนอกอย่างไร ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
อาจารย์ อาทิตยา พยาบาล
วิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๖.๓๐ น.
ปิดการอบรม
หมายเหตุ ๑)วิทยากร/ กาหนดการและ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น./ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕น. รับประทานอาหารว่าง/ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
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ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
“สารพันปัญหาที่ถูกทักท้วงเรียกคืนเงินด้านงบประมาณ เงินช่วยเหลือสาธารณภัย
การจัดงานและการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมศึกษาดูงาน นิติกรรมอาพรางค่าเช่าบ้าน
และระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. พร้อมหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบใหม่ พ.ศ.2560
เพื่อรองรับการตรวจสอบจาก สตง. และ ป.ป.ช.”
สังกัดอบต./เทศบาล/อบจ.............................................ตาบล................................... อาเภอ.........................................
จังหวัด.......................................................ไปรษณีย์.............................. ....โทรศัพท์หน่วยงาน.......................................
โทรสาร.................................................ขอส่งบุคลากรเข้ารั บการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ.............................................................. ตาแหน่ง.........................................โทรศัพท์มือถือ.....................................
๒. ชื่อ...............................................................ตาแหน่ง..........................................โทรศัพท์มือถือ...................................
๓. ชื่อ...............................................................ตาแหน่ง...........................................โทรศัพท์มือถือ...................................
 รุ่นที่ ๕ วันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 รุ่นที่ ๖ วันที่ 2๗ –2๙ เมษายน 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 รุ่นที่ ๗ วันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒561 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า ) กรุงเทพมหานคร
 รุ่นที่ ๙ วันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟริ์ส แปซิฟิคแอนด์คอนเวนชั่น (พัทยากลาง) จ.ชลบุรี
 รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
อาหาร

 อาหารมุสลิมจานวน........คน

 อาหารทั่วไปจานวน.........คน
( ลงชื่อ )....................................................ผู้มีอานาจอนุมัติ
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................................

การชาระเงิน (ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท)
ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอรับชาระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นเงินสดเท่านั้น และท่านสามารถชาระได้ในวันรับลงทะเบียน
วันแรกของการอบรม
โทรสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข :
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
การสารองห้องพัก ท่านสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง ตามรายละเอียดในโครงการ
**** โปรดอ่านรายละเอียดการจองห้องพักในตัวโครงการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้ว ***
หมายเหตุ : 1) เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง 7 วัน
2) หากเกิดกรณีมีการยกเลิก ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น
3) แบบฟอร์มเอกสารใบสมัครนี้สามารถถ่ายเอกสารใช้เพื่อการสมัครเข้าอบรมได้

