
อว 0604.33/ว สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 44150 

  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรม “แนวทางการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เช่น การกำหนด
คุณสมบัติผู้ เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา การจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา ภายหลัง
กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ระยะที่ 5 ตามหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้อง (ว124 ว125 และ ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566) แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อ การ
ผ่อนชำระ ค่าเดินทางไปราชการ  และปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online) แนวทางการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาตามคำพิพากษา เพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วง
จากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

เรียน นายกองค์การบริหาสว่นตำบล / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด ทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการฝึกอบรม ฯ       จำนวน 1 ชุด 
ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำอบรมโครงการฝึกอบรม “แนวทางการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เช่น การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอ
ราคา เงื่อนไขการเสนอราคา การจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ระยะที่ 5 ตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ว124 ว125 และ ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 
2566) แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระ ค่าเดินทางไปราชการ  และปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แนวทางการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาตามคำพิพากษา เพื่อลดปัญหา
การถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมริเวอร์
ไซด์  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ท่านละ ๔,9๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) (หลักสูตร 4 วัน) ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเบิกได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28 (1)   

ทั้งนี้ติดต่อสอบถาม/ส่งใบสมัครสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อส่งใบสมัครโทร 
0653479338 / 0950204430  / 0886598120 / 0806734966 / 0988438870  ID Line : @msu60 
(ต้องใส่ @ นำหน้าด้วย) หรือ E-mail : uni.msu2560@gmail.com โทรสาร 0-2156-9367 โดยระบุชื่อที่อยู่เบอร์

โทรศัพท์ให้ชัดเจนและสามารถดาวน์ โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่   www.local-training.com 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม จักขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง) 
ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 

       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฝ่ายฝึกอบรม  
โทรศัพท ์0653479338 
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กำหนดการบรรยาย  
“แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เช่น การ

กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา การจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา ภายหลัง
กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ระยะท่ี 5 ตามหนังสือเวียนที่

เกี่ยวข้อง (ว124 ว125 และ ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566) แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อ การผ่อน
ชำระ ค่าเดินทางไปราชการ  และปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) แนวทางการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาตามคำพิพากษา เพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วย

ตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วันที่หนึ่ง 
เวลา 13.00 – 06.30 น ลงทะเบียนฝึกอบรมและรับเอกสาร 
วันที่สอง 
เวลา 09.00 – 16.30 น บรรยายโดยอาจารย์นงนุษ  มหาวงค์ กรมบัญชีกลาง 

-แนวทางการปฏิบัติหน้าที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec.) กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกําหนด Spec. ผู้มีหน้าที่กําหนด Spec. การกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ การกําหนดร่าง ขอบเขตของงานที่จะจ้าง การ
กําหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ การกําหนด
คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา การจัดทำเอกสารประกาศประกวด
ราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e- bidding การจัดทำรายงานผลการกําหนด Spec. และ
การกําหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา ภายหลังกรมบัญชีกลาง
ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ระยะที่ 5 ตาม
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ว124 ว125 และ ว128 ลงวันที ่1 มีนาคม 2566)
-แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธี
e-bidding ตามท่ีระเบียบฯ ข้อ 55 กําหนด ได้แก่ การจัดพิมพ์เอกสารการเสนอ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ การตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ของผู้เสนอราคาทุกราย การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคา การ
พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค การตรวจสอบพัสดุตัวอย่าง การ
พิจารณาการนําเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือเอกสารที่กําหนดให้จัดส่งภาย
หลังจากวันเสนอราคา การจัดทําสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร สรุปผลการ
พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค การบันทึกข้อมูลในระบบที่เก่ียวข้อง
ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-
GP)  ระยะที่ 5 ตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ว124 ว125 และ ว128 ลงวันที่
1 มีนาคม 2566)
-แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและบริหารสัญญา งาน
จ้างก่อสร้าง งานซื้อ งานจ้างทั่วไป  ตามระเบียบฯ ข้อ 175 หน้าที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 176 หน้าที่ผู้ควบคุมงาน ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 178 การแก้ไขสัญญา การพิจารณางดหรือลดค่าปรับ การขยาย
เวลาทําการตามสัญญา และการพิจารณาบอกเลิกสัญญา ภายหลังกรมบัญชีกลาง
ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ระยะที่ 5 ตาม
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ว124 ว125 และ ว128 ลงวันที ่1 มีนาคม 2566)



วันทีส่าม     
เวลา 09.00-1๖.๓0น.  โดย อาจารย์วิภา ธูสรานนท์  

หัวข้อที่ ๑ ผลการศึกษารูปแบบการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ผลการศึกษาโดย สำนักงาน ป.ป.ท.)  

- รูปแบบของการทุจริต 
  - สาเหตุของการทุจริต 
  - ปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริต 
หัวข้อที่ ๒ กรณีศึกษา คำพิพากษาคดีทุจริตทางการเงิน เช่น 
  - การจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บ/รัฐจัดสรร 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเช่น รถยนต์ราชการ 
  - การเบิกค่าเช่าบ้าน การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   
  - แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
หัวข้อที่ ๓  การจัดทำโครงการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  - อำนาจหน้าที่ของอปท.ตามกฎหมายจัดตั้ง เช่น พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ/เทศบาล/อบต.  
  - กฎหมายถ่ายโอนภารกิจให้อปท. ได้แก่ พระราชบัญญัติกำหนดแผน  
     และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ.2542  
  - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕  
  /  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕/พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ  
    พ.ศ. ๒๕๕๘/พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  - ตัวอย่างการจัดบริการสาธารณะในอำนาจหน้าที่ของ อปท.ที่สามารถ  
      ตั้งงบประมาณได้ 
  - หลักการเขียนโครงการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่  
  - ตัวอย่างโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอปท. 
  - การดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า /กรณีสัตว์มีเจ้าของ/ 
    กรณีสัตว์ไม่มีเจ้าของ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์         
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ิน 
  - คำพิพากษากรณีสุนัขไม่มีเจ้าของกัดประชาชนใครรับผิดชอบ  

     หัวข้อที่ ๔  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                 
                                         การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
                                         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561   

  - หลักในการรับเงิน และการจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - การทุจริตในการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - การทุจริตในการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - การจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการจ่าย 
  - การเขียนเช็คสั่งจ่าย และการทุจริตเงินในระบบ KTB และการป้องกัน 
    และแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  - การกันเงินกรณีมีหนี้/กรณีไม่มีหนี้/การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 



  - การใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดบริการสาธารณะและกรณีสาธารณภัย 
       ฉุกเฉินเร่งด่วน กรณีใดอำนาจสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  - การใช้ทุนสำรองเงินสะสม.ใช้ในกรณีใดได้บ้าง 
  - กรณียกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือทุนสำรองเงินสะสม 
  - การยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่าย 
    เพ่ือบริหารกิจการของกิจการพาณิชย์ 

   - ข้อหารือการใช้จ่ายเงินสะสมกรณีสร้างอาคารสำนักงาน /จ่ายเงินสะสม 
           ผู้รับจ้าง กรณีงบประมาณพับไปหรือตกเป็นเงินสะสม/จ่ายบำนาญ 
     บำเหน็จข้าราชการ/เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา 
                                             - ข้อหารือกรณีการยืมเงินสะสมทดรองจ่าย/กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม 

  - ข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบในการจ่ายขาดเงินสะสมและการคำนวณ 
    สัดส่วนความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจ่ายขาดเงินสะสม 
  - ข้อทักท้วงกรณีผู้บริหารท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสม 

                                          หัวข้อที่ ๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน       
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา                                                                                                                                                                        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             
  - การตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย 
  - ประเภทของการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ   
  - การจัดกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  - การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
  - การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา 
  - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา  
  - ข้อทักท้วงในการเบิกจ่ายเงินจัดงาน/แข่งขันกีฬา 

 หัวข้อที่ ๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ  
 ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 256๕ 
  - การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
  - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - การช่วยเหลือด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       - การป้องกันระงับโรคติดต่อ  
      - การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
    - ด้านอื่น ๆ 
  - การใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 
  - การตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูและเยียวยา กรณี 
    บ้านเรือน/พืชไร่/เสียชีวิต 
  - การตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  - ตัวอย่าง หนังสือตอบข้อหารือกรณีการช่วยเหลือประชาชน 
  - การช่วยเหลือประชาชน กรณีสาธารณภัย 
  - หนังสือตอบข้อหารือไฟไหม้บ้านหลังเดียว/วาตภัย/ฟ้าผ่า 
  - หนังสือตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณา “ภัยพิบัติ” 
  - หารือกรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม 



- หารือกรณีอยู่อาศัยประจำ และ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่เป็นอาชีพ
หลัก

- หารือกรณีเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่อาศัยประจำ แต่ให้บุตรอยู่
- หารือกรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เช่าตึกเพ่ืออยู่อาศัยประจำแบบเช่าเซ้ง
- กรณีอัคคีภัย สาเหตุการเกิดอยู่ระหว่างสอบสวน
- หารือกรณีประชาชนปลูกบ้านเรือนอยู่ในบริเวณท่ีสาธารณประโยชน์
- หารือกรณีไฟไหม้กฎุิ
- หารือกรณีฟ้าผ่าโคของเกษตรกรตาย
- กรณีศัตรูพืชระบาด (หอยเชอรี่)
- กรณีการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหารือ
- ข้อตรวจพบในการเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน

วันที่สี ่   โดย อาจารย์อาทิตยา พยาบาล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เวลา ๐๙.0๐ – ๑๖.3๐ น. หัวข้อเรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้าน การจัดที่พักอาศัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับข้าราชการ/พนักงาน  ท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มี
สิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทายาทได้รับ เงินเกินสิทธิ
หรือ ได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ฉบับใหม่) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน่ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
หัวข้อที่ ๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่จะต้องถือปฏิบัติ 

➢ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่จะต้องถือปฏิบัติ
➢ จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
➢ เมือ่เป็นผู้มีสิทธิแล้วจะใช้สิทธิได้อย่างไรบ้าง
➢ อปท. มีบ้านพักข้าราชการจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
➢ ปัจจุบันสามารถเช่าบ้านพ่อแม่ บ้านลูก บ้านคู่สมรส  ได้

หรือไม่ 
➢ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านและมีคู่สมรสด้วยจะใช้สิทธิได้อย่างไร
➢ ในสัญญาเงินกู้มีชื่อคู่สมรสแต่เพียงฝ่ายเดียวจะนำหลักฐาน มาเบิก

ได้หรือไม่
➢ ทำสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินแต่จดทะเบียนซื้อขายเฉพาะที่ดิน

จะนำมาใช้สิทธิ ได้หรือไม่
❖ คำพิพากษาของศาลจะนำมาใช้บังคับกับกรณีของผู้ใช้สิทธิแต่ละคนได้หรือไม่
❖ ตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
❖ ปัญหาในการเบิกค่าเช่าบ้าน

1. การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อกรณีใบเสร็จรบัเงินระบุเฉพาะดอกเบี้ยโดย ไม่มีเงินต้น
2. กรณีวงเงินในสัญญาเงินกู้สูงกว่าสัญญาซื้อขายบ้าน หรือสญัญาจ้างปลูกสร้างบ้าน
3. สัญญาเงินกู้ระบุว่า กู้เพ่ือการอุปโภคบริโภค /เอนกประสงค/์พัฒนาคุณภาพชีวติ
4. การเบิกค่าเช่าซื้อกรณีมีชื่อคู่สมรสเพียงฝา่ยเดียว



5. ปลูกบ้านบนที่ดินของบุคคลอ่ืน
6. กรณีสัญญาเช่าบ้านยงัไม่สิ้นสุดแต่สิทธิเพ่ิมขึ้น
7. กรณีได้รับมรดก
8. กรณีจดทะเบียนหย่า
9. ปลูกบ้านเสรจ็แลว้จึงทำสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน
10. กรณีบ้านถูกยึด/ขายทอดตลาด
11. กรณีข้าราชการอ่ืนโอนมาเป็นข้าราชการสว่นท้องถิ่น
12. การใช้สิทธิกรณีปลูกสรา้งบ้าน
13. กรณีรีไฟแนนซ์
14. กรณีรื้อถอนบ้าน
15. กรณโีอนย้ายระหว่างเดือน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

- ตอบประเด็นข้อซักถามของผู้เข้าอบรม
๑) กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๒) เวลา ๑๐.๓๐น. - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๓) เวลา ๑๒.๐๐น.-13.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 






