สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๑๗๓ หมูที่ ๔ ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐ หมายเลขทะเบียน ๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๐-๙๙๓๐-๐๐๑๐๒-๓๒-๑ โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ เว็บไซต: www.get-u.org

ที่ สขท. ๑๖๐ / ๒๕๖๐
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๖๑
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ดวยสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย กําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ประจําป ๒๕๖๑ เรื่อง “การกระจายหนาที่และอํานาจ การเลือกตั้งทองถิ่น การบริหารงานบุคคลทองถิ่น
สูก ารปฏิ รูป และยุ ทธศาสตรช าติ ๒๐ ป ” ขึ้น ในระหวางวัน ที่ ๑๕ – ๑๙ มีน าคม ๒๕๖๑ ณ ห องประชุม
สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อําเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจและ
ประสบการณ ในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และทิ ศ ทางการกระจายหน า ที่ แ ละอํ านาจ การเลื อ กตั้ ง ท อ งถิ่ น การ
บริหารงานบุคคลทองถิ่น รวมทั้งการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ใหแก
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งผูสนใจทั่วไป
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทาน พรอมดวย รอง
นายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก/กอง หัวหนาฝาย หัวหนางาน รวมตลอดจน
ขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงอื่นๆ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่เห็นสมควรเขารวมประชุมสัมมนาตาม
โครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผูประสงคเขารวมประชุมสัมมนาฯ สามารถสงแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข
๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน ID: @getu2553 (กรุณาใส @ นําหนา
ด ว ย) ภายในวั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๑ พร อ มโอนเงิ น ค า ลงทะเบี ย นคนละ ๓,๐๐๐ บาทเข า บั ญ ชี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชี
เลขที่ 982-6-37559-4 (ทานที่ชําระเงินภายในกําหนดจะไดรับเสื้อยืดโปโลที่ระลึก ฟรี ๑ ตัว) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่
สงมาดวยพรอมนี้
ทั้ ง นี้ ผู เ ข า ร ว มประชุ ม สั ม มนาฯสามารถเบิ ก จ า ยค า ลงทะเบี ย นจากต น สั ง กั ด ได ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท) สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก สามารถ
เบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับหองพักสมาคมฯมิไดจัด
/เตรียม.....

-๒เตรียมไวให ขอใหผูเขารับการประชุมสัมมนาฯติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่โรงแรมภายในจังหวัดกระบี่
หรือสอบถามรายละเอียดและดาวนโหลดรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสมาคมขาราชการสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซตกลุมเพื่อนขาราชการสวนทองถิ่น (www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลือ่ นที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔ (เล็ก)
E-mail: getu2553@gmail.com
Id Line: getu2553

กําหนดการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๖๑
เรื่อง “การกระจายหนาที่และอํานาจ การเลือกตั้งทองถิ่น การบริหารงานบุคคลทองถิ่น
สูการปฏิรูปและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”
ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมเทศบาลเมืองกระบี่ อําเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
ลงทะเบียน – รับเอกสาร
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑
ของสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
พิธีเปดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อนาคตทองถิ่นไทยกอนและหลังการเลือกตั้ง”
โดย ศาสตราจารย วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
วันศุกรที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน-รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบการเลือกตั้งทองถิ่นตามกฎหมายใหม”
โดย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือผูแทน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “สาระสําคัญของกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กับการเตรียมการเลือกตัง้ ทองถิ่น”
โดย วิทยากรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
วันเสารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน-รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”
โดย ประธานคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
หรือผูแทน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลทองถิ่นภายใตกรอบ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน”
โดย ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือผูแทน
วันอาทิตยที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน-รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การกระจายหนาที่และอํานาจสูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น : ยังมีความหวังอยูหรือ?”
โดย ผูแทนจาก

-สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น สภานิติบัญญัติแหงชาติ
-นักวิชาการดานรัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร
-สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
ดําเนินรายการ โดย ศ.ดร.โกวิทย พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาททองถิ่นไทยกับการพัฒนาประเทศใหมั่นคง มัง่ คั่ง
และยั่งยืน ”
โดย อาจารย ดร.อภิชาติ ดําดี อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกระบี่
วันจันทรที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน-รับเอกสาร
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปญหาระบบแทงในการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
และทางออกที่พึงประสงค”
โดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีปด และเดินทางกลับภูมิลําเนา
---------------------------------------------หมายเหตุ.- -ประธานในพิธีเปด และวิทยากร อยูระหวางการเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได
-กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมและจําเปน
-รับประทานอาหารวาง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.
-สําหรับสถานที่พกั กรุณาสํารองที่พักดวยตนเอง โดยขอรับขอมูลผานไลนทีไ่ อดี @getu2553
-สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดผานทางไลน โดยการแสกนคิวอารโคด ดานลางนี้

แบบตอบรับเขารวมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๖๑
เรื่อง “การกระจายหนาที่และอํานาจ การเลือกตั้งทองถิ่น การบริหารงานบุคคลทองถิ่น
สูการปฏิรูปและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”
ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมเทศบาลเมืองกระบี่ อําเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................โทรศัพทเคลือ่ นที่ผูประสานงาน..........................................
E-mail หนวยงานหรือผูประสานงาน.......................................................ID Line: (ถามี)...........................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนาฯ จํานวน................คน ตามรายชื่อ (ไมพอใชหลายใบได) ดังนี้
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง / ระดับ (ถามี)

อาหาร

ไซดเสื้อโปโล

(กรุณาทําหนาเครื่องหมาย √ )

S/M/L/XL/XXL

ทั่วไป เจ

(เสื้อเปนแบบผูชาย)

มุสลิม

ลงชื่อ.....................................................ผูมีอํานาจอนุมัติ
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........
หมายเหตุ.- กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทาง
ไอดีไลน @getu2553 (กรุณาใส @ ดวย) ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ
๓,๐๐๐ บาท (กรณีชําระเงินหลังกําหนด...อาจไมไดรับเสื้อที่ระลึกงานประชุมสัมมนา) หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ ป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ
คุณเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔ หรือแสกนคิวอารโคดขางบน

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๖๑

เรื่อง “การกระจายหนาที่และอํานาจ การเลือกตั้งทองถิ่น การบริหารงานบุคคลทองถิ่น สูการปฏิรูปและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”
ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมเทศบาลเมืองกระบี่ อําเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๓,๐๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๒๘ กุม ภาพัน ธ ๒๕๖๑
(ผูท ี่โอนเงิน หลังจากนี้ อาจไมไดรับ เสื้อ ที่ระลึก )

(ที่ปด สําเนาใบโอนเงิน)
เมื่อโอนเงินเสร็จแลว กรุณาแสกนไฟลแนบแจงมาทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือแฟกซ ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางไลน ไอดี @getu2553
(เมื่อแฟกซหรือสงอีเมลแลว กรุณาโทรประสานสอบถามเจาหนาที่สมาคมฯ ที่โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือนองใหม ๐๘๔-๘๐๘๑๔๔๐ หรือป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
หรือนองแวว ๐๙๔-๗๐๗๘๐๔๒ หรือ นองเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔ เพื่อตรวจสอบใหถูกตองตรงกัน)

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.........................................................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................ จํานวนคนที่เขา
รับการฝกอบรมฯ................................คน ไดโอนเงินเขาบัญชีประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภี ชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย” เลขที่บัญชี 982-6-37559-4 คนละ ๓,๐๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอนเงิน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

