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. ๑๕๖ / ๒๕๖๐
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการ
สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิน่ ” รุนที่ ๑
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
นายกเมืองพัทยา และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ด ว ยสมาคมข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น แห ง ประเทศไทย กํ า หนดจั ด โครงการฝ ก อบรม หลั ก สู ต ร
“กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติหนาที่ราชการ สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และ
ขาราชการองค ก รปกครองส วนท องถิ่น” รุนที่ ๑ ขึ้นในระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ
โรงแรมวังใต อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อตองการใหผูบริหารทองถิ่น
ผูชวยผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น โดยเฉพาะสายบริหาร และอํานวยการ ได
ทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ อันสืบเนื่องจากที่
ผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการทักทวงการปฏิบัติหนาที่จากหนวยตรวจสอบเปนจํานวนมาก ซึ่ง
สวนหนึ่งเกิดจากความรูความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปมาอยูหลายครั้ง อาจทําใหผทู ี่เกี่ยวของเกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติได
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทาน พรอมดวยรอง
นายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/
รองปลัดองค กรปกครองส วนท องถิ่ นระดับ ต น / ระดับ กลาง ผูอํานวยการสํานัก/กองระดับ ต น/ระดับ กลาง
หัวหนาฝาย หัวหนางาน และขาราชการสวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง ตามที่ทานเห็นสมควร
เขารับการฝกอบรมฯตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผูประสงคเขารับการฝกอบรมฯ สามารถสงแบบตอบรับ ไปที่
โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอี เมล getu2553@gmail.com หรือ ทางไลน ID: @getu2553
(กรุณาใส @ นําหนาดวย) ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท
เขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีโอนเงินไมทันภายในกําหนดสามารถนําเงินสดหรือเช็คสั่งจายในนาม “สมาคมขาราชการสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย” ไปชําระหนางานได) โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สงมาดวยพรอมนี้
ทั้ ง นี้ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมฯสามารถเบิ 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
/ เบิกจาย.....

-๒เบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจ าหน าที่ ท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก ไขเพิ่ ม เติ ม จนถึ งฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับ ห อ งพั ก สมาคมฯมิ ได
จัดเตรียมไวให ขอใหผูเขารับการฝกอบรมฯติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่ โรงแรมวังใต (คุณอุบล หัวหนา
ฝายขาย) โทรศัพท ๐๘๙-๔๗๓๒๑๘๐,๐๘๙-๙๗๒๔๔๖๕๙ หรือ ๐๗๗-๒๘๓๐๒๐ (กรุณาแจงดวยวาเปน
โครงการอบรมของสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นฯ) หรือดาวนโหลดรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสมาคม
ข าราชการส วนท อ งถิ่ น แห ง ประเทศไทย (www.get-u.org) หรื อ เว็บ ไซต ก ลุ ม เพื่ อ นข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น
(www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลือ่ นที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘
E-mail: getu2553@gmail.com

โครงการฝกอบรม
หลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัตหิ นาทีร่ าชการ
สําหรับผูบ ริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
----------------------------------------๑)หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ กําหนด ครอบคลุมภารกิจทุกกระทรวง ทบวง กรม ประกอบกับในหวงเวลา
ตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๘ เป น ต น มา องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น มี ก ารปรับ เปลี่ ย นรูป แบบโครงสร างระบบการ
บริหารงานบุคคลจากระบบพีซีเปนระบบชั้นงานแบบแทง รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมาก จึงจําเปนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพึงพัฒ นาบุคลากรของ
ตนเองใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ไดอยางรวดเร็วและประทับใจ
ดังนั้น เพื่อเปนการชวยแบงเบาภาระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบตั ิหนาทีไ่ ดอยางถูกตองแมนยํา และเกิดประสิทธิภาพตอราชการ สมาคมขาราชการสวน
ทองถิน่ แหงประเทศไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัตหิ นาที่
ราชการ สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น” ขึ้น
๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกีย่ วกับกฎหมายและระเบียบที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่น
๒.๒)เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
๓)ที่ปรึกษาโครงการ
๓.๑)ศ. ดร.โกวิทย พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๒)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๓)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔)หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
-สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕)วิธีการและเนื้อหาในการฝกอบรม
-ใชวิธีการบรรยายและตอบคําถาม จํานวน ๓๒ ชั่วโมง ประกอบดวย
๕.๑)หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา ทองถิ่นใหมงั่ คั่ง มั่นคง และยัง่ ยืน
๕.๒)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
๕.๓)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขถึงปจจุบัน
๕.๔)พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕.๕)พระราชบัญญัติระเบียบวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๕.๖)พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๕.๗)พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบนั

๕.๘)พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั
๕.๙)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
๕.๑๐)พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
๕.๑๑)พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั
๕.๑๒)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
๕.๑๓)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ แกไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙
๕.๑๔)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
๕.๑๕)พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๑๖)กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-กฎกระทรวงกําหนดใหหนวยงานอื่นเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับผูที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผูประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ พ.ศ.๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนทีป่ รึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐที่ใชสิทธิอุทธรณไมได พ.ศ. ๒๕๖๐

-หนังสือซักซอมแนวทางปฏิบตั ิตามระเบียบการจัดซื้อจัดจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๕.๑๗)หลักการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร
-ขั้นตอนและแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนระยะ ๔ ป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
-สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
-สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒
-ความสําคัญของความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุมจังหวัด แผนจังหวัด
และแผนพัฒนาทองถิ่น
๕.๑๘)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แกไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓
๕.๑๙)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั
๕.๒๐)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

๕.๒๑)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๒๒)ปญหาและทางออกในการปฏิบตั ิตามระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจาง และการเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่
๕.๒๓)พิธีเปด-ปด
๖)วัน เวลา และสถานทีด่ ําเนินการ
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี
๗.กลุมเปาหมายผูเขาอบรมรุนละ ๒๕๐ คน ประกอบดวย
๗.๑)ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ทีป่ รึกษาผูบริหารทองถิ่น
ประธานสภาทองถิน่ รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิน่ ในสังกัด องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๒)ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น สายงานวิชาการ ตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไป สายงานอํานวยการ
ตั้งแตระดับอํานวยการตน-อํานวยการกลาง (หัวหนาฝาย ผอ.กอง) สายงานบริหาร ตั้งแตระดับบริหารงานทองถิ่น
ตน ถึงระดับกลาง ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๓)ขาราชการสวนทองถิน่ /พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ผบู ริหารทองถิน่
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหไดรบั การพัฒนาเพิ่มพูนความรูตามความเหมาะสม
๘.งบประมาณในการดําเนินงาน
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมเปนคาลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) สําหรับจาย
เปนคาเอกสารประกอบการฝกอบรม คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหาร
โครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ คากระเปาเอกสาร และคาใชจาย
อื่น ๆ สําหรับผูเขารับการฝกอบรม หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกจายคาลงทะเบียน
จากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙

๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูไปปรับใชในการปฏิบตั ิงานในตําแหนงทีต่ นรับผิดชอบ เพื่อใหบริการ
แกประชาชนในพื้นทีไ่ ดอยางถูกตองสมบูรณ รวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสุภาวัตร ศิริบูรณ)
กรรมการและเหรัญญิก สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สิบเอก

ผูเห็นชอบโครงการ

(เจตนิพทั ธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กําหนดการโครงการฝกอบรม
หลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัตหิ นาทีร่ าชการ
สําหรับผูบ ริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

-------------------------วันอาทิตยที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ทองถิ่นใหมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย หรือผูแทน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญกฎหมายหลักในการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ชวงที่ ๑
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๐
-พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
โดย ทีมงานวิทยากรจากกลุมวิชาการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
วันจันทรที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญกฎหมายหลักในการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ชวงที่ ๒
-รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
รวมทีแ่ กไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
-พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย ทีมงานวิทยากรจากกลุมวิชาการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญกฎหมายหลักในการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ชวงที่ ๓
-พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั

-พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบนั
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบนั
-พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบนั
โดย ทีมงานวิทยากรจากกลุมวิชาการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญกฎหมายหลักในการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ชวงที่ ๔
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
โดย ทีมงานวิทยากรจากกลุมวิชาการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-กฎกระทรวงกําหนดใหหนวยงานอื่นเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับผูที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผูประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ พ.ศ.๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๖๐
-กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐที่ใชสิทธิอุทธรณไมได พ.ศ. ๒๕๖๐

-หนังสือซักซอมแนวทางปฏิบตั ิลาสุด
โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง หรือ คลังเขต หรือคลังจังหวัด
วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ปญหาและทางออกในการปฏิบตั ิตามระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับการ
บริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
โดย อาจารยนันทวิทย เงี้ยวชัยภูมิ ขาราชการบํานาญ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการและสาระสําคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานงบประมาณ และการเบิกจายเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย นายนิติธรรม แกลวกลา นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบลพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย ทีป่ รึกษาฝายกฎหมายสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการจัดทําแผนปฏิบตั ิการและแผนยุทธศาสตร
-ขั้นตอนและแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนระยะ ๔ ป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
-สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
-สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒
-ความสําคัญของความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุมจังหวัด
แผนจังหวัด และแผนพัฒนาทองถิ่น
โดย ทีมงานวิทยากรจากกลุมวิชาการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิธีปดและมอบวุฒิบัตร
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย หรือผูแทน
-เดินทางกลับภูมิลําเนา
--------------------------------หมายเหตุ.- ๑)กําหนดการและวิทยากรขางตน อาจปรับเปลีย่ นไดตามความเหมาะสมและจําเปน
๒)พักรับประทานอาหารวางเวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.

สงใบสมัครทางไลนโดยการแสกนคิวอารโคดดานลางนีไ้ ด

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรม
หลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัตหิ นาทีร่ าชการ
สําหรับผูบ ริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................ E-mail .......................................................
ชื่อ-สกุลผูป ระสานงาน.................................................................ตําแหนง..................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ผูประสานงาน..........................................ID Line: (ถามี) ................................................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมฯ จํานวน............คน ตามรายชื่อ (ไมพอใชหลายใบได) ดังนี้
ลําดับ
ที่

อาหาร
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง / ระดับ (ถามี)

(กรุณาทําหนาเครื่องหมาย √ )

ทั่วไป

เจ

หมายเหตุ

มุสลิม

ลงชื่อ.....................................................ผูมีอํานาจอนุมัติ
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........
หมายเหตุ.- (๑) กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทาง
ไลน @getu2553 (กรุณาใส @ ดานหนา ID Line ดวย) หรือผานทางคิวอารโคดดานบนนี้ ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๓,๐๐๐ บาท (กรณีชําระเงินไมทันภายในกําหนด สามารถนําเงินสดไปชําระหนา
งานได) หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ
ป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔ หรือ ป.พิพัฒน โทร. ๐๙๑-๐๖๙๑๒๕๕

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรม
หลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัตหิ นาที่ราชการ
สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๓,๐๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

(ที่ปด สําเนาใบโอนเงิน)
เมื่อโอนเงินเสร็จแลว กรุณาแสกนไฟลแนบแจงมาทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือแฟกซ ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
(เมื่อแฟกซหรือสงอีเมลแลว กรุณาโทรประสานสอบถามเจาหนาที่สมาคมฯ ที่โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ ,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือนองแวว ๐๙๔-๗๐๗๘๐๔๒ หรือ นองเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔
เพื่อตรวจสอบใหถูกตองตรงกัน)

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

