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. ๑๓๖ / ๒๕๖๐
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเขารับการฝกอบรมเรื่อง “กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการ สําหรับ
ผูบริหารและขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
นายกเมืองพัทยา และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ดวยสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย กําหนดจัดโครงการฝกอบรม เรื่อง “กฎหมาย
ระเบียบ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ สําหรับผูบริหารและขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
ขึ้นรวมจํานวน ๔ รุน ประกอบดวย
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน
รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อตองการใหผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ขาราชการสวนทองถิ่น โดยเฉพาะสายบริหาร สายอํานวยการ ขาราชการระดับชํานาญการ ไดทบทวนความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ อันสืบเนื่องจากที่ผานมา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับการทักทวงการปฏิบัติหนาที่จากหนวยตรวจสอบเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจาก
ความรูความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาอยูหลายครั้ง
อาจทําใหผูทีเ่ กี่ยวของเกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติได
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 และขาราชการสวนท องถิ่นในระดับ ชํานาญการขึ้นไป หรือขาราชการสวนทองถิ่น
ตําแหนงอื่นๆ ตามที่ทานเห็นสมควรเขารับการฝกอบรมฯตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผูประสงคเขารับการ
ฝ ก อบ รม ฯ สามารถสงแบ บ ตอบ รั บ ไป ที่ โท รสารห มายเลข ๐ ๕ ๓ -๓ ๒ ๑ ๗ ๓ ๓ ห รื อ ท างอีเม ล
getu2553@gmail.com หรื อ ทางไลน ID: @getu2553 (กรุ ณ าใส @ นํ า หน า ด ว ย) รุ น ที่ ภ ายในวั น ที่ ๒๐
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ รุน ที่ ๒ ภายในวัน ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ รุน ที่ ๓ ภายในวัน ที่ ๔ ธัน วาคม
๒๕๖๐ และรุนที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
/ พรอม.....

-๒พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี
“สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีโอนเงินไมทันภายในกําหนดสามารถ
นําเงินสดหรือเช็คสั่งจายในนาม “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” ไปชําระหนางานได) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมา
ดวยพรอมนี้
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
เบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 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 โรงแรมที่จัดอบรมโดยตรง (กรุณา
แจงดวยวาเปนโครงการอบรมสัมมนาของสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นฯ) หรือดาวนโหลดรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมได
ที่เว็บไซตสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซตกลุมเพื่อนขาราชการ
สวนทองถิ่น (www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลือ่ นที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔(เล็ก) ,๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ (ป.ตะวัน)
E-mail: getu2553@gmail.com

โครงการฝกอบรม
เรื่อง “กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหนาทีร่ าชการ
สําหรับผูบ ริหารและขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
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
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองแมนยํา และเกิดประสิทธิภาพตอราชการ สมาคมขาราชการสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรม เรื่อง “กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการ สําหรับผูบริหารและขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 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
-ใชวิธีการบรรยายและทดสอบความรูแบบปรนัย จํานวน ๓๐ ชั่วโมง ประกอบดวย
๕.๑)ทดสอบความรูกอนฝกอบรม และหลังการฝกอบรม
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)พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๕.๘)พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบนั
๕.๙)พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั
๕.๑๐)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบนั
๕.๑๑)พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
๕.๑๒)พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั
๕.๑๓)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
๕.๑๔)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ แกไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙
๕.๑๕)พระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๕.๑๖)พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
๕.๑๗)(ราง)พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม พ.ศ.....
๕.๑๘)(ราง)พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.....
๕.๑๙)(ราง)พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ....
๕.๒๐)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
๕.๒๑)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548
๕.๒๒)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
๕.๒๓)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๑ แกไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓
๕.๒๔)พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒๕)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั
๕.๒๖)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบนั
๕.๒๗)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
๕.๒๘)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๒๙)หลักการบริหารงานของผูบริหารทองถิน่ ทีม่ ีตอประชาชน
-การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-หลักการจัดทําแผนปฏิบตั ิการและแผนยุทธศาสตร
-หลักการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่
-การจัดระบบการจัดการองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-การพัฒนาบุคลากร
๕.๓๐)การบริหารความเสี่ยงขององคกรปกครองสวนทองถิน่

๖)วัน เวลา และสถานทีด่ ําเนินการ
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมริเวอรไซต เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน
รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
๗.กลุมเปาหมายผูเขาอบรมรุนละ ๑๐๐ 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
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาเปนคาลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาท
ถวน) สําหรับจายเปนคาเอกสารประกอบการฝกอบรม คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่
โครงการ คาบริหารโครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ คากระเปา
เอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับผูเขารับการฝกอบรม หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
เบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 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
เรื่อง “กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหนาทีร่ าชการ
สําหรับผูบ ริหารและขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอรไซด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน
รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคาํ อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม

-------------------------วันแรก
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วันที่สอง
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียน – รับเอกสาร
พิธีเปด โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยหรือผูแทน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญกฎหมายหลักในการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ชวงที่ ๑
-รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
รวมทีแ่ กไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
โดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญกฎหมายหลักในการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ชวงที่ ๒
-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 ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
ลงทะเบียน – รับเอกสาร
บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญกฎหมายหลักในการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ชวงที่ ๓
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๐

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วันที่สาม
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วันที่สี่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
โดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญกฎหมายหลักในการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ชวงที่ ๔
-พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบนั
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548
โดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
ลงทะเบียน – รับเอกสาร
บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญกฎหมายหลักในการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ชวงที่ ๕
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
โดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญกฎหมายหลักในการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ชวงที่ ๖
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
-พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
-(ราง)พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชนสวนรวม พ.ศ.....
-(ราง)พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.....
-(ราง)พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ....
โดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
ลงทะเบียน – รับเอกสาร
บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญของระเบียบที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวงที่ ๑
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิม่ เติมจนถึงปจจุบัน

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วันที่หา
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
โดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญของระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวงที่ ๒
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

ลงทะเบียน – รับเอกสาร
ทดสอบความรูหลังการอบรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นที่มีตอประชาชน
-การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-หลักการจัดทําแผนปฏิบตั ิการและแผนยุทธศาสตร
-หลักการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่
-การจัดระบบการจัดการองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-การพัฒนาบุคลากร
โดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปดการฝกอบรมและมอบเกียรติบตั ร
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยหรือผูแทน
--------------------------------หมายเหตุ.- ๑)กําหนดการและวิทยากรขางตน อาจปรับเปลีย่ นไดตามความเหมาะสมและจําเปน
๒)พักรับประทานอาหารวางเวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.
๓)กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน (ปลัด/รองปลัดเทศบาล/อบต.) /
ผูอํานวยการทองถิ่นระดับตน (หัวหนาฝาย / ผูอํานวยการกอง เทศบาล/อบต./อบจ.) และ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด / พนักงานเทศบาล / พนักงานสวนตําบล ระดับชํานาญการ
รวมทั้งผูบริหารทองถิน่ ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิน่ รองผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น

สมัครรุนที่................
แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรม
เรื่อง “กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการ
สําหรับผูบริหารและขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอรไซด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน
รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................ E-mail .......................................................
ชื่อ-สกุลผูป ระสานงาน.................................................................ตําแหนง..................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ผูประสานงาน..........................................ID Line: (ถามี) ................................................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมฯ รุนที่ .........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.- กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน
@getu2553 (กรุ ณ าใส @ ด า นหน า ID Line ด ว ย)รุ น ที่ ภ ายในวั น ที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ รุ น ที่ ๒ ภายในวั น ที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รุนที่ ๓ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรุนที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และชําระเงิน
คาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๓,๐๐๐ บาท (กรณีชําระเงินไมทันภายในกําหนด สามารถนําเงินสดไปชําระหนางานได) หรือ
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
หรือ คุณเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔ หรือ ป.พิพัฒน โทร. ๐๙๑-๐๖๙๑๒๕๕

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรม
สมัครรุนที่................
เรื่อง “กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ สําหรับผูบริหารและขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร / รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน
รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ จังหวัดสงขลา / รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา จังหวัดเชียงใหม
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๓,๐๐๐ บาท

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

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.........................................................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................ จํานวนคนที่
เขาอบรม/สัมมนาฯ..........................คน รุนที่............. ไดโอนเงินเขาบัญชีประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภี ชือ่ บัญชี “สมาคมขาราชการ
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” เลขที่บัญชี 982-6-37559-4 คนละ ๓,๐๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

