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. ๑๕๘ / ๒๕๖๐
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการฝกอบรมและสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัด
จาง การบริหารพัสดุ การเบิกจายเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหาและทางออกกรณีไดรบั
การทักทวงจากหนวยตรวจสอบ และทิศทางอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
๒๕๖๐
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
นายกเมืองพัทยา และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ดวยสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย กําหนดจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนา เรื่อง
“เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุ การเบิกจายเงิน ขององคกร
ปกครองส วนท อ งถิ่ น ป ญ หาและทางออกกรณี ได รับ การทั ก ท วงจากหน วยตรวจสอบ และทิ ศ ทาง
อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐” ขึ้นในระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม
๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวี พู ล (The Bloom Hotel by TV Pool) เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือซักซอมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานงบประมาณ การพัสดุ และการจัดซื้อจัด
จางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งทิศทางอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญใหม
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทาน พรอมดวยรอง
นายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/
รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก/กอง หัวหนาฝาย หัวหนางาน และขาราชการสวน
ทองถิ่น หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง ตามที่ทานเห็นสมควรเขารับการฝกอบรมฯตามโครงการดังกลาว
ทั้งนี้ ผูประสงคเขารับการฝกอบรมฯ สามารถสงแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือ
ทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน ID: @getu2553 (กรุณาใส @ นําหนาดวย) ภายในวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๖๑ พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีโอนเงินไม
ทั น ภายในกํ า หนดสามารถนํ า เงิน สดหรื อ เช็ ค สั่ งจ า ยในนาม “สมาคมข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น แห ง ประเทศไทย” ไปชํ า ระหน า งานได ) โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้
/ ทั้งนี้.....

-๒ทั้ 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 โรงแรมโรงแรมเดอะ บลูม บาย
ทีวี พูล หรือสํารองหองพักกับฝายขาย คุณนุจรี (สาว) โทร. 081-7624452 ในราคา ๑,๒๐๐ บาท/หอง/คืน
(กรุณาแจงดวยวาเปนโครงการอบรมของสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นฯ) 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 ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘
E-mail: getu2553@gmail.com

กําหนดการฝกอบรมและสัมมนา
เรื่อง เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุ การเบิกจายเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหาและทางออกกรณีไดรับการทักทวงจากหนวยตรวจสอบ
และทิศทางอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวี พูล (The Bloom Hotel by TV Pool) เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

---------------------------------วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน - รับเอกสาร
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางอนาคตขององคกรปกรองสวนทองถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง
การบริหารพัสดุ การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เทคนิคการจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
-การโอนงบประมาณ
-การใชจายเงินสะสม/เงินสํารองสะสม
-แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับใหม
-แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั
-แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการ แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙
-แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวย คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ ประธานคณะกรรมการสมาคมขาราชการสวน
ทองถิน่ แหงประเทศไทย ประจําภาคกลางตอนบน

วันศุกรที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเขาอบรมและสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคในการดําเนินการทางละเมิดเจาหนาทีท่ องถิน่
และขั้นตอนในการดําเนินการทางวินัย การเรียกเงินคืน ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จากการทักทวงของหนวยตรวจสอบ
กรณีศึกษา คําพิพากษาของศาลปกครอง ชวงที่ ๑
โดย..อาจารยพุฒเทวัญ วรรณเลิศ ประธานชมรมคุมครองและพิทักษสิทธิ
พนักงานสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคในการดําเนินการทางละเมิดเจาหนาทีท่ องถิน่
และขั้นตอนในการดําเนินการทางวินัย การเรียกเงินคืน ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จากการทักทวงของหนวยตรวจสอบ
กรณีศึกษา คําพิพากษาของศาลปกครอง ชวงที่ ๒
โดย..อาจารยพุฒเทวัญ วรรณเลิศ ประธานชมรมคุมครองและพิทักษสิทธิ
พนักงานสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
วันเสารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเขาอบรมและสัมมนา
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ.....
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ..... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ....ตอการปฏิบตั ิหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย นายนิติธรรม แกลวกลา นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบลพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย (ที่ปรึกษาดานกฎหมายสมาคมฯ)
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. พิธีปดการฝกอบรมและสัมมนา
– เดินทางกลับภูมิลําเนา

หมายเหตุ.-

----------------------------------------------------กําหนดการและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
-รับประทานอาหารวางเวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรมและสัมมนา
เรื่อง เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุ การเบิกจายเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหาและทางออกกรณีไดรับการทักทวงจากหนวยตรวจสอบ
และทิศทางอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวี พูล
(The Bloom Hotel by TV Pool) เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
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 หรือทางไลน
@getu2553 (กรุณาใส @ ดานหนา ID Line ดวย) หรือผานทางคิวอารโคดดานบนนี้ ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑และชําระเงิน
คาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๑,๘๐๐ บาท (กรณีชําระเงินไมทันภายในกําหนด สามารถนําเงินสดไปชําระหนางานได) หรือ ติดตอ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ
ป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔ หรือ ป.พิพัฒน โทร. ๐๙๑-๐๖๙๑๒๕๕

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรมและสัมมนา
เรื่อง เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุ การเบิกจายเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหาและทางออกกรณีไดรับการทักทวงจากหนวยตรวจสอบ
และทิศทางอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวี พูล (The Bloom Hotel by TV Pool) เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๑,๘๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๑๒ 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 ๑,๘๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น........................................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

แบบฟอร์มการจองห้องพักโรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวพี ลู
สมาคมข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2561
ชื่อ – สกุล ( ผูจ้ อง ).................................................................................................................................
ที่อยู.่ ........................................................................................................................................................
ที่ทางาน..................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์....................................................แฟกซ์...........................................................................
E-mail address…………………………………………………………………………………………
วันที่เข้าพัก.................................................................................เวลาเช็คอินหลัง 14.00 น. (เป็ นต้นไป)
วันที่คืนห้อง................................................................................................เวลาเช็คเอ้าท์ก่อน 12.00 น.
มีความประสงค์จองโรงแรม (ห้องพักเดี่ยว / ห้องพักคู่ ราคา 1,200.- /ห้อง/คืน พร้อมอาหารเช้า)
1.ผูพ้ กั ..................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................
หมายเหตุ
กรุ ณาติดต่อจองห้องพักโดยตรงได้ที่คุณกาญจะนา เพิ่มเขตกิจ (หมวย) โทร.099-156-9222
แฟกซ์มาที่ 044 -756 - 338 หรื อส่ ง e-mail: muaylie@gmail.com

