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. ๙๘ / ๒๕๖๑
๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ทองถิ่น ภายใตรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ป.ป.ช. / สตง. / การเลือกตั้งทองถิ่น กฎหมายบุคคล
ทองถิ่น ทําอยางไรจึงอยูรอดและปลอดภัยจากวินัย แพง และอาญา”
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ดวยสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย กําหนดจัดโครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทองถิ่น ภายใตรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ป.ป.ช. / สตง. /
การเลือกตั้งท องถิ่น กฎหมายบุคคลทองถิ่น ทําอยางไรจึงอยูรอดและปลอดภัยจากวินัย แพ ง และ
อาญา” ขึ้นในระหวางวันที่ ๒๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงแรมกิจตรงวิลล รีสอรท อําเภอเมืองฯ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ทองถิ่น ทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจําภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน รวมทั้ง
กฎหมาย ป.ป.ช. กฎหมาย สตง. กฎหมายการเลือกตั้งทองถิ่น และกฎหมายบริหารงานบุคคลทองถิ่น สําหรับ
นําไปปรับใชในการปฏิบัติหนาทีใ่ หเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตอไป
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทาน พรอมดวยรอง
ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง หัวหนา
ฝาย/หัวหนางาน ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ผูบริหารเห็นสมควรใหเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่ มพู นความรู ทักษะ ประสบการณ เขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการตาม
โครงการดั งกล าว ทั้ งนี้ ผู ป ระสงค เข ารับ การฝก อบรมและประชุม สัม มนาฯ สามารถส งแบบตอบรับ ไปที่
โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรื อ ทางอี เมล getu2553@gmail.com หรื อ ทางไลน ID: getu2553
ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญ ชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญ ชีเลขที่ 982-637559-4 (กรณีชําระเงินไมทันตามกําหนด สามารถนําเงินสดไปชําระหนางานได) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
พรอมนี้
/ ทั้งนี้.....
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-๒ทั้งนี้ ผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาฯสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิ
ตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับหองพักสมาคมฯมิไดจัดเตรียมไวให ขอใหผูเขารับ
การฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่ คุณเอก ฝายขายโรงแรมกิจ
ตรงวิลลฯ โทร. ๐๘๕-๔๑๑๘๔๕๙ ในอัตราพิเศษ (ทั้งนี้ ขอใหสํารองหองพักลวงหนาโดยเร็วเนื่องจากเปนชวง
เทศกาลหยุดยาววันเขาพรรษา เทศกาลงานแหเทียนพรรษาประจําปของจังหวัดอุบลราชธานี อาจมีที่พักไม
เพียงพอ) โดยดาวนโหลดเอกสารตางๆ เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
(www.get-u.org) หรือเว็บ ไซต ก ลุ ม เพื่ อนขาราชการส วนท องถิ่น (www.thailocalgov.com) หรือทางกลุม ไลน
โดยแสกนคิวอารโคตดานลางนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลือ่ นที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ 090-3232894 (เล็ก)
E-mail: getu2553@gmail.com
Id Line: getu2553

QR Code Group
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โครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทองถิ่น ภายใตรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ป.ป.ช. / สตง.
การเลือกตั้งทองถิ่น กฎหมายบุคคลทองถิ่น ทําอยางไรจึงอยูรอดและปลอดภัยจากวินัย แพง และอาญา”
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย
------------------๑)หลักการและเหตุผล
๑.๑)สํ านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งและคณะกรรมการกฤษฎี ก า ได รับ มอบหมายจากรัฐบาลให
ดําเนินการแกไขกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั
๑.๒)กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินการยกราง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ..... โดยปจจุบันอยูระหวางการเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบ
๑.๓)พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดมีบทบัญญัติในการตรวจสอบหนวยงานของรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหลายประการแตกตางไปจากเดิม
๑.๔)รางพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.... (ราง
กฎหมาย ป.ป.ช.) ฉบับใหม คาดวาจะมีผลบังคับใชภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑ มีบทบัญญัติที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกีย่ วกับเรื่องดังกลาวขางตน สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย จึงกําหนดจัดโครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เรื่อง “การปฏิบัติหนาทีข่ อง
เจาหนาที่ทองถิ่น ภายใตรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ป.ป.ช. / สตง. การเลือกตั้งทองถิ่น กฎหมายบุคคลทองถิ่น
ทําอยางไรจึงอยูรอดและปลอดภัยจากวินัย แพง และอาญา” นี้ขึ้น
๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผเู ขารับการฝกอบรมฯไดทบทวนและเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิน่ หรือสมาชิกสภาทองถิ่น และทิศทางการแกไขกฎหมายดังกลาว
๒.๒)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมฯไดเพิม่ พูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ฉบับใหม
๒.๓)เพื่อใหผเู ขารับการฝกอบรมฯไดเพิม่ พูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทีใ่ ชอยูในปจจุบนั และที่อยูระหวางการแกไข รวมทั้งสิทธิประโยชนสวัสดิการตางๆ
๒.๔)เพื่อรับฟงความเห็นจากผูเขารับการฝกอบรมฯเกีย่ วกับปญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และความเห็นตอรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวน
ทองถิน่ พ.ศ.....
๒.๕)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหนาที่
ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในพื้นที่
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๓)ที่ปรึกษาโครงการ
๓.๑)ศ.เกียรติคุณ ดร. อรรถ นันทจักร ประธานกรรมการใหญสถาบันภูพาน
๓.๒)นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน
๓.๓)นายเกรียงไกร ภูมิเหลาแจง
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
๓.๔)นางสาวศิริลักษณ ทองมหา
นายกเทศมนตรีตําบลมุก อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
นายกองคการบริหารสวนตําบลไหลทงุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๓.๕)นายเริม่ จันทรสุข
๓.๖)นายองอาจ วงศพานิชย
นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.ลักษณะเนื้อหา/วิธีการจัดอบรม
๕.๑)การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ
๕.๒)การสัมมนาทางวิชาการ
๕.๒)การรับฟงความเห็นจากผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนา
๖.วันเวลาและสถานที่
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล รีสอรท อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
ดังมีรายละเอียดตามกําหนดการแนบทาย
๗.กลุมเปาหมาย ๓๐๐ คน ประกอบดวย
๗.๑)ผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น และผูชวยผูบริหารทองถิ่น ไดแก รองนายก เลขานุการนายก และ
ที่ปรึกษานายก ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๒)ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๓)ปลัด/รองปลัด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๔)ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนาสวน หัวหนาฝาย ทุกตําแหนง ทุกระดับ ทุกสายงาน ใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๕)ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตําแหนงอื่นๆ ในสังกัด องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของ
หรือมีความจําเปนตองเพิม่ พูนความรูในเรื่องที่จัดฝกอบรมและประชุมสัมมนา
๘.งบประมาณในการดําเนินการ
จั ด เก็ บ จากผู เข า รั บ การฝ ก อบรมเป น ค า ลงทะเบี ย นคนละ ๓,๐๐๐ บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น ค า เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมและประชุมสัมมนา คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหาร
โครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ คากระเปาเอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ
สําหรับ ผูเขารับ การฝกอบรมและประชุมสัม มนา หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารับ การฝกอบรมสามารถเบิ กจาย
คาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
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สําหรับค าพาหนะเดิน ทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก สามารถเบิก จายไดต ามสิทธิตามนัยของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมที่แกไขจนถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑)ผูผานการฝกอบรมฯสามารถทบทวนและเพิม่ พูนความรูความเขาใจเกีย่ วกับกฎหมายเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิน่ หรือสมาชิกสภาทองถิน่ และทิศทางการแกไขกฎหมายดังกลาวมากยิ่งขึ้น
๙.๒)ผูผานการฝกอบรมฯไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ฉบับใหม เพิ่มมากขึ้น
๙.๓)ผูผานการฝกอบรมฯไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีใ่ ชอยูในปจจุบนั และที่อยูระหวางการแกไข รวมทั้งสิทธิประโยชนสวัสดิการตางๆ มากยิ่งขึ้น
๙.๔)สามารถรวบรวมความเห็ น จากผู เข า รั บ การฝ ก อบรมฯเกี่ ย วกั บ ป ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และความเห็นตอรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ... เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับแกไขใหเหมาะสมตอไป
๙.๕)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดรบั ไปปรับใชกบั การปฏิบตั ิงานตามอํานาจหนาที่ของตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในพื้นทีไ่ ดมากยิง่ ขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายสุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย คนที่ ๒

สิบเอก

ผูเห็นชอบโครงการ

(เจตนิพทั ธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย คนที่ ๑

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพิพฒ
ั น วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
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กําหนดการโครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทองถิ่น ภายใตรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ป.ป.ช. / สตง.
การเลือกตั้งทองถิ่น กฎหมายบุคคลทองถิ่น ทําอยางไรจึงอยูรอดและปลอดภัยจากวินัย แพง และอาญา”
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล รีสอรท อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย

-------------------------------วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ลงทะเบียน-รับเอกสาร
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
พิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “ทิศทางและอนาคตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภายใตรฐั ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐”
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “บทบาทศาลปกครองกับการพิจารณาคดีที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบตั ิหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
นําสัมมนาโดย นายวราวุฒิ สุธีรวรกุล พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ
สํานักงานศาลปกครองอุบลราชธานี และผูแทนสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย
วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงชื่อเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการบริหารงานบุคคลทองถิ่นในอนาคต”
โดย นายอดิศร สุนทรวิภาค หัวหนาฝายสวัสดิการพนักงานสวนทองถิ่น
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปญหาและแนวทางแกไขระบบการบริหารงานบุคคล
และสวัสดิการเจาหนาที่ทองถิ่น”
-การสอบแขงขัน / -การบรรจุแตงตั้ง
– การสอบคัดเลือก / – การเลื่อนระดับ
– การเลื่อนขั้นเงินเดือน
-คารักษาพยาบาล / -คาเชาบาน / -คาเลาเรียนบุตร
-เงินประโยชนตอบแทนอืน่ เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)
-เงินเพิ่มตางๆ / -คาตอบแทนอืน่ ๆ
- ฯลฯ
โดย นายอดิศร สุนทรวิภาค หัวหนาฝายสวัสดิการพนักงานสวนทองถิ่น
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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วันเสารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงชื่อเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบการเลือกตั้งทองถิ่นตามกฎหมายใหม”
โดย นายณัฎฐ เลาสีหสวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท ป.ป.ช. กับ การตรวจสอบการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น : ทําอยางไรมิใหถกู ดําเนินการทางวินัย อาญา
และแพง”
โดย นายอุทิศ บัวศรี ผูชวยเลขาธิการสํานักงาน ป.ป.ช.
วันอาทิตยที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงชื่อเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหรอดพนจากการดําเนินการ
ทางวินยั และรอดพนจากการชี้มลู ของ สตง. และ ป.ป.ช.ศึกษาจากกรณี
ตัวอยาง” ชวงที่ ๑
โดย อาจารยประวิทย เปรือ่ งการ อดีตผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินัย อุทธรณ
และเรือ่ งรองทุกข กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหรอดพนจากการดําเนินการ
ทางวินัย และรอดพนจากการชี้มลู ของ สตง. และ ป.ป.ช.ศึกษาจากกรณี
ตัวอยาง” ชวงที่ ๒
โดย อาจารยประวิทย เปรือ่ งการ อดีตผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินัย อุทธรณ
และเรือ่ งรองทุกข กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
วันจันทรที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงชื่อเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนา
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.... ทางออกหรือทางตัน ของระบบการบริหารงานบุคคลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น”
นําสัมมนาโดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
สรุปและพิธีปด การฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
เวลา ๑๔.๓๐ น.
เดินทางกลับภูมิลาํ เนา
---------------------------------------------หมายเหตุ.- -กําหนดการและวิทยากร อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
-รับประทานอาหารวาง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทองถิ่น ภายใตรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ป.ป.ช. / สตง.
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การเลือกตั้งทองถิ่น กฎหมายบุคคลทองถิ่น ทําอยางไรจึงอยูรอดและปลอดภัยจากวินัย แพง และอาญา”

ระหวางวันที่ ๒๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล รีสอรท อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย

-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................โทรศัพทเคลือ่ นที่ผูประสานงาน..........................................
E-mail หนวยงานหรือผูประสานงาน.......................................................ID Line: (ถามี)...........................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมฯ 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 หรือทาง
ไอดีไลน getu2553 ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๓,๐๐๐ บาท หรือ
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ ป.ตะวัน โทร.
๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก 090-3232894 หรือแสกนคิวอารโคดขางบน

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทองถิ่น ภายใตรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ป.ป.ช. / สตง. การเลือกตั้งทองถิ่น กฎหมายบุคคลทองถิ่น ทําอยางไรจึงอยูรอดและปลอดภัยจากวินัย แพง และอาญา”

ระหวางวันที่ ๒๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล รีสอรท อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๓,๐๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ที่ปด สําเนาใบโอนเงิน)
เมื่อโอนเงินเสร็จแลว กรุณาแสกนไฟลแนบแจงมาทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือแฟกซ ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางไลน ไอดี getu2553
(เมื่อแฟกซหรือสงอีเมลแลว กรุณาโทรประสานสอบถามเจาหนาที่สมาคมฯ ที่โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือนองใหม ๐๘๓-๕๕๙๕๕๙๗ หรือ ป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
หรือนองแวว 083-2895990 หรือ นองเล็ก ๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘, 090-3232894 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.........................................................................

หน้าที่ 9/9

