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. ๒๓ / ๒๕๖๑
๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญเขารับการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหอยูรอดถึงวัน
เกษียณหรือครบวาระ”
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ดวยสมาคมขาราชการส วนท องถิ่น แห งประเทศไทย กําหนดจัดโครงการฝก อบรมและสัม มนาทาง
วิชาการ เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหอยูรอดถึงวันเกษียณหรือครบวาระ” ขึ้นในระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙
กุม ภาพั น ธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสเตชั่น วัน (Station One Hotel) อํ าเภออรัญ ประเทศ จั งหวัด สระแก ว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ ในดานกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กฎหมายวา
ด วยความผิ ดเกี่ ย วกับ การขัด กัน ระหวางประโยชน ส วนบุ ค คลกั บ ประโยชน สวนรวม กฎหมาย ป.ป.ช. และ
กฎหมาย สตง. รวมทั้งกฎหมายการบริหารงานบุคคลและทิศทางการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่น แก
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ทุกตําแหนง ทุก
ระดับ ทุกประเภท
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทาน พรอมดวย รอง
นายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก/กอง หัวหนาฝาย หัวหนางาน รวมตลอดจน
ขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงอื่นๆ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่เห็นสมควรเขารับการฝกอบรมตาม
โครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผูประสงคเขารับการฝกอบรม สามารถสงแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน ID: @getu2553 (กรุณ าใส @ นําหนาดวย)
ภายในวั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๑ พร อ มโอนเงิ น ค า ลงทะเบี ย นคนละ ๑,๘๐๐ บาทเข า บั ญ ชี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชี
เลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชําระเงินไมทันตามกําหนด สามารถนําเงินสดไปชําระหนางานได) โดยมีรายละเอียดตามสิ่ง
ที่สงมาดวยพรอมนี้
ทั้ ง นี้ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมสามารถเบิ 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) สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิตาม
/นัย.....

-๒นั ย ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด วย ค าใช จายในการเดิ น ทางไปราชการของเจ าหน าที่ท องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับหองพักสมาคมฯมิไดจัดเตรียมไวให ขอใหผูเขารับ
การฝกอบรมติดตอสํารองหองพั กดวยตนเองที่ โรงแรมสเตชั่น วัน แผนกสํารองหองพัก โทรศัพท ๐๓๗๒๓๑๓๓๓ หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ คุณติ๊ก ฝายขาย โทร. ๐๙๒-๒๗๕๙๗๖๗ (กรุณาแจงดวยวาเปนโครงการ
ฝกอบรมของสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นฯหองละ ๘๐๐ บาทรวมอาหารเชา) โดยดาวนโหลดเอกสารตางๆ เพิ่มเติมได
ที่เว็บไซตสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซตกลุมเพื่อนขาราชการ
สวนทองถิ่น (www.thailocalgov.com) หรือทางกลุมไลน 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

กําหนดการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหอยูรอดถึงวันเกษียณหรือครบวาระ”
ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ณ โรงแรมสเตชั่นวัน (Station One Hotel) อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
---------------------------------วันเสารที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางอนาคตขององคกรปกรองสวนทองถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ : ยุบ-ควบ-รวม กอนหรือหลังเลือกตั้งทองถิ่น”
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย หรือผูแทน
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหรอดพนจากการดําเนินการทางวินัย
และรอดพนจากการชี้มลู ของ สตง. และ ป.ป.ช.ศึกษาจากกรณีตัวอยาง” ชวงที่ ๑
โดย อาจารยประวิทย เปรือ่ งการ อดีตผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินัย อุทธรณ และ
เรื่องรองทุกข กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหรอดพนจากการดําเนินการทางวินัย
และรอดพนจากการชี้มลู ของ สตง. และ ป.ป.ช.ศึกษาจากกรณีตัวอยาง” ชวงที่ ๒
โดย อาจารยประวิทย เปรือ่ งการ อดีตผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินัย อุทธรณ และ
เรื่องรองทุกข กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
วันอาทิตยที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเขาอบรมและสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางไรใหถูกตองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และอยูรอดปลอดภัยจากการถูกเรียกเงินคืน
ตาม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙”
โดย นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ ผูเชีย่ วชาญดานการกฎหมายปกครองและละเมิด
และประธานภาคกลางตอนบน สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสําคัญของรางกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม กฎหมาย ป.ป.ช.
และกฎหมาย สตง.ตอการปฏิบตั ิหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
โดย นายนิติธรรม แกลวกลา นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบลพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย (ที่ปรึกษาดานกฎหมายสมาคมฯ)

-๒วันจันทรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเขาอบรม
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สาระและความสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ... ฉบับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น”
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิธีปดการฝกอบรม / เดินทางกลับภูมิลาํ เนา
---------------------------------------------------หมายเหตุ.- -กําหนดการและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
-รับประทานอาหารวางเวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.
-กลุมเปาหมาย ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิน่ ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางทุกตําแหนง ทุกระดับ ทุกประเภท

QR Code กลุมไลนอบรมสระแกว 2561

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหอยูรอดถึงวันเกษียณหรือครบวาระ”
ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ณ โรงแรมสเตชั่นวัน (Station One Hotel) อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
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) หรื อ ส ง มาทางไลน โดยแสกน QR Code ด า นบนนี้ ภายในวั น ที่ ๑๒
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๑,๘๐๐ บาท (กรณีชําระเงินไมทันภายในกําหนด สามารถ
นําเงินสดไปชําระหนางานได) หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือ
ป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก 090-3232894 หรือ ป.พิพัฒน โทร. ๐๙๑-๐๖๙๑๒๕๕

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหอยูรอดถึงวันเกษียณหรือครบวาระ”
ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสเตชั่นวัน (Station One Hotel) อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๑,๘๐๐ บาท

(ที่ปด สําเนาใบโอนเงิน)
เมื่อโอนเงินเสร็จแลว กรุณาแสกนไฟลแนบแจงมาทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือแฟกซ ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางไลน @getu2553
(เมื่อแฟกซหรือสงอีเมลแลว กรุณาโทรประสานสอบถามเจาหนาที่สมาคมฯ ที่โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือนองแวว ๐๙๔-๗๐๗๘๐๔๒ หรือ นองเล็ก 090-3232894
เพื่อตรวจสอบใหถูกตองตรงกัน)

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.........................................................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................ จํานวนคนที่
เขาอบรมฯ..........................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.........................................................................

