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. ๘๘ / ๒๕๖๐
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขการ
ปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป ๒๕๖๐ เพื่อกาวสู Thailand 4.0”
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 “ป ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางแกไขการปฏิ บัติ หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําป ๒๕๖๐ เพื่อกาวสู Thailand 4.0” ขึ้นในระหวางวันที่ ๔ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลแมโขง
หนองคาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อตองการใหผูเขารวมฝกอบรมและ
สัมมนาไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจและประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ในดานการบริหารงานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจาง การพัสดุ การเบิกจายเงิน รวมทั้งทิศทางการกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม และแนวคิดในการปรับตัวใหเขากับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
ชุดปจจุบัน
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทาน พรอมดวย รอง
นายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/
รองปลั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก /กอง รวมตลอดจนข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น
ลูกจ างประจํา และพนั ก งานจาง ที่เห็ น สมควรเขารวมฝก อบรมและสัมมนาตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผู
ประสงคเขารวมฝกอบรม/สัมมนาฯ สามารถสงแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทาง
อี เมล getu2553@gmail.com หรื อ ทางไลน ID: @getu2553 (กรุ ณ าใส @ นํ า หน า ด ว ย) ภายในวั น ที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๖๐ พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีโอนเงินไม
ทั น ภายในกํ า หนดสามารถนํ า เงิน สดหรื อ เช็ ค สั่ ง จ า ยในนาม “สมาคมข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น แห ง ประเทศไทย” ไปชํ า ระหน า งานได ) โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้
ทั้ งนี้ ผู เขารวมฝก อบรมและสัม มนาฯสามารถเบิ ก จายค าลงทะเบี ยนจากต น สังกัด ได ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท) สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก สามารถ

-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 ขอใหผเู ขารับการฝกอบรมฯติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่ คุณธนพร (แพร) หัวหนาฝายขาย
หมายเลขโทรศัพท 087-5159570 หรือ 088-5576583 (หองละ ๑,๐๐๐ บาท) ภายในวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๖๐ (กรุณาแจงดวยวาเปนโครงการอบรมสัมมนาของสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นฯ) โดยสามารถดาวน
โหลดแบบสํารองหองพักและเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสมาคมฯ (www.get-u.org) หรือเว็บกลุมเพื่อน
ขาราชการสวนทองถิ่น (www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
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