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. ๑๓๘ / ๒๕๖๑
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญเขาประชุมสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง “อนาคตทองถิ่นไทยภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และ
รางกฎหมายบุคคลทองถิน่ รางกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับใหม”
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ตามที่รัฐบาลไดประกาศใชยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอยูระหวางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการ
ปฏิ รู ป ประเทศในแต ล ะด า นเพื่ อ ให ห น ว ยงานภาครั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ประกอบกั บ
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยูระหวางการรับฟงความเห็นตอรางกฎหมายที่
เกี่ยวของกับอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบ อัน
ประกอบดวย รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ..... รางพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ฉบับที่.....) พ.ศ...... รางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่....) พ.ศ...... และรางพระราชบัญญั ติ
องค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบล (ฉบั บ ที่ .....) พ.ศ........ รวมทั้ งรัฐบาลได กํ าหนดห วงเวลา (Road Map) ให มี ก าร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในชวงเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให บุ ค ลากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได เพิ่ ม พู น ความรู ความเข าใจ และรั บ ฟ ง
ความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมายดังกลาว รวมทั้งเพื่อรับทราบปญ หาอุป สรรคในการปฏิบัติหน าที่ท้ังในอดี ต
ป จ จุบั น และคาดการณ ในอนาคต สํ าหรับ สรุป เสนอต อ รัฐบาล สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห งชาติ และหน วยงานที่
เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายของประเทศ เพื่อนําไปสูการปรับแกไขใหเหมาะสมตอไป สมาคมขาราชการ
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดกําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตทองถิ่นไทย
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และรางกฎหมายบุคคลทองถิ่น รางกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับ
ใหม” ขึ้น ในระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทานพรอมดวย รอง
ผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภา
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่น ในตําแหนง ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หั ว หน า สํ า นั ก ปลั ด ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ผู อํ า นวยการกอง หั ว หน า ฝ า ย รวมทั้ ง ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น
ลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง ผูดํารงตําแหนงตําแหนงอื่นๆที่ทานเห็นสมควรใหเขารวมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการดังกลาว ทั้งนี้ ผูประสงคเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการสามารถสงแบบตอบรับ
/ ไปที.่ ....

-๒ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน ID: getu2553
ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญ ชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญ ชีเลขที่ 982-637559-4 (กรณีชําระเงินไมทันตามกําหนด สามารถนําเงินสดไปชําระหนางานได) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
พรอมนี้
ทั้ ง นี้ ผู เ ข า ร ว มประชุ ม สั ม มนาฯสามารถเบิ 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 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด วย ค าใช จายในการเดิ น ทางไปราชการของเจ าหน าที่ท องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับหองพักสมาคมฯมิไดจัดเตรียมไวให ขอใหผูเขารับ
การฝกอบรมติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่โรงแรมลองบีช ชะอํา โทร. ๐๓๒-๔๗๒๔๔๔ ตอ ๑ (กรุณาแจง
ด ว ยวาเป น โครงการประชุม สั ม มนาฯของสมาคมข าราชการส ว นท อ งถิ่ น ฯ) ทั้ ง นี้ สามารถดาวน โหลดเอกสารต า งๆ
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซตกลุมเพื่อน
ขาราชการสวนทองถิ่น (www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลือ่ นที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘, 090-3232894,๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
E-mail: getu2553@gmail.com
Id Line: getu2553
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โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “อนาคตทองถิ่นไทยภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
และรางกฎหมายบุคคลทองถิ่น รางกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับใหม”
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------๑)หลักการและเหตุผล
๑.๑)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕,๑๔๒,๑๖๒,๒๗๐ และมาตรา
๒๗๕ ไดบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําและดําเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติไว เพื่อใหรฐั บาล รัฐสภา และหนวยงาน
ภาครัฐทุกระดับไดดําเนินการและปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรและวิสัยทัศนการพัฒ นาประเทศที่วา
“ประเทศมีความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๑.๒)รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๖๕
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศรวม ๑๑ คณะเพือ่ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป และจัดทําแผนปฏิรูปประเทศรวม ๑๑ ดาน โดยการปฏิรูปดานการปกครองทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
๑.๓)รัฐบาลไดกําหนดหวงเวลา (Road Map) เพื่อกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) การ
คัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นไวในป ๒๕๖๒
๑๔)รั ฐ บาลได ม อบหมายให ก ระทรวงมหาดไทยโดยกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จั ด ทํ า ร า ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.... ฉบับใหมขึ้น เพื่อใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญปจจุบัน
โดยอยูระหวางการรับฟงความเห็นจากหลายฝายรวมทั้งการปรับแกไขของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย
๑.๕)คณะกรรมการกฤษฎี ก าได ย กร างแก ไขพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ทั้ ง ๕
รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ให
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยอยูระหวางการรับฟง
ความเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และรับฟงความเห็น
เกี่ยวกับรางกฎหมายและเรื่องตางๆ ดังกลาว รวมทั้งเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ท้ังในอดีต
ปจจุบัน และคาดการณในอนาคต เพื่อสรุปเสนอตอรัฐบาล สภานิติบัญญัติแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดนโยบายของประเทศ สําหรับนําไปสูการปรับแกไขใหเหมาะสมตอไป สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย จึงไดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตทองถิ่นไทยภายใตยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป และรางกฎหมายบุคคลทองถิ่น รางกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับใหม” นี้ขึ้น
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๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ทิศทางการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ รางกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลทองถิ่น และรางแกไขกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิน่
๒.๒)เพื่อระดมความเห็นจากผูเขารวมประชุมสัมมนาสรุปเสนอตอรัฐบาล สภานิติบัญญัติแหงชาติ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบในการปรับปรุงแกไขรางกฎหมายการบริหารงานบุคคลทองถิ่น และราง
แกไขกฎหมายการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมทั้งการกําหนดนโยบายของรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง
๓)คณะที่ปรึกษาโครงการ
๓.๑)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๒)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท
อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารยประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓.๓)ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจําปา
๓.๔)อาจารยดร.จันทนา สุทธิจารี
อาจารยและนักวิชาการ คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓.๕)ศ.เกียรติคุณ ดร. อรรถ นันทจักร ประธานกรรมการใหญสถาบันภูพาน
๓.๖)นายอนุวัธ วงศวรรณ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
๓.๗)นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน
๓.๘)นายกีรติศักดิ์ ภูเกาลวน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ อําเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่
๓.๙)นายเกรียงไกร ภูมิเหลาแจง
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
๓.๑๐)นายพิเชษฐ กลาสุคนธ
นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
๓.๑๑)นายชัยธิศักดิ์ อําลอย
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง อ.ทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.๑๒)นายธิติพทั ธ แกนจันทร
นายกเทศมนตรีตําบลบานดาน อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
๓.๑๓)นางสาวศิริลักษณ ทองมหา
นายกเทศมนตรีตําบลมุก อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๓.๑๔)นายทองคํา ผัดตัน
นายกเทศมนตรีตําบลทุงสะโตก อ.สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง องสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๓.๑๕)นายเทียมทัน ปญญา
๓.๑๖)นายมะการิง หวัง
นายกองคการบริหารสวนตําบลพิเทน อ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพูด อําเภอเมืองฯ จ.ปทุมธานี
๓.๑๗)นายอํานวย เจริญนา
นายกองคการบริหารสวนตําบลถลุงเหล็ก อ.โคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
๓.๑๘)นางราตรี ไหวพริบ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทามะพลา อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร
๓.๑๙)นายสมชาย บุญกาญจน
๓.๒๐)นายกัมปนาท นาดามัน
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม อ.ยะรัง จ.ปตตานี
๓.๒๑)นายเริม่ จันทรสุข
นายกองคการบริหารสวนตําบลไหลทงุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๓.๒๒)พ.จ.อ.นิยม ชาวชัยนาท
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะเคียน อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี
๓.๒๓)นายบูรณะ แสงวีวิสิฐ
นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จ.พิจิตร
๓.๒๔)ดาบตํารวจวัฒนพงษ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ
๓.๒๕)นายถวิล ไชยวุฒิ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
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๓.๒๖)นายสุรชาติ ใจตุย
นายกเทศมนตรีตาํ บลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
๓.๒๗)นายสมศักดิ์ คําเผือ่ น
นายกเทศมนตรีตาํ บลทาฬอ อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร
๓.๒๘)นายจิตรกร ศิริพฒ
ั นานุกูลชัย นายกเทศมนตรีตาํ บลลานหอย อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย
๓.๒๙)นายพิทูร วิเศษศิริ
นายกเทศมนตรีตาํ บลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จ.เชียงใหม
๓.๓๐)นายองอาจ วงศพานิชย
นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม
๓.๓๑)นายกอนจันทร ศรีชัย
๓.๓๒)นายคมเดช อัยยตระกูล
นายกองคการบริหารสวนตําบลบงตัน อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม
๓.๓๓)นายทวีป จันทบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
๓.๓๔)นายมานพ ยะเขียว
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมปะ อ.แมสอด จ.ตาก
๓.๓๕)นายผวน เฟองฟู
นายกองคการบริหารสวนตําบลสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร
๓.๓๖)นายศักดิ์สิทธิ์ จันทรถ้ํา
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ อ.ดอกคําใต จังหวัดพะเยา
๓.๓๗)ดาบตํารวจอุดม บานเย็น
๓.๓๘)นายโชตธนินทร เดโชชิรสวัสดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําปว อ.เวียงสา จ.นาน
๓.๓๙)นายสุทัศน บุญมากิ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทราย อ.รองกวาง จ.แพร
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปอร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
๓.๔๐)นายสุมนต จันทรสวาง
๓.๔๑)นายสัจจพร จันทรศรีนวล
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
๓.๔๒)นายปรีชา สุขรอด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
๓.๔๓)นายประพันธุ ศรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
๓.๔๔)ดร.อุบล ยะไวยณะวิชัย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จังหวัดเชียงใหม
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
๕)วันเวลาและสถานที่ในการดําเนินงาน
-ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
(รายละเอียดตามกําหนดการแนบทาย)
๖.กลุมเปาหมายประกอบดวย
๖.๑)ผูบริหารทองถิน่ หรือรองผูบริหารทองถิน่ หรือผูชวยผูบริหารทองถิน่ ในสังกัด องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๖.๒)ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาทองถิน่ ในสังกัด องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๖.๓)ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือหัวหนาสํานักงานปลัด หรือผูอํานวยการกอง หรือ
ผูอํานวยการสํานัก ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
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๖.๔)ขาราชการสวนทองถิน่ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง ตําแหนงอื่นๆ ที่ผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาแลวเห็นวา สมควรไดรับการพัฒนาองคความรูในเรื่องที่จดั ประชุมสัมมนา และเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทีไ่ ดรับการแตงตั้งหรือหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
๗.งบประมาณในการดําเนินการ
๗.๑)คาใชจายในการประชุมสัมมนา จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมเปนคาลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐
บาท โดยผูเขารับการฝกอบรมฯสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) สําหรับ
จายเปนคาเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณผูชวยวิทยากร คาเดินทางของ
คณะวิทยากรและคณะทํางาน คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหารโครงการ คาหองประชุม คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับผูเขารวมฝกอบรมและคณะทํางาน รวมทั้ง
คาภาษีและคาบริหารจัดการของหนวยงานผูจัด
๗.๒)สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก ของผูเขารับการฝกอบรมฯ ใหผูเขารับการ
ฝกอบรมฯ เบิกจายจากตนสังกัด โดยสามารถเบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ค าใชจ ายในการเดิ น ทางไปราชการของเจ าหน าที่ ท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
๘)ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผู เข า ร ว มประชุ ม สั ม มนาได เพิ่ ม พู น ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางการปฏิ รู ป ประเทศและ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ รางกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลทองถิ่น และรางแกไขกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
๘.๒)สามารถระดมความเห็นของผูเขารวมประชุมสัมมนาและสรุปเสนอตอรัฐบาล สภานิติบัญญัติแหงชาติ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบในการปรับปรุงแกไขรางกฎหมายการบริหารงานบุคคลทองถิ่น และราง
แกไขกฎหมายการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการกําหนดนโยบายของรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง
ตอไป
(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวปริยาภรณ วรรณสอน)
รองเลขาธิการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(สิบเอกเจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัตโิ ครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กําหนดการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “อนาคตทองถิ่นไทยภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
และรางกฎหมายบุคคลทองถิ่น รางกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับใหม”
ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย
--------------------------------

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ลงทะเบียน – รับเอกสาร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารวมประชุมสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
กลาวตอนรับและชี้แจงรายละเอียดโครงการ
โดย โฆษกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย หรือผูแทน
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
พิธีเปด โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย หรือผูแทน
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตทองถิ่นไทยภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
คนทองถิ่นพึงปรับตัวอยางไร
โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสําคัญของราง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ... มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชนอยางไร
โดย ศาสตราจารย ดร.อุดม ทุมโฆสิต อาจารยคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารวาง
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง สรุปสาระสําคัญของกฎหมายจัดตั้งอบจ./เทศบาล/อบต.
(ฉบับแกไขเพิม่ เติมโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ)
โดย วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เวลา ๑๖.๓๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย
วันศุกรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงชื่อเขารวมประชุมสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปญหาอุปสรรคและทางออกในการปฏิบัติหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อดีต ปจจุบัน และอนาคต” ชวงที่ ๑
นําสัมมนาโดย นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย นายกอบต.บานหมอ จังหวัดเพชรบุรี
และนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย หรือผูแทน

-๒เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป

พักรับประทานอาหารวาง
สัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “ปญหาอุปสรรคและทางออกในการปฏิบัติหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อดีต ปจจุบัน และอนาคต” ชวงที่ ๒
นําสัมมนาโดย นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย นายกอบต.บานหมอ จังหวัดเพชรบุรี
และนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย หรือผูแทน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เปดเวทีรบั ฟงความเห็นจากผูเขารวมประชุมสัมมนา
โดย ทีมวิชาการสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
สรุปการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และปดการประชุมสัมมนา
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย หรือผูแทน
เดินทางกลับภูมิลาํ เนา

---------------------------------------------หมายเหตุ.- -กําหนดการและวิทยากร อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
-รับประทานอาหารวาง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

แบบตอบรับเขารวมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “อนาคตทองถิ่นไทยภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
และรางกฎหมายบุคคลทองถิ่น รางกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับใหม”
ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

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 ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๑,๒๐๐ บาท หรือ ติดตอ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ ป.ตะวัน โทร. ๐๙๘๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก 090-3232894 หรือแสกนคิวอารโคดขางบน

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “อนาคตทองถิ่นไทยภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และรางกฎหมายบุคคลทองถิ่น รางกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับใหม”
ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๑,๒๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
(กรณีช ําระเงิน ไมท ัน ตามกําหนด สามารถนําเงิน สดไปชําระหนางานในวัน ลงทะเบีย นได)

(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 ๑,๒๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอนเงิน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

ใบจองหองพักโรงแรมลองบีช ชะอํา
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “อนาคตทองถิ่นไทยภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
และรางกฎหมายบุคคลทองถิ่น รางกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับใหม”
ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................
ตําแหนง.....................................................................สังกัด................................................................
............................................................หมายเลขโทรศัพททตี่ ิดตอได....................................................
ขอสํารองหองพัก ดังนี้
(๑) หองพักเดี่ยว จํานวน.........................หอง (ราคาหองละ ๑,๕๐๐ บาท/คืน รวมอาหารเขา)
วันที่เขาพัก วันที่...........................................................................
วันที่ออก วันที่.............................................................................
รวม..............................คืน
เปนเงิน......................................บาท
(๒) หองพักคู จํานวน.........................หอง (ราคาหองละ ๑,๕๐๐ บาท/คืน รวมอาหารเชา)
วันที่เขาพัก วันที่...........................................................................
วันที่ออก วันที่.............................................................................
รวม..............................คืน
เปนเงิน......................................บาท

(ลงชื่อ).............................................................ผูจอง
(...........................................................)
หมายเหตุ

-กรุณาสํารองหองพักภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขอสงวนสิทธิ์หากหองพักเต็ม
-กรุณาสํารองหองพักโดยตรงทีโ่ รงแรมลองบีช ชะอํา
โอนเงินเขาบัญชี บริษทั โรงแรมลองบีช ชะอํา จํากัด ธนาคารกรุงไทย สาขาชะอํา
ประเภทออมทรัพย เลขทีบ่ ญ
ั ชี 717-1-16821-2
เมือ่ โอนเรียบรอยแลว กรุณาแฟกซใบโอนเงินมาที่ 0-3247-2287
ฝายสํารองหองพักโทร 0-32472-444 ตอ 1 , เบอรมือถือ ๐๖๑-๓๖๕๖๑๙๔

(การสํารองหองพัก ผูเขาประชุมสัมมนา ตองสํารอง/จอง ดวยตนเอง
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย มิไดรับผิดชอบในเรื่องหองพักแตประการใด)

