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. ๑๔๖ / ๒๕๖๑
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญเขารวมฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแกขในการปฏิบัติ

หนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ ภายใตบริบทของการตรวจสอบทีเ่ ขมขน และทิศทางการบริหารงาน
ทองถิน่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒ ภายใตรางกฎหมายเลือกตัง้ ทองถิน่ รางกฎหมายบริหารงานบุคคลทองถิน่
รางกฎหมายกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจ และรางกฎหมายจัดตัง้ อบจ./เทศบาล/อบต. ฉบับใหม”

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ดวยสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในปจจุบันที่ประสบกับปญหาอุปสรรคนานาประการ โดยเฉพาะการรุกไลของหนวยตรวจสอบที่อาจ
มองปญหาตางๆไมครบถวนในทุกมิติของปญหาที่เกิดขึ้นทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางหวาดผวากับการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบกับรัฐบาลไดเรงรัด
ผลักดันรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพื่อเตรียมการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๒
ดวยเหตุ ดัง กล าวข างต นสมาคมข าราชการสว นท อ งถิ่ นแห งประเทศไทย จึ งได กํา หนดจัด โครงการ
ฝกอบรมและประชุมสั มมนาทางวิชาการ เรื่อ ง “ปั ญ หาอุปสรรคและแนวทางแกขในการปฏิบัติห นาที ่ขององคก ร
ปกครองสวนทองถิน่ ภายใตบริบทของการตรวจสอบทีเ่ ขมขน และทิศทางการบริหารงานทองถิน่ ปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๒ ภายใตรางกฎหมายเลือกตัง้ ทองถิน่ รางกฎหมายบริหารงานบุคคลทองถิน่ รางกฎหมายกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจ
และรางกฎหมายจัดตัง้ อบจ./เทศบาล/อบต. ฉบับใหม” ขึ้น ในระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
รอยัลแมโขง หนองคาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงคประสงคที่สําคัญเพื่อใหบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจําไดเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ป.ป.ช.ฉบับใหม รางกฎหมายที่รัฐบาลอยูระหวางเสนอตอสภานิตบิ ญ
ั ญัติแหงชาติ พรอมรับฟงความเห็นในเรื่อง
ดังกล าวจากผู เขารวมฝก อบรมและประชุม สัม มนาสํ าหรับ เสนอให ห นวยงานที่ เกี่ย วขอ งนําไปปรับ แกไขให
เหมาะสมตอไป
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทานพรอมดวย รอง
ผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภา
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่น ในตําแหนง ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
/ หัวหนา.....

-๒หั 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 ผูประสงคเขารวมฝกอบรมและประชุมสัมมนาฯสามารถสงแบบตอบรับไปที่โทรสาร
หมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน ID: getu2553 ภายในวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชําระเงิน
ไมทันตามกําหนด สามารถนําเงินสดไปชําระหนางานได) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้
ทั้ งนี้ ผู เข าร วมฝ ก อบรมและประชุ ม สั ม มนาฯสามารถเบิ กจ ายค าลงทะเบี ย นจากต นสั ง กัด ได ต าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิ
ตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับหองพักสมาคมฯมิไดจัดเตรียมไวให ขอใหผูเขารับ
การฝกอบรมติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่ คุณธนพร พูลศักดิ์ (แพร) หัวหนาฝายขายโรงแรมรอยัลแมโขง
โทรศัพท 087-5159570 หรือ 088-5576583 (กรุณาแจงดวยวาเปนโครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาฯ
ของสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย) ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมสํารองหองพักและเอกสาร
ตางๆ เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซตกลุม
เพื่อนขาราชการสวนทองถิ่น (www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลื่อนที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘, 090-3232894,๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
E-mail: getu2553@gmail.com
Id Line: getu2553

โครงการฝึ กอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรือ่ ง “ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแกขในการปฏิบัติหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่
ภายใตบริบทของการตรวจสอบทีเ่ ขมขน และทิศทางการบริหารงานทองถิน่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒
ภายใตรางกฎหมายเลือกตัง้ ทองถิน่ รางกฎหมายบริหารงานบุคคลทองถิน่
รางกฎหมายกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจ และรางกฎหมายจัดตัง้ อบจ./เทศบาล/อบต. ฉบับใหม”
-------------------------------๑)หลักการและเหตุผล
๑.๑)กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินการยก
รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ..... โดยปจจุบันอยูระหวางการรับฟงความเห็นจาก
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ
๑.๒)พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนมา โดยมีบทบัญญัติที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๓)รัฐบาลไดกําหนดหวงเวลา (Road Map) เพื่อกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) การ
คัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นไวในป ๒๕๖๒ โดยราง
พระราชบัญ ญั ติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่น พ.ศ..... อยูระหวางเสนอสภานิติบั ญ ญั ติ
แหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
๑.๔)คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ นเตรียมเสนอรางพระราชบัญ ญั ติ
กระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ..... ซึ่งผานการรับฟงความเห็นจากประชาชนและผู
ที่เกี่ยวของแลว เสนอตอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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 โดยคณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผานมา ขณะนี้อยูระหวางการเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาให
ความเห็นชอบ
ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และรับฟงความเห็น
เกี่ยวกับรางกฎหมายและเรื่องตางๆ ดังกลาว รวมทั้งเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ทั้งในอดีต
ปจจุบัน และคาดการณในอนาคต เพื่อสรุปเสนอตอรัฐบาล สภานิติบัญญัติแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดนโยบายของประเทศ สําหรับนําไปสูการปรับแกไขใหเหมาะสมตอไป สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย จึงไดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการปฏิบัติ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตบริบทของการตรวจสอบที่เขมขน และทิศทางการบริหารงานทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใตรา งกฎหมายเลือ กตั้งท อ งถิ่ น รางกฎหมายบริห ารงานบุ คคลท องถิ่ น รา ง
กฎหมายกระจายหนาที่และอํานาจ และรางกฎหมายจัดตั้งอบจ./เทศบาล/อบต. ฉบับใหม” นี้ขึ้น

-๒๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมฯไดทบทวนและเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น และทิศทางการแกไขกฎหมายดังกลาว
๒.๒)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมฯไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ฉบับใหม
๒.๓)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมฯไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการกระจายหนาทีแ่ ละ
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ ๒๕๖๒
๒.๔)เพื่อรับฟงความเห็นจากผูเขารับการฝกอบรมฯเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และความเห็นตอรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.....
๒.๕)เพื่อใหผเู ขารับการฝกอบรมฯไดเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับรางแกไขกฎหมายจัดตั้งองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลพรอมรับฟงความเห็นเพื่อรวบรวมเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ปรับแกไขใหเหมาะสมตอไป
๒.๖)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในพื้นที่
๓)คณะที่ปรึกษาโครงการ
๓.๑)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๒)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท
อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓.๓)ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจําปา
อาจารยประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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)นายธิติพัทธ แกนจันทร
นายกเทศมนตรีตําบลบานดาน อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
๓.๑๓)นางสาวศิริลักษณ ทองมหา
นายกเทศมนตรีตําบลมุก อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๓.๑๔)นายทองคํา ผัดตัน
นายกเทศมนตรีตําบลทุงสะโตก อ.สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๓.๑๕)นายเทียมทัน ปญญา
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง องสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๓.๑๖)นายมะการิง หวัง
นายกองคการบริหารสวนตําบลพิเทน อ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี

-๓ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพูด อําเภอเมืองฯ จ.ปทุมธานี
๓.๑๗)นายอํานวย เจริญนา
นายกองคการบริหารสวนตําบลถลุงเหล็ก อ.โคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
๓.๑๘)นางราตรี ไหวพริบ
๓.๑๙)นายสมชาย บุญกาญจน
นายกองคการบริหารสวนตําบลทามะพลา อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร
๓.๒๐)นายกัมปนาท นาดามัน
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม อ.ยะรัง จ.ปตตานี
๓.๒๑)นายเริ่ม จันทรสุข
นายกองคการบริหารสวนตําบลไหลทุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๓.๒๒)พ.จ.อ.นิยม ชาวชัยนาท
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะเคียน อ.สองพีน่ อง 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
๓.๒๖)นายสุรชาติ ใจตุย
นายกเทศมนตรีตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
๓.๒๗)นายสมศักดิ์ คําเผื่อน
นายกเทศมนตรีตําบลทาฬอ อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร
๓.๒๘)นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย นายกเทศมนตรีตําบลลานหอย อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย
๓.๒๙)นายพิทูร วิเศษศิริ
นายกเทศมนตรีตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จ.เชียงใหม
๓.๓๐)นายองอาจ วงศพานิชย
นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
๓.๓๑)นายกอนจันทร ศรีชัย
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม
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.ทุง หัวชาง จ.ลําพูน
๓.๓๗)ดาบตํารวจอุดม บานเย็น
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ อ.ดอกคําใต จังหวัดพะเยา
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 ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
๓.๔๔)ดร.อุบล ยะไวยณะวิชัย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จังหวัดเชียงใหม
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

-๔๕)วันเวลาและสถานที่ในการดําเนินงาน
-ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลแมขง หนองคาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย
(รายละเอียดตามกําหนดการแนบทาย)
๖.กลุมเปาหมายประกอบดวย
๖.๑)ผูบริหารทองถิ่น หรือรองผูบริหารทองถิน่ หรือผูชวยผูบริหารทองถิ่น ในสังกัด องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๖.๒)ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาทองถิ่น ในสังกัด องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๖.๓)ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหัวหนาสํานักงานปลัด หรือผูอํานวยการกอง หรือ
ผูอํานวยการสํานัก ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๖.๔)ขาราชการสวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง ตําแหนงอื่นๆ ที่ผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาแลวเห็นวา สมควรไดรับการพัฒนาองคความรูในเรื่องที่จัดประชุมสัมมนา และเปนประโยชนตอ การ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งหรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๗.งบประมาณในการดําเนินการ
๗.๑)คาใชจายในการประชุมสัมมนา จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมเปนคาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐
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
คาใชจา ยในการเดิ นทางไปราชการของเจ าหนาที่ ท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ แก ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
๘)ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูเขารับการฝกอบรมฯสามารถทบทวนและเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกีย่ วกับกฎหมายเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น และทิศทางการแกไขกฎหมายดังกลาวอยางชัดเจนขึ้น
๘.๒)ผูเขารับการฝกอบรมฯมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของ
กับการตรวจสอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ฉบับใหม มากขึ้น
๘.๓)ผูเขารับการฝกอบรมฯมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับทิศทางการกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัดเจนยิ่งขึ้น

-๕๘.๔)สามารถรวบรวมความเห็นจากผูเขารับการฝกอบรมฯเกีย่ วกับปญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และความเห็นตอรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ..... เพื่อสรุปเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับแกไขให
เหมาะสมตอไป
๘.๕)ผูเขารับการฝกอบรมฯมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรางแกไขกฎหมายจัดตั้งองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลชัดเจนยิ่งขึ้น พรอมสามารถรวบรวมความเห็นตอรางกฎหมาย
ดังกลาวเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติปรับแกไขใหเหมาะสมตอไป
๘.๖)ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวปริยาภรณ วรรณสอน)
รองเลขาธิการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(สิบเอกเจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัตโิ ครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กําหนดการโครงการฝึ กอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรือ่ ง “ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแกขในการปฏิบัติหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่
ภายใตบริบทของการตรวจสอบทีเ่ ขมขน และทิศทางการบริหารงานทองถิน่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒
ภายใตรางกฎหมายเลือกตัง้ ทองถิน่ รางกฎหมายบริหารงานบุคคลทองถิน่
รางกฎหมายกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจ และรางกฎหมายจัดตัง้ อบจ./เทศบาล/อบต. ฉบับใหม”
ระหวางวันที ่ ๒๓ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑ ณ โรงแรมรอยัลแมขง หนองคาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย
-------------------------------------วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ลงทะเบียน – รับเอกสาร
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน – รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
กลาวตอนรับและชี้แจงรายละเอียดโครงการ
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
พิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการกระจายหนาที่และอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ ๒๕๖๒”
โดย นายณรงค เชื้อบุญชวย ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รางพ.ร.บ.ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ...
กาวหนาหรือถอยหลัง”
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย หรือผูแทน
(เวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป ขอเชิญผูเขารวมประชุมสัมมนาฯเดินทางไปพิสูจนความเชื่อของคนอีสาน “บั้งไฟพญานาค”
ณ บริเวณริมแมน้ําโขง ในเขตอําเภอรัตนวาป และอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ดวยตนเอง)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมและสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท ป.ป.ช. กับ การตรวจสอบการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น : ทําอยางไรมิใหถูกดําเนินการทางวินัย อาญา
และแพง” โดย นายอุทิศ บัวศรี ผูชว ยเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบการเลือกตั้งทองถิ่นตามกฎหมายใหม”
โดย นายณัฎฐ เลาสีหสวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

-๒วันศุกรที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมและสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รางกฎหมายจัดตัง้ อบจ. / เทศบาล / อบต.
กับอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในป ๒๕๖๒”
นําสัมมนาโดย นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ ประธานกรรมการสมาคมขาราชการ
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ประจําภาคกลางตอนบน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรถึงจะอยูรอดและปลอดภัย
จากการทักทวงของสตง.และชี้มูลจาก ป.ป.ช.”
นําสัมมนาโดย นายนิติธรรม แกลวกลา ที่ปรึกษาฝายกฎหมาย
ของสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
วันเสารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมและสัมมนา
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใต
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่คนทองถิ่นตองการ”
นําสัมมนาโดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
พิธีปดการฝกอบรมและสัมมนา
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับภูมลิ ําเนา
------------------------------------------------หมายเหตุ.- -กําหนดการและวิทยากร อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
-การสํารองหองพัก ขอใหสํารองลวงหนา ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากเปนชวงงาน
เทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาค โดยใหสํารองหองพักโดยตรงกับคุณแพร
หัวหนาฝายขาย หมายเลขโทรศัพท 087-5159570 หรือ 088-5576583
(หองละ1,000 บาท) พรอมโอนเงินเขาบัญชีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย
ประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชี นางสาวธนพร พูลศักดิ์ เลขที่บัญชี 616-6-00503-3
และสงใบสํารองหองพักพรอมหลักฐานการโอนเงินมาทางไลน ID: patty_28
หรือแสกนคิวอารโคดกลุมดานลางนี้ (สําหรับการจองหองพัก)

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝึ กอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรือ่ ง “ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแกขในการปฏิบัติหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่
ภายใตบริบทของการตรวจสอบทีเ่ ขมขน และทิศทางการบริหารงานทองถิน่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒
ภายใตรางกฎหมายเลือกตัง้ ทองถิน่ รางกฎหมายบริหารงานบุคคลทองถิน่
รางกฎหมายกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจ และรางกฎหมายจัดตัง้ อบจ./เทศบาล/อบต. ฉบับใหม”
ระหวางวันที ่ ๒๓ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑ ณ โรงแรมรอยัลแมขง หนองคาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย

-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................โทรศัพทเคลื่อนที่ผูประสานงาน..........................................
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.....................................................ผูมอี ํานาจอนุมัติ
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........
หมายเหตุ.- กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทาง
ไอดีไลน getu2553 ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๒,๔๐๐ บาท หรือ
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทเี่ จาหนาทีส่ มาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ ป.ตะวัน โทร.
๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก 090-3232894 หรือแสกนคิวอารโคดขางบน

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝึ กอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแกขในการปฏิบัตหิ นาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่
ภายใตบริบทของการตรวจสอบทีเ่ ขมขน และทิศทางการบริหารงานทองถิน่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒ ภายใตรางกฎหมายเลือกตัง้ ทองถิน่ รางกฎหมายบริหารงานบุคคลทองถิน่
รางกฎหมายกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจ และรางกฎหมายจัดตัง้ อบจ./เทศบาล/อบต. ฉบับใหม” ระหวางวันที ่ ๒๓ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑
ณ โรงแรมรอยัลแมขง หนองคาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๒,๔๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
(กรณีช ําระเงิน ไมท ัน ตามกําหนด สามารถนําเงิน สดไปชํา ระหนางานในวัน ลงทะเบีย นได)

(ที่ปดสําเนาใบโอนเงิน)
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 ๒,๔๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิน้ .....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอนเงิน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

แบบสํารองหองพักตามโครงการฝึ กอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรือ่ ง “ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแกขในการปฏิบัติหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่
ภายใตบริบทของการตรวจสอบทีเ่ ขมขน และทิศทางการบริหารงานทองถิน่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒
ภายใตรางกฎหมายเลือกตัง้ ทองถิน่ รางกฎหมายบริหารงานบุคคลทองถิน่
รางกฎหมายกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจ และรางกฎหมายจัดตัง้ อบจ./เทศบาล/อบต. ฉบับใหม”
ระหวางวันที ่ ๒๓ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑ ณ โรงแรมรอยัลแมขง หนองคาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย
-------------------------------------๑)ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.............................................................................................................
อําเภอ........................................................... จังหวัด........................................................................
๒)ผูประสานงาน ชื่อ – สกุล .................................................................................................................
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หมายเหตุ.- -การสํารองหองพัก ขอใหสํารองลวงหนา ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เนื่องจากเปนชวงงานเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาค โดยใหสํารองหองพักโดยตรง
กับคุณแพร หัวหนาฝายขาย หมายเลขโทรศัพท 087-5159570 หรือ 088-5576583
(หองละ1,000 บาท) พรอมโอนเงินเขาบัญชีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย
ประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชี นางสาวธนพร พูลศักดิ์ เลขที่บัญชี 616-6-00503-3
และสงใบสํารองหองพักพรอมหลักฐานการโอนเงินมาทางไลน ID: patty_28
หรือแสกนคิวอารโคตขางบนนี้

