
 

 

 

 

 

  ที่  สขถอ     36/255๘    

                                        28  ธันวาคม   255๘ 

เรื่อง  โครงการอบรม “แนวทางปฎิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น / การปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปี 
       ระบบแท่ง และมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากการเข้าระบบแท่ง” 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล / นายกเทศมนตรี /นายก อบจ. ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการอบรม ฯ      จ านวน  1 ชุด  
 

                         ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัด โครงการอบรม “แนวทางปฎิบัติ เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  การปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปีระบบแท่งและมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากการ
เข้าระบบแท่ง”  ขึ้น  ระหว่างวันที่  4-5  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี    
 

                         เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปีระบบแท่งและ
มาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากการเข้าระบบแท่ง โครงสร้างและการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  โดยมีวิทยากรได้แก่     
ทรงศักดิ์  โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ    ผู้แทน ก.กลาง อบต.  / อ.บันลือศักดิ์  สุนทร หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ              
ก.กลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

เพ่ือให้การด าเนินโครงการอบรม ฯ เกิดประโยชน์ต่อผู้จะเข้าร่วมการฝึกอบรม  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน
อนุญาตให้ บุคลากรที่สนใจในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ที่เว็ปไซต์  www.ubonlocalgov.or.th 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      แสดงความนับถือ 

 

          

        ( นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง ) 
       นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ส านักงานเลขานุการ 
โทร  0๘๑-๙๖๖-๙๓๙๒, 089-427-6679 
      081-997-5504, 081-790-3430 
      ubonlocalgov.com@gmail.com 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในมอืง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  อบ  34000 
หมายเลขทะเบียนที่ 6/2556 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 099-3-0031020-9 

โทรศัพท์ 081-790-3430 เว็บไซต์ www.ubonlocalgov.org.th E-mail : ubonlocalgov.com@gmail.com 

ubonlocalgov.com@gmail.com 
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โครงการอบรม 

แนวทางปฎิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
“การปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปีระบบแท่งและมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากการเข้าระบบแท่ง” 

โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจงัหวัดอบุลราชธาน ี

************************************** 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 
12/2558 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2588และก.กลาง ก.จ/ก.ท/ก.อบต. ในการประชุมเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 
2558 เห็นชอบและยืนยันให้ข้าราชการท้องถิ่นทุกประเภทต้องเข้าสู่ระบบแท่ง ( Broadband ) ในวันท่ี          
1 มกราคม 2559 และยังมี มติ.ให้มีการระงับการด าเนินการต่างๆ  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในช่วง
เปลี่ยนผ่านในระยะสามเดือนแรก เช่น การบรรจุ / โอนย้าย /สอบแข่งขัน / สอบคัดเลือก/คัดเลือกและอื่นๆ  อีก
ท้ังหมดไว้ก่อน 

เพื่อให้ข้าราชการท้องถิ่นสามารถด าเนินการในการจัดสรรคนลงในแผนอัตราก าลังสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบใหม่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทราบแนวทางและวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการ
ต่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเข้าระบบแท่ง ตลอดจนทราบมาตรฐานท่ัวไป  ในระบบแท่ง      
ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ต่างๆเช่น มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น /

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขัน้เงินเดอืน เงินเดือนข้าราชการหรอืพนักงานส่วน

ท้องถิ่น / มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น  / มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น / มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

วินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย  / มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ  / 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ /  มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับการก าหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขัน้เงินเดอืน คา่จา้งและค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการ

สว่นท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าของ อปท.                       
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                      สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้จัดโครงการอบรม “แนวทางปฎิบัติ 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปีระบบแท่งและมาตรการ
แก้ปัญหาผลกระทบจากการเข้าระบบแท่ง”  เพื่อให้ความรู้และมีความเข้าใจในการปฎิบัติ ในการด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าวด้วยความถูกต้อง  

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและทิศทางการบริหารงานบุคคลท่ีเปลี่ยนไป
ได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบวิธีปฎิบัติในการปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปีในระบบแท่ง 
อย่างถูกต้อง 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทราบมาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเข้าสู่     
ระบบแท่ง 

กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / ข้าราชการส่วนท้องถิ่น /พนักงานส่วนต าบล  / พนักงาน
เทศบาล/ ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้างตามภารกิจ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาล/ อบจ./ผู้ท่ีมีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และผู้สนใจท่ัวไป จ านวน  500 คน 

วันและสถานที่อบรมสัมมนา 

  4-5 กุมภาพันธ์  ๒๕๕9   ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 

การรับลงทะเบียน 

1. ส่งแบบตอบรับพร้อมส าเนาใบรับฝากเงิน มาท่ี  ส านักงานสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี เลขที่ 23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 หรือ 
ทางอีเมล์ ubonlocalgov.com@gmail.com  หรือ   แฟกซ์มาที่ อบต.กระเดียน 045-235-116 
        2. ช าระลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันท่ี  31 มกราคม  พ.ศ.2559 ก่อน
วันประชุมสัมมนา เข้า บัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร์  
อุบลราชธานี  บัญชีเลขที่  850 -0-08660-2 ชื่อบัญชี  สมาคม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
อุบลราชธานี   และน าส าเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียน วันพฤหัสบดีท่ี  4 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อรับ
ใบเสร็จต่อไป  
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3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ช าระค่าลงทะเบียนคนละ  1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อบบาท) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี
อบรมสัมมนา ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆและค่าใช่จ่ายอื่นๆ  ( ทุกรายการถัวจ่ายได้ตามจริง ) 

4. ค่ า ท่ีพัก  ค่ าพาหนะเดินทาง และค่า เบี้ ย เลี้ ยง   สามารถเบิกจ่ าย ได้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น       
พ.ศ. 25๕๗ ข้อ 2๘ ( 2 ) (  อัตราวันละ 600 บาท  ) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการบริหารบุคคลและความก้าวหน้า
ในภาพรวมเมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง ( Broadband ) 

2.ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบวิธีปฎิบัติในการปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปีในระบบแท่ง อย่างถูกต้อง 

 ๓.ผูเ้พื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และสามารถการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบแท่ง
ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

วิทยากร 

                    -   ทรงศกัดิ์  โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ ผู้แทน ก.กลาง อบต. 

                  -  อ.บันลือศักดิ์  สุนทร หัวหน้าฝ่ายเลขานุการก.กลาง กรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น  
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ผู้เสนอโครงการ 

                                                                        
 
       พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  หอมจันทร์                             จ.อ.ปฐมพงษ์   ชาตรี 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน 
              เลขานุการสมาคมฯ                                        วิชาการสมาคมฯ        
   

                                                        
 
                    นางราตรี   ประทาน                                     นายเฉลิมเกียรติ  ฉันทานุมัติ 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม                      ปลัดเทศบาลต าบลบุงมะแลง 
                     เหรัญญิกสมาคมฯ                                          นายทะเบียนสมาคม ฯ 

 
                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                    

                  ส.ต.ท.เรืองกิตติ์  อังกรรัมย์              ร.ท.สราวุธ  ส าลีวงค์  
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร 
                      อุปนายกสมาคม ฯ                                         อุปนายกสมาคม ฯ 
 

ผู้อนุมติโครงการ 

                                           

               
 
                          นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง 

        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 
นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 



 

 

ก าหนดการ 
โครงการอบรม “แนวทางปฎิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

การปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปีระบบแท่งและมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากการเข้าระบบแท่ง” 
ระหว่างวันที่  4-5 กุมภาพันธ์  ๒๕๕9    

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 
...................................... 

วันแรก  
 

เวลา 08-00-0๙.๓0 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 
 
เวลา 10.00 -11.00น.    กล่าวต้อนรับโดยนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี      

         
เวลา 11.00 -12.00น.    พิธีเปิด  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หรือผู้แทน 

 
เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา 13.00-16.00น. “บทบาทหน้าที่ของ ผู้แทน ก.อบต.(ก.กลาง)กับโครงสร้างและการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น”  โดย ทรงศักดิ์  โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ ผู้แทน ก.กลาง อบต. 
 

   
วันที่สอง 
  
เวลา09.00-12.00 น. การปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปีระบบแท่ง ( Broadband ) 

โดย อ.บนัลือศักดิ์  สุนทร หัวหน้าฝ่ายเลขานุการก.กลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
เวลา12.00-13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา13.00-16.00น. มาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากการเข้าระบบแท่ง ( Braodband ) 

โดย อ.บันลือศักดิ์  สุนทร หัวหน้าฝ่ายเลขานุการก.กลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 

- ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 
 



 

แบบตอบรับเข้าร่วม 
โครงการอบรม “แนวทางปฎิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

การปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปีระบบแท่งและมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากการเข้าระบบแท่ง”  
ระหว่างวันที่  4-5 กุมภาพันธ์  ๒๕๕9    

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 
จัดโดย  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

********************************* 
 

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ........................................................................ต าบล.................................................  
อ าเภอ..................................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.................... ..................... 
โทรศัพท์ส านักงาน......................................โทรสาร.....................................อีเมล์...................... ......................... 
มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการอบรม “แนวทางปฎิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น              
การปรับปรุ งแผนอัตราก าลั งสามปีระบบแท่ งและมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากการ เข้ าระบบแท่ ง ”  
ระหว่างวันที่  4-5 กุมภาพันธ์  ๒๕๕9   จังหวัดอุบลราชธานี    และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตามระเบียบและ
กฎหมายก าหนดทุกประการดังนี้ 
 

 1............................................................ ต าแหน่ง.....................................โทรศัพท์.................... ......... 
 2............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..... ......................... 
 3............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.......... .................... 
 4............................................................ ต าแหน่ง............. .........................โทรศัพท์.............................. 
 5............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..............................  
 6............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..............................  
          7............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์............................. . 
 8............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์........... ................... 
  พร้อมนี้ได้ช าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,200.- บาท รวม...................คน 
รวมเป็นเงิน.............................บาท (...................................................................)  เรียบรอ้ยแล้ว  
 
 
             ลงชื่อ.....................................................ผู้ตอบรับ 
         (............................................................) 
 
     ต าแหน่ง............................................................................................  
                  วันที่...............เดือน.................................พ.ศ.......... 
 

**กรุณาส่งแบบตอบรับ แฟกซ ์ อบต.กระเดียน    โทร.045-๒๓๕-166     ช าระเงินคา่ลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝาก  ประเภทออม
ทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร์  อุบลราชธานี  บัญชีเลขที่  850-0-08660-2 ชื่อบัญช ี สมาคม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดอุบลราชธานี   และน าส าเนาใบรบัฝากมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อรับใบเสร็จต่อไป** 
 

-->>>ส ารองที่พัก โรงแรมกิจตรงวิลล์แอนด์รีสอร์ท โทร. 045-311-655 , 045-283-793 , 045-283-799 
 


