
 

 

 

 

 

  ที่  สขถอ     1๕/255๘    

๑0  สิงหาคม   255๘ 

เรื่อง  โครงการอบรม “การเข้าสู่ระบบแท่งและทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ....” 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล / นายกเทศมนตรี /นายก อบจ. ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการอบรม ฯ      จ านวน  1 ชุด  
 

    ตามท่ีสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัด โครงการอบรม“ การเข้าสู่ระบบแท่งและ
ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ....” ขึ้น  ระหว่างวันที่  ๖-๙ ตุลาคม  ๒๕๕๘   ณ โรงแรมสุนีย์    
แกรนด์ แอนด์คอนเวนชัน เช็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี  นั้น  
 

  เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าบริหารงานบุคคลากรท้องถิ่นต่างๆ ในเรื่อง
การเข้าสู่ระบบแท่งและการปฏิรูปท้องถิ่นในเรื่องต่างๆภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่   โดยมีวิทยากรได้แก่ รศ.อัษฎางค์ ปานิกบุตร/ 
ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์ / ผอ.ศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ / ผอ.สุรเกียรติ  ฐิติฐาน  / ผอ.ชนินทร์  ราชมณี / ป. เชื้อ  ฮ่ันจินดา เพ่ือให้
การด าเนินโครงการอบรม ฯ เกิดประโยชน์ต่อผู้จะเข้าร่วมการฝึกอบรม  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านอนุญาตให้ บุคลากรที่
สนใจในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็ปไซต์  
www.ubonlocalgov.org 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

          

 ( 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 E-mail : ubonlocalgov.com@gmail.com 
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โครงการอบรม 

“การเข้าสู่ระบบแท่งและทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ....” 
 

โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจงัหวัดอบุลราชธาน ี

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

หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 
4/2556 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2556 เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ( Broadband ) และมติการ
ประชุมครั้งท่ี 8/2556 เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 และครั้งท่ี 9 /2556 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิการยน 
2556 เห็นชอบกรอบแนวทางการด าเนินการและแผนปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ป็นแนวทางในการด าเนินการเข้าสู่ระบบใหม่ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 

ประกอบกับขณะนี้ได้มีการร่างรัฐธรรมนูฐใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารประเทศซึ่งมีเนื้อสาระและ
ประเด็นต่างท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่เปลี่ยนไป เช่น โครงสร้าง การควบรวมเพื่อเพิ่มศักยภาพท้องถิ่น  การก ากับ
ดูแลให้ก ากับดูแลไม่ใช่บังคับบัญชา /มีศาลท้องถิ่น /มีสมัชชาพลเมือง /การคลังท้องถิ่น เพิ่มฐานภาษีให้ท้องถิ่น
มีรายได้มากขึ้น/ งานบุคคล ก าหนดให้มีการตรวจสอบpreและ post Audit มีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม
ท้องถิ่น / ปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่น เรื่องอ านาจหน้าท่ี / ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นด้วยกันและท้องถิ่นกับ
ชุมชน 

 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้จัดโครงการอบรม “การเข้าสู่ระบบแท่งและ
ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ....” เพื่อให้ความรู้และมีความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่าน
จากระบบ พี.ซี สู่ระบบแท่ง ( Broadband ) และเพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก  คณะกรรมการกระจายอ านาจ / ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน การ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ก.ถ. ) / กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น / คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล  ( ก.อบต. ) 
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วัตถุประสงค ์

  1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบแท่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบความก้าวหน้าของสิทธิสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง 

3.เพื่อใหท้ราบถึงความคืบหน้าการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น /ข้าราชการส่วนท้องถิ่น /พนักงานส่วนต าบล  / 
พนักงานเทศบาล/ ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้างตามภารกิจ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาล/ อบจ.
และผู้สนใจท่ัวไป จ านวน  1,000 คน 

วันและสถานที่อบรมสัมมนา 

  ๖ – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘   ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชัน เช็นเตอร ์

การรับลงทะเบียน 

1.ส่งแบบตอบรับพร้อมส าเนาใบรับฝากเงิน มาท่ี  ส านักงานสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี เลขท่ี 23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
34000 หรือ ทางอีเมล์ ubonlocalgov.com@gmail.com  หรือ   แฟกซ์มาที่ อบต.กระเดียน         
045-235-166 
        2.ช าระลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันท่ี  30 กันยายน  พ.ศ.255๘ 
ก่อนวันประชุมสัมมนา เข้า บัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร์  
อุบลราชธานี  บัญชีเลขที่  850-0-08660-2 ชื่อบัญชี  สมาคม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวดั
อุบลราชธานี   และน าส าเนาใบรับฝากมาย่ืนในวันลงทะเบียน วันอังคารท่ี  ๖ ตุลาคม  255๘ เพื่อรับใบเสร็จ
ต่อไป 
                     3.ผู้เข้าร่วมสัมมนา ช าระค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๔00 บาท (สองพันส่ีร้อยบาท) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี
อบรมสัมมนา ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆและค่าใช่จ่ายอื่นๆ  ( ทุกรายการถัวจ่ายได้ตามจริง ) 

4.ค่าท่ีพัก  ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง  สามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด ตามหนังสือท่ี 
มท.0808.2/ว.5517  ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555  

 

mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com%20%20หรือ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.ผู้เข้าร่วมอบรมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการบริหารบุคคลเมื่อเข้าสู่ระบบ
แท่ง ( Broadband ) 

2.ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงการ สิทธิ  สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอย่าง
ถูกต้องในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 

๓.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และความคืบหน้าสิทธิสวัสดิการ
ต่างๆ/ ระเบียบ/กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของท้องถิ่น 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

วิทยากร 

-โดย รศ.อัษฎางค์ ปานิกบุตร กรรมการกระจายอ านาจ / กรรมการกลาง อบต. 
   

- ดร.นิติภูมิ  นวรัตน ์ผู้อ านวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
- ผอ.ศิริวัฒน์  บปุผาเจริญ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
- ผอ.สุรเกียรต ิ ฐิติฐาน  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

 - ผอ.ชนินทร์  ราชมณี ผอ.ส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐาน
ต าแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 - เช้ือ  ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย/ก.ถ. /ก.กลาง อบต. 
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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 
 
                                                ผู้อนุมตโิครงการ 

                                         

                   นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 



 

ก าหนดการฝึกอบรม  
“โครงการอบรม การเข้าสู่ระบบแท่งและทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ....”  

ระหว่างวันที่  ๖-๙ ตุลาคม  ๒๕๕๘    
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชัน เช็นเตอร์ 

...................................... 

วันแรก  
 

เวลา 08-00-0๙.๓0 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 
 
เวลา 10.00 -12.00น.    การบริหารองค์กรและทิศทางท้องถิ่นไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

โดย รศ.อัษฎางค์ ปานิกบุตร กรรมการกระจายอ านาจ / กรรมการกลาง อบต. 
                
 

เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา 13.00-16.00น. “บทบาทและทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 

อย่างรูเ้ท่าทัน”  
โดย ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์ ผู้อ านวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

   
วันที่สอง 
  
เวลา09.00-12.00 น. การเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่การเข้าสู่

ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
โดย ผอ.ศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
เวลา12.00-13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา13.00-16.00น. การเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลและการ

รักษาวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
โดย ผอ.สุรเกียรติ  ฐิติฐาน  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น     

 
 



 
วันที่สาม 
  
เวลา09.00-12.00 น. มาตรฐานต าแหน่ง/ สิทธิสวัสดิการ/ความก้าวหน้า การเข้าสู่ระบบแท่งข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น   
โดย ผอ.ชนินทร์  ราชมณี ผอ.ส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐาน
ต าแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
เวลา12.00-13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา13.00-16.00น. มาตรฐานต าแหน่ง/ สิทธิสวัสดิการ/ความก้าวหน้า การเข้าสู่ระบบแท่งข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น   
โดย ผอ.ชนินทร์  ราชมณี ผอ.ส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐาน
ต าแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( ต่อ ) 

 
วันที่สี่  

 
เวลา09.00-12.00 น. การบริหารงานองค์กร / บริหารบุคคล / สิทธิสวัสดิการ ในการเข้าสู่ระบบแท่งและทิศ

ทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่  
โดย ป.เชื้อ  ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย / ก.ถ. /ก.กลาง 
อบต. 

 
เวลา12.00-13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา13.00-16.00น. การบริหารงานองค์กร / บริหารบุคคล / สิทธิสวัสดิการ ในการเข้าสู่ระบบแท่งและทิศ

ทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่  
โดย ป.เชื้อ  ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย / ก.ถ. /ก.กลาง 
อบต. ( ต่อ )      

 
 

- ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบตอบรับเข้าร่วม 
“โครงการอบรม“ การเข้าสู่ระบบแท่งและทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ....” 

ระหว่างวันที่  ๖-๙ ตุลาคม  ๒๕๕๘    
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชัน เช็นเตอร์ 

จัดโดย  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
********************************* 

 
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................ 

สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ........................................................................ต าบล................................................. 
อ าเภอ..................................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
โทรศัพท์ส านักงาน......................................โทรสาร.....................................อีเมล์............................................... 
มีความประสงค์ท่ีจะสมัครเข้าร่วม “โครงการอบรม“ การเข้าสู่ระบบแท่งและทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ
ใหม่ พ.ศ....”   ระหว่างวันที่  ๖-๙ ตุลาคม  ๒๕๕๘   จังหวัดอุบลราชธานี    และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตาม
ระเบียบและกฎหมายก าหนดทุกประการดังนี้ 
 

 1............................................................ ต าแหน่ง.....................................โทรศัพท.์............................ 
 2............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท.์............................. 
 3............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท.์............................. 
 4............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท.์............................. 
 5............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท.์............................. 
 6............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท.์............................. 
          7............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท.์............................. 
 8............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท.์............................. 
 
  พร้อมนี้ได้ช าระค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๔00.- บาท รวม...................คน 
รวมเป็นเงิน.............................บาท (...................................................................)  เรียบรอ้ยแล้ว 
 
 
             ลงชื่อ.....................................................ผู้ตอบรับ 
         (............................................................) 
 
     ต าแหน่ง............................................................................................  
                  วันที่...............เดือน.................................พ.ศ.......... 
**กรุณาส่งแบบตอบรับ แฟกซ์ อบต.กระเดียน    โทร.045-๒๓๕-166     ช าระเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงนิฝาก  ประเภทออม
ทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร์  อุบลราชธานี  บัญชีเลขที่  850-0-08660-2 ชื่อบัญชี  สมาคม ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดอุบลราชธานี   และน าส าเนาใบรบัฝากมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อรับใบเสร็จต่อไป** 
 
-->>>ส ำรองท่ีพัก โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชัน เช็นเตอร์   โทร. 045-352-900   แฟ็กซ์. 045-352-999 


