สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อบ 34000
หมายเลขทะเบียนที่ 6/2556 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 หมายเลขผูเสียภาษีอากร 099-3-0031020-9
โทรศัพท 081-790-3430 เว็บไซต www.ubonlocalgov.org.th E-mail : ubonlocalgov.com@gmail.com

ที่ สขถอ 5 /2562
2 พฤษภาคม 2562
เรื่อง โครงการอบรม “การจัดทําขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563/การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
/การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย”
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล / นายกเทศมนตรี /นายก อบจ. ทุกแหง
สิ่งที่สงมาดวย โครงการอบรม ฯ

จํานวน 1 ชุด

สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดโครงการอบรม “การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2563/การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น/การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย” ระหวางวันที่
5-6-7-8 มิถุนายน 2562 ณ กิจตรงวิลล แอนดรีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา
ขาราชการและผูสนใจทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรู เรื่องการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 / การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย / การสอบแขงขัน
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
วิทยากร
- รศ.อัษฎางค ปานิกบุตร ก.กลาง อบต. / ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิน่ (กสถ.)
- ดร.สุรยิ ะ หินเมืองเกา หัวหนาฝายสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
- อ.พรทิพย พิชาติพงษพบิ ลู หน.งานงบประมาณ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
- อ.อุษณีย ทรอย หัวหนาฝายเบิกจายการเงิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
เพื่อใหการดําเนินโครงการอบรม ฯ เกิดประโยชนตอผูจะเขารวมการฝกอบรม จึงใครขอความอนุเคราะหทาน
อนุญาตให บุคลากรที่สนใจในสังกัดเขารวมโครงการฝกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้ โดยสามารถดูขอมูล
เพิ่มเติมไดที่เว็ปไซต www.ubonlocalgov.or.th หรือเพจ https://www.facebook.com/ubonlocalgov
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
แสดงความนับถือ
( นายสายสิทธิ์ ไททอง )
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานเลขานุการโทร 087-243-4429 , 082-145-4520 , 081-997-5504 , 081-790-3430
ubonlocalgov.com@gmail.com

โครงการอบรม

“การจัดทําขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563/การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
/การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย”

โดยสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
**************************************

1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากการบริ ห ารงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ การบริ ห ารการใช จ า ย
งบประมาณตางๆ เพื่อจัดทําโครงการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่นแตละแหง เพื่อใชในการพัฒนา
ทองถิ่นและแกไขปญหาความตองการของชุมชน ซึ่งจะเห็นไดวางบประมาณเปนหัวใจ เปนเครื่องมือสําคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุก ๆ ประเภท
และการบริหารงบประมาณของคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีระเบียบและวิธีการที่เกี่ยวของที่สําคัญ
คือตองมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเปนอันดับแรก เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาของชุมชนและเปนแนวทางใน
การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป โดยการเบิกจายเงินที่ถูกตองก็เปนวิธีปฏิบัติ ที่มีความจําเปนทุกครั้ง
ในการใชจา ยงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบกั บระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวา ด ว ยการจั ด ทํ า งบประมาณขององคก รปกครองส ว น
ทองถิ่น ไดกําหนดให ตองมีการเสนอราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตอสภาทองถิ่นภายในวันที่ 15
สิงหาคม ของทุกป เพื่อใชเปนเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดประโยชน
และมีประสิทธิภาพตอองคกรและชุมชน
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จึงเห็นสมควรจัด โครงการอบรม “การจัดทํา
ข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป พ.ศ.2563/การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น /การเบิ ก จ า ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ให ข า ราชการส ว นทอ งถิ่ น ผูบ ริห ารสมาชิ ก สภาท อ งถิ่น พนัก งานจ า งตามภารกิจ และ
ผูเกี่ยวของไดทราบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาว เพื่อใชในการปฏิบัติงานและพัฒนาองคกรตอไป
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2.2 เพื่อใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2563
2.3 เพื่อใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรูในการเบิกจายงบประมาณตามระเบียบที่
เกี่ยวของ
2.4 เพื่อใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรูมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการการ
สอบแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-23. กลุม เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น / สมาชิกสภาทองถิ่น / ขาราชการสวนทองถิ่น /พนักงานสวนตําบล / พนักงานเทศบาล
/ ลูกจางประจํา / พนักงานจางตามภารกิจ ของ องคการบริหารสวนตําบล /เทศบาล/ อบจ./ และผูสนใจทั่วไป
4. วันและสถานทีอ่ บรมสัมมนา
ระหวางวันที่ 5-6-7-8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล แอนดรีสอรทจังหวัดอุบลราชธานี
5. ผูร บั ผิดชอบโครงการ

สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
6. การรับลงทะเบียน
ลงทะเบียนลวงหนาคนละ 2,400 บาท (สองพันสี่รอยบาทถวน) เขา บัญชีเงินฝาก ประเภทออม
ทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนียทาวเวอร อุบลราชธานี บัญชีเลขที่ 850-0-08660-2 ชื่อบัญชี สมาคม
ขาราชการสวนทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี และนําสําเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จตอไป
เพื่อจายเปนคาหนังสือคูมือ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจัด
สถานที่อบรม คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนตาง ๆ ฯลฯ
โดยส ง แบบตอบรั บ พร อ มสํ า เนาใบรั บ ฝากเงิ น ทางอี เ มล ubonlocalgov.com@gmail.com
(จะสะดวกกวา หรือถายรูปใบตอบรับแลวสงทางเมลก็ได) หรือ แฟกซมาที่ อบต.กระเดียน 045-953-631
7. คาใชจา ย
ค า ที่ พั ก ค า พาหนะเดิ น ทาง และค า เบี้ ย เลี้ ย ง สามารถเบิ ก จ า ยได จ ากต น สั ง กั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยค า ใช จา ยในการเดิน ทางไปราชการของเจา หนา ที่ทอ งถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
8. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
2.1 บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2.2 บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรูในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563
2.3 บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรูในการเบิกจายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวของ
2.4 บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการการสอบแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใชในการพัฒนาองคกร

-39. วิทยากร
- รศ.อัษฎางค ปานิกบุตร ก.กลาง อบต. / ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิน่ (กสถ.)
- ดร.สุรยิ ะ หินเมืองเกา หัวหนาฝายสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
- อ.พรทิพย พิชาติพงษพิบลู หน.งานงบประมาณ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
- อ.อุษณีย ทรอย หัวหนาฝายเบิกจายการเงิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
ผูเ สนอโครงการ

พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ หอมจันทร
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคอนสาย
เลขานุการสมาคมฯ

นางราตรี ประทาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองอม
เหรัญญิกสมาคมฯ

จ.อ.ปฐมพงษ ชาตรี
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพังเคน
วิชาการสมาคมฯ

นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ
ปลัดเทศบาลตําบลบุงมะแลง
นายทะเบียนสมาคม ฯ
ผูเ ห็นชอบโครงการ

ส.ต.ท.เรืองกิตติ์ อังกรรัมย
ร.ท.สราวุธ สําลีวงค
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบุเปอย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อุปนายกสมาคม ฯ
อุปนายกสมาคม ฯ
ผูอ นุมติโครงการ

นายสายสิทธิ์ ไททอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระเดียน
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

กําหนดการ

โครงการอบรม “การจัดทําขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563/การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
/การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย”
โดยสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
......................................
วันแรก
เวลา 08.30-09.30 น.
ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 10.00-12.00 น.

กลาวตอนรับและบรรยาย วัตถุประสงคและการบริหารงานของสมาคมขาราชการสวน
ทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-16.00

บรรยายพิเศษ กระบวนการสอบแขงขันของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นขั้นตอน /
วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรค โดย รศ.อัษฎางค ปานิกบุตร ก.กลาง อบต.
ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.)

วันทีส่ อง
เวลา 09.00 -12.00น.

บรรยายพิเศษ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563
- การตั้งประมาณการรายรับ
- การตั้งรายจายตามแผนงาน
- การโอนงบประมาณ/การเปลีย่ นแปลงคําชี้แจง การลงระบบ E-laas ฯลฯ

เวลา 12.00-13.00 น.

โดย อ.พรทิพย พิชาติพงษพิบูล หน.งานงบประมาณ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-16.00น.

บรรยายพิเศษ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563

( ตอ )

โดย อ.พรทิพย พิชาติพงษพิบูล หน.งานงบประมาณ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
( ตอบคําถาม )

-2วันทีส่ าม

เวลา 09.00-12.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
- การแตงตั้งคณะกรรมการ
- ขั้นตอนการดําเนินการประชาคมแผน
- การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ฯ
โดย ดร.สุริยะ หินเมืองเกา หัวหนาฝายสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

เวลา 12.00-13.00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-16.00น.

บรรยายพิเศษ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ( ตอ )
โดย ดร.สุริยะ หินเมืองเกา หัวหนาฝายสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
( ตอบคําถาม )

วันทีส่ ี่
เวลา 09.00-12.00 น.

บรรยายพิเศษ การเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- การเบิกจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
- การเบิกจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
- การเบิกจายเงินอุดหนุน
- การเบิกจายการจัดงานและการแขงขันกีฬา
- ฯลฯ
โดย อ.อุษณีย ทรอย หัวหนาฝายเบิกจายการเงิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

เวลา 12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-16.00น.

บรรยายพิเศษ การเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ( ตอ )
โดย อ.อุษณีย ทรอย หัวหนาฝายเบิกจายการเงิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
( ตอบคําถาม )

- กําหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

แบบตอบรับเขารวม
โครงการอบรม “การจัดทําขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563/การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
/การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย”
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี
*********************************
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ.....................................................................................................ตําบล.................................................
อําเภอ..........................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย.........................................
โทรศัพทสํานักงาน...............................................โทรสาร..................................................อีเมล.......................................................................
มีความประสงคที่จะสมัครเขารวม โครงการอบรม “การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563/การ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น/การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย” และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลวตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนดทุกประการดังนี้ ระหวางวันที่ 5-6-7-8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล แอนด
รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี
1............................................................ ตําแหนง.....................................โทรศัพท...............................
2............................................................ ตําแหนง......................................โทรศัพท..............................
3............................................................ ต าแหนง......................................โทรศัพท.............................
4............................................................ ตําแหนง......................................โทรศัพท..............................
5............................................................ ตําแหนง......................................โทรศัพท..............................
6............................................................ ตําแหนง......................................โทรศัพท..............................
7............................................................ ตําแหนง......................................โทรศัพท..............................
พรอมนี้ไดชําระคาลงทะเบียน คนละ 2,400.- บาท รวม...................คน
รวมเปนเงิน.............................บาท (...................................................................) เรียบรอยแลว
ลงชื่อ.....................................................ผูตอบรับ
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........
**กรุณาสงแบบตอบรับ แลวสงอีเมล ( วิธีนี้สะดวกที่สุด ) ubonlocalgov.com@gmail.com หรือ แฟกซ อบต.กระเดียน
โทร.045-953-631 ชําระเงินคาลงทะเบียน เขาบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนียทาวเวอร
อุบลราชธานี บัญชีเลขที่ 850-0-08660-2 ชื่อบัญชี สมาคม ขาราชการสวนทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี และนําสําเนา
ใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อรับใบเสร็จตอไป**

