
 

 

 

 

 

ที่  สขถอ    5 /2562    

                                        2 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง  โครงการอบรม  “การจดัทาํขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.2563/การจดัทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน 

         /การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย” 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบล / นายกเทศมนตรี /นายก อบจ. ทุกแหง 
 

ส่ิงที่สงมาดวย    โครงการอบรม ฯ      จํานวน  1 ชุด  
 

สมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี  ไดจัดโครงการอบรม  “การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํป พ.ศ.2563/การจดัทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน/การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย”  ระหวางวันที่         

5-6-7-8 มิถุนายน 2562  ณ กิจตรงวิลล แอนดรีสอรท  จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา 

ขาราชการและผูสนใจทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรู เรื่องการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.2563 / การจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน /การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย / การสอบแขงขัน

ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  

วทิยากร  

  - รศ.อษัฎางค ปานกิบุตร ก.กลาง อบต. / ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแขงขนัพนกังานสวนทองถ่ิน (กสถ.) 

  - ดร.สุรยิะ  หินเมอืงเกา หัวหนาฝายสงเสรมิการจดัทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน  กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

  - อ.พรทพิย  พิชาตพิงษพิบูล หน.งานงบประมาณ กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

  - อ.อษุณีย  ทรอย  หัวหนาฝายเบิกจายการเงิน กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 
 

เพ่ือใหการดาํเนินโครงการอบรม ฯ เกิดประโยชนตอผูจะเขารวมการฝกอบรม  จึงใครขอความอนุเคราะหทาน

อนุญาตให บุคลากรที่สนใจในสังกัดเขารวมโครงการฝกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้ โดยสามารถดูขอมูล

เพ่ิมเติมไดที่เว็ปไซต www.ubonlocalgov.or.th หรือเพจ  https://www.facebook.com/ubonlocalgov 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

แสดงความนับถือ 

 
 

                  ( นายสายสิทธิ์  ไททอง ) 

                                            นายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธาน ี

 

สํานักงานเลขานกุารโทร  087-243-4429 , 082-145-4520 , 081-997-5504 , 081-790-3430 

ubonlocalgov.com@gmail.com 

        
 

 

 

สมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอบุลราชธานี 
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 

 

http://www.ubonlocalgov.or.th/
mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com


 

โครงการอบรม  

 “การจดัทาํขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.2563/การจดัทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน 

/การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย” 

โดยสมาคมขาราชการสวนทองถิน่จังหวัดอุบลราชธาน ี
************************************** 

1. หลกัการและเหตผุล 

เนื่องจากการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นส่ิงสําคัญคือการบริหารการใชจาย

งบประมาณตางๆ  เพ่ือจัดทําโครงการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถ่ินแตละแหง เพ่ือใชในการพัฒนา

ทองถ่ินและแกไขปญหาความตองการของชุมชน ซึ่งจะเห็นไดวางบประมาณเปนหัวใจ เปนเครื่องมือสําคัญขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทุก ๆ ประเภท  

และการบริหารงบประมาณของคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีระเบียบและวิธีการที่เกี่ยวของที่สําคัญ 

คือตองมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอันดับแรก เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาของชุมชนและเปนแนวทางใน

การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป โดยการเบิกจายเงินที่ถูกตองก็เปนวิธีปฏิบัติ ที่มีความจําเปนทุกครั้ง

ในการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ไดกําหนดให ตองมีการเสนอราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาทองถ่ินภายในวันที่ 15 

สิงหาคม ของทุกป เพ่ือใชเปนเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประโยชน

และมีประสิทธิภาพตอองคกรและชุมชน   

สมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี  จึงเห็นสมควรจัด โครงการอบรม  “การจัดทํา

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563/การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน/การเบิกจาย ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  เพ่ือใหขาราชการสวนทองถ่ิน ผูบริหารสมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานจางตามภารกิจและ

ผูเกี่ยวของไดทราบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาว เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและพัฒนาองคกรตอไป  

 

2.วตัถุประสงค 

  2.1  เพ่ือใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.2 เพ่ือใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2563 

2.3 เพ่ือใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูในการเบิกจายงบประมาณตามระเบียบที่

เกี่ยวของ 

2.4 เพ่ือใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการการ

สอบแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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3. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน / สมาชกิสภาทองถ่ิน / ขาราชการสวนทองถ่ิน /พนักงานสวนตําบล / พนักงานเทศบาล       

/ ลูกจางประจํา / พนักงานจางตามภารกิจ ของ องคการบริหารสวนตําบล /เทศบาล/ อบจ./ และผูสนใจทั่วไป 

4. วนัและสถานทีอ่บรมสัมมนา 

          ระหวางวันที่  5-6-7-8 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล แอนดรีสอรทจังหวัดอุบลราชธานี 
 

5. ผูรบัผดิชอบโครงการ 

สมาคมขาราชการสวนทองถิน่จังหวัดอุบลราชธาน ี

6. การรับลงทะเบียน 

ลงทะเบียนลวงหนาคนละ  2,400 บาท (สองพันส่ีรอยบาทถวน)  เขา บัญชีเงินฝาก  ประเภทออม

ทรัพย  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนียทาวเวอร  อุบลราชธานี  บัญชีเลขที่  850-0-08660-2 ชื่อบัญชี  สมาคม 

ขาราชการสวนทองถ่ิน  จังหวัดอุบลราชธานี   และนําสําเนาใบรับฝากมาย่ืนในวันลงทะเบียนเพ่ือรับใบเสร็จตอไป  

เพ่ือจายเปนคาหนังสือคูมือ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจัด

สถานที่อบรม คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนตาง ๆ ฯลฯ  

   โดยสงแบบตอบรับพรอมสําเนาใบรับฝากเงิน ทางอีเมล   ubonlocalgov.com@gmail.com      

(จะสะดวกกวา หรือถายรูปใบตอบรับแลวสงทางเมลก็ได) หรือ แฟกซมาที่ อบต.กระเดียน  045-953-631 

7. คาใชจาย 

คาที่ พัก  คาพาหนะเดินทาง และคาเบ้ียเลี้ยง  สามารถเบิกจายไดจากตนสังกัด ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย  คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

8. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

2.1 บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.2 บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 

2.3 บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูในการเบิกจายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวของ

2.4 บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการการสอบแขงขันขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใชในการพัฒนาองคกร 

 

 

mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com
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9. วทิยากร 

    - รศ.อษัฎางค ปานกิบุตร ก.กลาง อบต. / ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแขงขนัพนกังานสวนทองถ่ิน (กสถ.) 

   - ดร.สุรยิะ หินเมอืงเกา หัวหนาฝายสงเสรมิการจดัทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน  กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

   - อ.พรทพิย  พิชาตพิงษพิบูล หน.งานงบประมาณ กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

   - อ.อษุณีย  ทรอย  หัวหนาฝายเบิกจายการเงิน กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 
 

 

ผูเสนอโครงการ 

                                                                        

 

             

 พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ ์ หอมจันทร                             จ.อ.ปฐมพงษ   ชาตร ี

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลคอนสาย                ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลพังเคน 

                 เลขานุการสมาคมฯ                                        วิชาการสมาคมฯ        

                                                          
 

                    นางราตร ี  ประทาน                                     นายเฉลิมเกียรติ  ฉันทานมุัต ิ

            ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหนองอม             ปลัดเทศบาลตําบลบุงมะแลง 

                     เหรัญญิกสมาคมฯ                                       นายทะเบียนสมาคม ฯ 

 

ผูเห็นชอบโครงการ 

                                                  

                  ส.ต.ท.เรืองกติติ์  อังกรรัมย   ร.ท.สราวุธ  สําลีวงค  

      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบุเปอย          ปลดัองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร 

                 อปุนายกสมาคม ฯ                              อุปนายกสมาคม ฯ 

                                            ผูอนมุตโิครงการ 

                                           

                       

          นายสายสิทธิ์  ไททอง 

          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระเดียน 

นายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธาน ี

 



 

กาํหนดการ 

โครงการอบรม  “การจดัทาํขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.2563/การจดัทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน 

/การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย” 

โดยสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจงัหวดัอบุลราชธาน ี

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

วนัแรก 

เวลา 08.30-09.30 น.  ลงทะเบียนรบัเอกสาร 

 

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 ปานกิบตุร  ก.กลาง อบต. 

 ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถ่ิน (กสถ.)  

วนัทีส่อง 
  

เวลา 09.00 -12.00น.     บรรยายพิเศษ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563               

- การตั้งประมาณการรายรับ 

- การตั้งรายจายตามแผนงาน 

- การโอนงบประมาณ/การเปลีย่นแปลงคําชี้แจง การลงระบบ E-laas ฯลฯ 
 

 โดย อ.พรทิพย  พิชาติพงษพิบูล หน.งานงบประมาณ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

เวลา 12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  

เวลา 13.00-16.00น.          บรรยายพิเศษ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563               ( ตอ ) 

 

 โดย อ.พรทิพย  พิชาติพงษพิบูล หน.งานงบประมาณ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

( ตอบคําถาม ) 
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วนัทีส่าม 

 

 
  

เวลา 09.00-12.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 - การแตงตั้งคณะกรรมการ 

 - ขั้นตอนการดําเนินการประชาคมแผน 

- การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ฯ 

  โดย ดร.สุริยะ หินเมืองเกา หัวหนาฝายสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 

เวลา 12.00-13.00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

เวลา 13.00-16.00น.  บรรยายพิเศษ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ( ตอ ) 

 โดย ดร.สุริยะ หินเมอืงเกา หัวหนาฝายสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

( ตอบคําถาม ) 

  
 

วนัทีส่ี่ 

เวลา 09.00-12.00 น.  บรรยายพิเศษ การเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

- การเบิกจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา 

- การเบิกจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน 

- การเบิกจายเงินอุดหนุน 

- การเบิกจายการจัดงานและการแขงขันกีฬา 

- ฯลฯ 

    โดย อ.อษุณีย  ทรอย  หัวหนาฝายเบิกจายการเงิน กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

 

เวลา 12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  

เวลา 13.00-16.00น.          บรรยายพิเศษ การเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ( ตอ ) 

    โดย อ.อษุณีย  ทรอย  หัวหนาฝายเบิกจายการเงิน กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

( ตอบคําถาม ) 

   

 - กําหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม  
 

 

 

 

 



 

 

 

แบบตอบรบัเขารวม 

โครงการอบรม  “การจดัทาํขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.2563/การจดัทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน 

/การเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย”  

จดัโดย  สมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจงัหวดัอบุลราชธาน ี

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

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

สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ.....................................................................................................ตําบล.................................................  

อําเภอ..........................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย.........................................  

โทรศัพทสํานักงาน...............................................โทรสาร..................................................อีเมล.......................................................................  

มีความประสงคที่จะสมัครเขารวม โครงการอบรม  “การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563/การ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน/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  

  

                 ลงช่ือ.....................................................ผูตอบรับ  

               (............................................................)       

ตําแหนง............................................................................................  

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

**กรุณาสงแบบตอบรับ แลวสงอีเมล ( วิธีน้ีสะดวกที่สุด ) 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**  

mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%95
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