
 

 

 

 

 

ที่  สขถอ    1 /2562    
                                        24 มกราคม 2563 

เรื่อง  โครงการอบรม  “การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2563  
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล / นายกเทศมนตรี /นายก อบจ. ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการอบรม ฯ      จ านวน  1 ชุด  
 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการอบรม  “การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563  ระหว่าง 28-29  กุมภาพันธ์ 2563  ณ กิจตรงวิลล์ แอนด์รีสอร์ท  จังหวัด

อุบลราชธานี  เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น  

วทิยากร  
    - รศ.อษัฎางค ์ ปานกิบตุร  ก.กลาง อบต. 
     - นายวษิณุ  วาสานนท ์ ผอ.กองการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

  -พ.ต.ท.เรอืงยศ  มแีกว้  ผอ.การเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัอบุลราชธานแีละทมีงาน 
 

เพ่ือใหก้ารด าเนินโครงการอบรม ฯ เกิดประโยชน์ต่อผู้จะเข้าร่วมการฝึกอบรม  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน

อนุญาตให้ บุคลากรที่สนใจในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดูข้อมูล

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

แสดงความนับถือ 
 
 

                  ( นายสายสิทธิ์  ไทท้อง ) 
                                            นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 

ส านักงานเลขานกุารโทร  087-243-4429 , 082-145-4520 , 081-997-5504 , 081-790-3430 
ubonlocalgov.com@gmail.com 

 
 

สมาคมขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ินจงัหวดัอบุลราชธานี 
23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  อบ  34000 
หมายเลขทะเบียนที่ 6/2556 ลงวนัที่ 5 มีนาคม 2556 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 099-3-0031020-9 
โทรศัพท์ 081-790-3430 เว็บไซต์ www.ubonlocalgov.or.th E-mail : ubonlocalgov.com@gmail.com 

 

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


 

โครงการอบรม  
 โครงการอบรม  “การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2563 ”  

โดยสมาคมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธาน ี
************************************** 

1. หลกัการและเหตผุล 

ด้วยได้มี พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562และระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับ

คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพ่ือเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้การเตรียมการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปด้วยความ

ถูกต้อง เรียบร้อย และด าเนินการต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย /ระเบียบ /หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

จึงสมควรให้มีการซักซ้อมแนวทางและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีหน้าที่

ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  จึงเห็นสมควรจัด โครงการอบรม  “การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ”  เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบวิธีปฏิบัติและเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ  

 

2.วตัถปุระสงค ์
  2.1  เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ในขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
เกี่ยวข้องกับ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

2.2 เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. กลุม่เปา้หมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชกิสภาท้องถิ่น / ข้าราชการส่วนท้องถิ่น /พนักงานส่วนต าบล / พนักงานเทศบาล       

/ ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้างตามภารกิจ ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบล /เทศบาล/ อบจ./ และผู้สนใจทั่วไป 

 



      -2- 
4. วนัและสถานทีอ่บรม 
          ระหว่างวันที่  28-29 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ แอนดร์สีอร์ท จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

5. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

สมาคมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธาน ี

6. การรับลงทะเบียน 

ลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ  1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  เข้า บัญชีเงินฝาก  ประเภทออม
ทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร์  อุบลราชธานี  บัญชีเลขที่  850-0-08660-2 ชื่อบัญชี  สมาคม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอุบลราชธานี   และน าส าเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียนเพ่ือรับใบเสร็จต่อไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัด
สถานที่อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ ฯลฯ  
   โดยส่งแบบตอบรับพร้อมส าเนาใบรับฝากเงิน ทางอีเมล์   ubonlocalgov.com@gmail.com      

(จะสะดวกกว่า หรือถ่ายรูปใบตอบรับแล้วส่งทางเมล์ก็ได้) หรือ แฟกซ์มาที่ อบต.กระเดียน  045-953-631 

7. คา่ใชจ้า่ย 

ค่าที่พัก  ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง  สามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

8. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

2.1 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน / กฎหมาย /ระเบียบ /หนังสือสั่ง

การ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อย่างถูกต้อง 

2.2 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

 
9. วทิยากร 

      - รศ.อษัฎางค ์ ปานกิบตุร ก.กลาง อบต. 
     - นายวษิณุ  วาสานนท ์ ผอ.กองการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
    -พ.ต.ท.เรอืงยศ  มแีกว้   ผอ.การเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัอบุลราชธานแีละทมีงาน 
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ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                        
 
             

 พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  หอมจันทร์                             จ.อ.ปฐมพงษ์   ชาตร ี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน 

                 เลขานุการสมาคมฯ                                        วิชาการสมาคมฯ        

                                                          
 
                    นางราตร ี  ประทาน                                     นายเฉลิมเกียรติ  ฉันทานมุัติ 
            ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอ้ม                     ปลัดเทศบาลต าบลบุงมะแลง 
                     เหรัญญิกสมาคมฯ                                              นายทะเบียนสมาคม ฯ 
 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

                                                  

                  ส.ต.ท.เรืองกติติ์  อังกรรัมย ์   ร.ท.สราวุธ  ส าลีวงค ์  
      ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลบุเปือย                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร 
                    อุปนายกสมาคม ฯ                                          อุปนายกสมาคม ฯ 
 
 
                                              ผูอ้นมุตโิครงการ 

                                           

                       
          นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง 

          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 
นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 



 

ก าหนดการ 
โครงการอบรม  “การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2563 ”  

โดยสมาคมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี 
...................................... 

วนัแรก 
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนรบัเอกสาร 
 
เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ ความส าคัญของการเลือกตั้งและการกระจายอ านาจ ต่อระบบการ

ปกครองท้องถิ่น 
โดย รศ.อษัฎางค ์ ปานกิบตุร  ก.กลาง อบต. 

 
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา 13.00-16.00 บรรยายพิเศษ กฎหมาย / ระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น โดยพ.ต.ท.เรอืงยศ  มีแกว้  ผอ.การเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัอบุลราชธานี
และทีมงาน 

วนัทีส่อง  
  

เวลา 09.00-12.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 - กฎหมาย /ระเบียบ /หนังสือหารือ /แนวทาง ในการเลือกตั้ง ฯ 
 - ขั้นตอน/ปัญหา /อุปสรรค ในการเลือกตั้ง 
  โดย นายวิษณุ  วาสานนท์  ผอ.กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 
เวลา 12.00-13.00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

เวลา 13.00-16.00น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 - กฎหมาย /ระเบียบ /หนังสือหารือ /แนวทาง ในการเลือกตั้ง ฯ 
 - ขั้นตอน/ปัญหา /อุปสรรค ในการเลือกตั้ง 
  โดย นายวิษณุ วาสานนท์ ผอ.กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ( ต่อ ) 
  ( ตอบค าถาม ) 
  
- ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม  
 



 

แบบตอบรบัเขา้รว่ม 
โครงการอบรม  “การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2563 ”  

จดัโดย  สมาคมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธาน ี
********************************* 

 

วนัที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ.....................................................................................................ต าบล.................................................  

อ าเภอ..........................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.........................................  
โทรศัพท์ส านักงาน...............................................โทรสาร..................................................อีเมล์.......................................................................  
มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการอบรม  “การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2563 ”  

และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตามระเบียบและกฎหมายก าหนดทุกประการ  ระหว่างวันที่  28-29 ก.พ. 2563   
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี  ดังนี้ 

1............................................................ ต าแหน่ง.....................................โทรศัพท์...............................  
 2............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..............................  
 3............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.............................  
 4............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..............................  
 5............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..............................  
 6............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..............................  
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      พร้อมนี้ได้ช าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,200.- บาท รวม...................คน  
รวมเป็นเงิน.............................บาท (...................................................................)  เรียบร้อยแล้ว  

  
                 ลงชื่อ.....................................................ผู้ตอบรับ  
               (............................................................)       

      ต าแหน่ง............................................................................................  
                        วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

**กรุณาส่งแบบตอบรับ แล้วส่งอีเมล์ ( วิธีนี้สะดวกที่สุด ) ubonlocalgov.com@gmail.com หรือ  แฟกซ์ อบต.กระเดียน    
โทร.045-953-631     ช าระเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร์  
อุบลราชธานี  บัญชีเลขที่  850-0-08660-2  ชื่อบัญชี  สมาคม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอุบลราชธานี   และน าส าเนา
ใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อรับใบเสร็จต่อไป**  
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