
 

 

 
 

 
ที่  สขถอ   8  /2559 

5  กุมภาพันธ์  2559 

เร่ือง     โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผูบ้รหิาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า 

           และพนักงานจา้ง จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ.2559 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการอบรม ฯ      จ านวน  1 ชุด   

  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกบั ชมรมนายกองค์การบรหิารส่วน

ต าบลและชมรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพการ

บรหิารงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ.

2559  ณ โรงแรมกิจตรงวิลย์แอนด์รีสอร์ท ในระหว่างวันที่ 3-4-5 มีนาคม พ.ศ.2559 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นายก อบต. /รอง

นายก อบต./ เลขานุการนายก อบต./ ประธานสภา อบต. /รองประธานสภา อบต. / เลขานุการสภา อบต. /สมาชิกสภา อบต./ 

พนักงานส่วนต าบล/ ลูกจา้งประจ า/ พนักงานจา้งองคก์รปกครองส่วนต าบล และผูส้นใจทั่วไป 

      ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ.2559  เกิดประโยชนต์่อผู้จะเข้าร่วมการอบรม  จึงใคร่ขอความ

อนุเคราะห์ท่านอนุญาตให้นายก อบต. /รองนายก อบต./ เลขานุการนายก อบต./ ประธานสภา อบต. /รองประธานสภา อบต. / 

เลขานุการสภา อบต. /สมาชิกสภา อบต./ พนักงานส่วนต าบล/ ลูกจา้งประจ า/ พนักงานจ้างองคก์รปกครองส่วนต าบล และผู้สนใจ

ทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ  

                 

                 ( นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง ) 

 นายกสมาคมข้าราชการส่วนทอ้งถ่ินจังหวัดอุบลราชธาน ี

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
โทร  093-095-7470 
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.com E-mail : ubonlocalgov.com@gmail.com 
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารงานผู้บรหิาร สมาชิกสภา อบต. 

 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

จังหวัดอุบลราชธาน ีประจ าปี พ.ศ.2559 

……….. 

หลักการเหตุผล 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้บัญญัติให้ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหลักแหง่การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หนว่ยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่  โดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  และ

ย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล  การเงินและ

การคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและ

ประเทศเป็นส่วนรวมดว้ย     

สมาคมข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จึงจัด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 

พ.ศ.2559 ” โดยมีหัวขอ้ส าคัญ คือ การศกึษาและเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศใน รา่งรัฐธรรมนูญใหม่ 

โดยเฉพาะในประเด็นด้านท้องถิ่น  และการด าเนินการผลกระทบต่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าสู่

ระบบแท่ง ( Broadband ) ซึ่งมผีลมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตอ้งด าเนินการในหลายๆอย่าง 

ทั้งการเอาคนเปลี่ยนผา่นจากระบบพีซีเข้าสูร่ะบบแท่ง ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งการจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี 

การค านวณค่าใช้จา่ยต่างๆสวัสดิการความก้าวหน้า กฎหมายและระเบียบต่างๆที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ระบบ

แท่ง 

วัตถุประสงค์ 

  1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวทาง  นโยบายต่างๆ การแก้ไข กฎหมาย ข้อบังคับ ความก้าวหน้า

ของสทิธิ  สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีการพัฒนาความรูข้องตนเองในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

3.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ระยะเวลาและสถานที่ด าเนนิงาน 

3-4-5 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ.โรงแรมกิจตรงวลิย์ แอนด์ รสีอร์ท 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น   

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจา้งประจ าพนักงานจา้ง ในสังกัดองค์กรปกครองสว่นต าบลจ านวน  1,000 คน ประกอบด้วย 

-  นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. 

- ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.  เลขานุการสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. 

- พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้างองค์กรปกครองสว่นต าบล และผูส้นใจทั่วไป 

งบประมาณ 

จัดเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรมคนละ  1,800 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการ

อบรม  ค่าวิทยากร  ค่าผู้ช่วยวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่โครงการ ค่าบริหารโครงการ  ค่าห้องประชุม ค่าอาหาร

กลางวัน ค่าประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ  โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกจ่าย

ค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (  อัตราวันละ 600 บาท  ) ค่าเบีย้เลีย้งค่าที่พักและคา่พาหนะเบิกจากต้นสังกัด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี 

ชมรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงการการปฏิบัติราชการและทราบความเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมาย

ใหม่ๆ ระเบียบ สทิธิ  สวัสดิการตา่งๆ 

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามพร้อมในการปฏิบัติราชการและเพิ่มพูนความรูม้าตรฐานการ 

บริหารงานได้ดียิ่งขึ้น 

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝกึอบรมน าความรูใ้นการสัมมนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร 
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ผู้เสนอโครงการ 

                                                       

(ลงชื่อ)  
           ร.ท.สราวธุ  ส าลีวงศ ์                     ( นายบริบรูณ์  อุทธสิงห์ )                (นายก าพล   สายลาด)                        

    ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ไทร      ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นไทย     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขะยุง 

อุปนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น     ก.อบต.จ.อุบลราชธาน ี          ก.อบต.จ.อุบลราชธาน ี
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                               

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.        
              ( เรืองกิตติ์   อังกรรัมย์ )                    (นายร าพึง   พากโพธิ์)                (นายกฤตรัตนชัย  ทองเรือง) 
 อุปนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด 
                จงัหวัดอุบลราชธาน ี                              ก.อบต.จ.อุบลราชธาน ี             ก.อบต.จ.อุบลราชธาน ี
 

อนุมติโครงการ 

                          

           (นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง)                  (นายศักดิ์สุริยา    บุญภา)                            (นายเริ่ม  จันทร์สุข)                     
              นายกสมาคม                ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนสวาง   ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี                 จังหวัดอุบลราชธานี                                        จังหวัดอุบลราชธานี



                       ก าหนดการโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 

 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ.2559 

วันท่ี 3-5 มีนาคม 2559  โรงแรมกิจตรง วิลล์แอนด์ รสีอร์ท 

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

 

วันพฤหัสบดี 3 มีนาคม  พ.ศ.2559 

เวลา  08.00 -09.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 

เวลา  09.00-09.30 น. นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี    กล่าวต้อนรับ 

เวลา  10.00-12.00  น. พิธีเปิดโดยผูว้่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมบรรยายพิเศษ “เรื่อง

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ่การพัฒนาประเทศไทย” 

เวลา  12.00-13.00 น   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-16.30 น บรรยายพิเศษ เรื่องการบริงานบุคคลในช่วงเปลี่ยนผา่นในระบบแท่ง 

 โดย ท่านเลื่อมใส  ใจแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ( Broadband ) ใครได้ใครเสีย 

วันศุกร์ 4 มีนาคม  พ.ศ. 2559 

เวลา  09.00-12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง ธรรมะของผูน้ า โดย  พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00-16.00  น. บรรยายพิเศษ การปฏิรูปท้องถิ่นไทย โดย รศ.อัษางค์ ปานิกบุตร ก.กลาง

อบต./ก.กระจายอ านาจ 

เวลา  18.00-22.00  น. รับประทานอาหารเย็นและพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น 

 สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง อบต. 

วันเสาร์ 5 มีนาคม  พ.ศ. 2559 

เวลา  09.00-12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารงานบุคคล ขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติงาน     

โดยตัวแทนนายก อบต./ ประธานสภา / ปลัด อบต. ใน ก.อบต.จ.อุบลราชธานี 

เวลา  12.00-13.00 น  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00-16.30  น.  ตอบข้อซักถาม-ปิดการอบรมโดยคณะวิทยากรจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 

                                         อุบลราชธานี 



 

                              โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 

 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ.2559 

ระหว่างวันที่ 3-4-5 มีนาคม  พ.ศ.2559  โรงแรมกิจตรงวิลล์ แอนด์ รสีอร์ท 

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

วันท่ี...........เดอืน...........................พ.ศ..............  

สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ............................................................... .... ต าบล......................................................................... 

อ าเภอ.............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 

โทรศัพท์ส านักงาน............................................โทรสาร................................ อเีมล์.................... ..................................... 

มคีวามประสงค์ท่ีจะสมัครเข้ารว่มโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการอบรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหาร สมาชกิสภา 

พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการสว่นท้องถิ่นและพนักงานจา้ง จงัหวัดอุบลราชธานี ประจ าป ีพ.ศ.2559” และได้รับอนุญาตจาก

ผู้บังคับบัญชาแลว้ตามระเบียบและกฎหมายก 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.์............................. 

พร้อมนีไ้ดช้ าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,800.- บาท รวม...................คนรวมเป็นเงิน.............................บาท    

(...................................................................)  เรยีบรอ้ยแลว้ 

              ลงชื่อ.....................................................ผู้ตอบรับ 

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

     ต าแหน่ง............................................................................................ 

                  วันท่ี...............เดอืน.................................พ.ศ.......... 

**กรุณาส่งแบบตอบรับ แฟกซ์ /  อบต.กระเดยีน 045-235-166     ช าระเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์  

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร ์ อุบลราชธานี  บัญชีเลขท่ี  850-0-08660-2 ชื่อบัญชี  สมาคม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวัด

อุบลราชธานี   และน าส าเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อรับใบเสร็จต่อไป** 


