
 

 

 

 

 

ที่  สขถอ    9 /2561    
                                        16  พฤศจิกายน  2561 

เรื่อง  โครงการอบรม “เรือ่งทศิทางการบรหิารงานทอ้งถิน่ไทย การเลือกตัง้ บรหิารงานบคุคลและการปฏริปู 
        ทอ้งถิน่ พ.ศ.2562” 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล / นายกเทศมนตรี /นายก อบจ. ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการอบรม ฯ      จ านวน  1 ชุด  
 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัด โครงการอบรม  “เรื่องทิศทางการบริหารงาน

ท้องถิน่ไทย การเลอืกตัง้ บริหารงานบุคคลและการปฏิรุปท้องถิ่น พ.ศ.2562”  ระหว่างวันที่  24-26  ธันวาคม  2561  

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและ

ผู้สนใจทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมาย

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การบริหารงานบุคคลและทิศทางการบริหารงานต่างๆของท้องถิ่น ฯลฯ ในปี พ.ศ.2562  

วิทยากร  
- รศ.ดร.วรีะศกัดิ ์ เครอืเทพ อาจารยจ์ากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและ ก.กระจายอ านาจ 
- เชือ้ ฮัน่จนิดา ก.ถ./ก.กลาง .อบต. /ประธานสมาพนัธป์ลดั อบต.แห่งประเทศไทย 
- ผอ.ชนนิท ์ ราชมณี ผูอ้ านวยการสว่นประสานการถา่ยโอนบคุลากรและมาตรฐานต าแหนง่ 
- ดร.สรุเกยีรต ิ ฐติะฐาน อดตี ผอ.กองกฎหมายและระบียบทอ้งถิน่ 

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.org.th E-mail : ubonlocalgov.com@gmail.com 

 

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


 

โครงการอบรม  “เรือ่งทศิทางการบรหิารงานทอ้งถิน่ไทย 
การเลอืกตัง้ บรหิารงานบคุคลและการปฏริปูทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๖๒” 

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

1. หลกัการและเหตผุล 

เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้มีการเลือกตั้งในระดับชาติในปี พ.ศ.2562 ประกอบกับท้องถิ่นเองก็ได้มี
การเสนอร่างกฎหมายท้องถิ่นในการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่นเองที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมการในการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งได้แก่ อบต.เทศบาล อบจ.พัทยา กทม. โดยจะท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อ านาจหน้าที่ต่าง ๆ ประกอบกับกฎหมายงานบุคคล ประกาศณะกรรมการกลางของพนักงาน ได้ก าหนดเงื่อนไข การ
โอน ย้ายของสายงานผู้บริหารใหม่หลายๆประเด็น การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ เปลี่ยนสายงาน การประเมิน
ค่างานและการด าเนินการปรับปรุงต าแหน่งประเภททั่วไป / วิชาการ  เช่น การนับเวลาเพื่อเลื่อนรดับในระบบแท่ง   การ
ปรับปรุงต าแหน่งประเภททั่วไป ฯลฯ  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน  การจัดท าแบบประเมินค่างาน หลักเกณฑ์
การโอนระหว่าง อปท.ในกรณีต่าง ๆ รวมถึงการประเมินข้าราชการในสายงานต่างๆให้มีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น  

 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  จึงเห็นสมควรจัด โครงการอบรม  “เรื่องทิศทาง

ท้องถิ่นไทย การเลือกตั้ง บริหารงานบุคคลและการปฏิรุปท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒” เพื่อ เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความคืบหน้าและวิธีปฏิบัติในเรื่อง

ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง การ

บริหารงานบุคคล  และกฎหมายจัดตั้งแต่ละท้องถิ่น  

2.2  เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าใจในทิศทางการปฏิรูปและการกระจาย

อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 

3. กลุม่เปา้หมาย  

 ผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / ข้าราชการสว่นท้องถิ่น /พนักงานส่วนต าบล  / พนักงานเทศบาล/ 

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

 



 

-2- 

4. วนัและสถานทีอ่บรมสมัมนา 
          ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่  24-26  ธันวาคม  2561  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

5. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

สมาคมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธาน ี

6. การรับลงทะเบียน 

ลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ  1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  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  045-235-166 

7. คา่ใชจ้า่ย 

ค่าที่พัก  ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง  สามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

8. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

8.1 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การบริหารงานบุคคล ฯลฯ  ที่จะเปลี่ยนแปลงในปี 2562 

8.2 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าใจในทิศทางการปฏิรูปและกระจายอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน ามาปรับใช้ในการท างาน 
9. วทิยากร 

 - รศ.ดร.วรีะศกัดิ ์ เครอืเทพ  อาจารยจ์ากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและ ก.กระจายอ านาจ 
- เชือ้ ฮัน่จนิดา ก.ถ./ก.กลาง .อบต. /ประธานสมาพนัธป์ลดั อบต.แห่งประเทศไทย 
- ผอ.ชนนิท ์ราชมณี ผูอ้ านวยการสว่นประสานการถา่ยโอนบคุลากรและมาตรฐานต าแหนง่ 
- ดร.สรุเกยีรต ิฐติะฐาน อดตี ผอ.กองกฎหมายและระบียบบทอ้งถิน่ 

 

 

mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com


 

-3- 

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          ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร 
                 อปุนายกสมาคม ฯ                              อุปนายกสมาคม ฯ 
                                             

ผูอ้นมุตโิครงการ 

                                           

                       
          นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง 

          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 
นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 



 

 

ก าหนดการ 
โครงการอบรม  “เรือ่งทศิทางการบรหิารงานทอ้งถิน่ไทย การเลอืกตัง้ บรหิารงานบคุคล 

และการปฏริปูทอ้งถิน่ พ.ศ.2562” 
 

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

วนัแรก 
เวลา 08.30-09.30 น.  ลงทะเบียนรบัเอกสาร 
 
เวลา 10.00-12.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหรือผู้แทน พร้อมบรรยาย

พิเศษ “ ท้องถิ่นไทยกับการปรับตัวในการบริหารงานแบบใหม่อย่างไร”  
 
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา 13.00-16.00 บรรยายพิเศษ ร่าง พรบ.อบต.พ.ศ.... ร่าง พรบ.เทศบาล....ร่าง พรบ.อบจ....และร่าง พรบ.

ระเบียบบริหารงานบุคคช้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....โดย ดร.สุเกียรติ ฐิตะฐาน 
ผอ.กองกฎหมายและระบียบบท้องถิ่น 

วนัทีส่อง  
  

เวลา 09.00-12.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทยในปี พ.ศ.2562 
 รศ.ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ก.กระจาย

อ านาจ  
 
เวลา 12.00-13.00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

เวลา 13.00-16.00น.  บรรยายพิเศษ ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่น / กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการท้องถิ่นในปี พ.ศ.2562 โดย  
เชื้อ ฮั่นจินดา ก.ถ./ก.กลาง .อบต./ ประธานสมาพันธ์ ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 



  
-2- 

 
วนัทีส่าม  
  

เวลา 09.00 -12.00น.     บรรยายพิเศษ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย 
เลื่อนระดับ เปลี่ยนสายงาน การประเมินค่างานและการด าเนินการปรับปรุงต าแหน่ง
ประเภททั่วไป / วิชาการ 

  -การนับเวลาเพื่อเลื่อนรดับในระบบแท่ง 
  - การปรับปรุงต าแหน่งประเภททั่วไป ฯลฯ 
  - การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 
  - การจัดท าแบบประเมินค่างาน 
 หลักเกณฑ์การโอนระหว่าง อปท.ในกรณีต่าง ๆ  
 โดย ผอ.ชนินท์ ราชมณี ผู้อ านวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐาน

ต าแหน่ง 
               

เวลา 12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  

เวลา 13.00-16.00น.          บรรยายพิเศษ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย 
เลื่อนระดับ เปลี่ยนสายงาน การประเมินค่างานและการด าเนินการปรับปรุงต าแหน่ง
ประเภททั่วไป / วิชาการ 

  -การนับเวลาเพื่อเลื่อนรดับในระบบแท่ง 
  - การปรับปรุงต าแหน่งประเภททั่วไป ฯลฯ 
  - การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 
  - การจัดท าแบบประเมินค่างาน 
 หลักเกณฑ์การโอนระหว่าง อปท.ในกรณีต่าง ๆ  
 โดย ผอ.ชนินท์ ราชมณี ผู้อ านวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐาน

ต าแหน่ง  ( ต่อ ) 
ตอบค าถาม 

  

  
 - ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบตอบรบัเขา้รว่ม 
โครงการอบรม “เรือ่งทศิทางการบรหิารงานทอ้งถิน่ไทย 

 การเลอืกตัง้ บรหิารงานบคุคลและการปฏริปูทอ้งถิน่ พ.ศ.2562” 
จดัโดย  สมาคมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธาน ี

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

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

อ าเภอ..........................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.........................................  
โทรศัพท์ส านักงาน...............................................โทรสาร..................................................อีเมล์.......................................................................  
มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการอบรม “เรื่องทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นไทย การเลือกตั้ง บริหารงาน
บุคคลและการปฏิรูปท้องถิ่น พ.ศ.2562”  และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตามระเบียบและกฎหมายก าหนดทุก
ประการดังนี้  ระหว่างวันที่  24-26  ธันวาคม  2561  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จงัหวัด
อุบลราชธาน ี  

1............................................................ ต าแหน่ง.....................................โทรศัพท์...............................  
 2............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..............................  
 3............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.............................  
 4............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..............................  
 5............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..............................  
 6............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..............................  
 7............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์..............................   

      พร้อมนี้ได้ช าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,800.- 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.045-๒๓๕-166     ช าระเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร์  
อุบลราชธานี  บัญชีเลขที่  850-0-08660-2  ชื่อบัญชี  สมาคม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอุบลราชธานี   และน าส าเนา
ใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อรับใบเสร็จต่อไป**  

mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com%20หรืต

