
 

 

 

 

 

  ที่  สขถอ    7  /2560    

                                        18  ธันวาคม  2560 

เรื่อง  โครงการอบรม  “เรื่องแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560” 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล / นายกเทศมนตรี /นายก อบจ. ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการอบรม ฯ      จ านวน  1 ชุด  
 

ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัด โครงการอบรม  “เรื่องแนวทางการปฏิรูป

ท้องถิ่น ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560”  ระหว่าง23-25 มกราคม  2561  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ แอนด์ รีสอร์ท  

จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจใน เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธภิาพต่อองค์กรและชุมชน 
 

เพื่อให้การด าเนินโครงการอบรม ฯ เกิดประโยชน์ต่อผู้จะเข้าร่วมการฝึกอบรม  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน

อนุญาตให้ บุคลากรที่สนใจในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดูข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์  www.ubonlocalgov.or.th 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

 

แสดงความนับถือ 

 
 

 

 

 

 

 

( นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง ) 

 นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
ส านกังานเลขานุการ 

โทร  091-828-1727, 082-145-4520 

      081-9975504, 081-790-3430 

ubonlocalgov.com@gmail.com 

 

 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในมอืง   อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี  อบ  34000 
หมายเลขทะเบียนที่ 6/2556 ลงวันที ่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  “เรื่องแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560” 
 

โดยสมาคมขา้ราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ การปกครองท้องถิ่น และมีการบัญญัติให้มีกฎหมาย

หลายๆอย่างที่จะต้องเกิดขึน้ที่จ าเป็นและส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น  ประกอบกับในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ 

ได้มีกฎหมายหลายๆ ฉบับ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของท้องถิ่นที่จะต้องสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ ที่จะต้องจัดท าขึน้ใหม่ ประกอบด้วย พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545  

พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (อบต.), พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (อบจ.),พ.ร.บ.

เทศบาล พ.ศ.2496, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528 และพ.ร.บ.บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

          สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้จัด โครงการอบรม  “เรื่องแนวทางการปฏิรูป

ท้องถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560”  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีความรู้  ความเข้าใจในประเด็นต่างๆและความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจใน เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง 

2.2  เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพต่อองค์กรและชุมชน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น /พนักงานส่วนต าบล  / พนักงานเทศบาล/ ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้างตามภารกิจ ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาล/ อบจ.และผู้สนใจทุกท่าน  

4. วันและสถานท่ีอบรมสัมมนา 

          ระหว่างวันท่ี  23-25 มกราคม 2561  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 
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5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

6. การรับลงทะเบียน 

6.1 ลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ  1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  เข้า บัญชีเงินฝาก  ประเภทออม

ทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร์  อุบลราชธานี  บัญชีเลขท่ี  850-0-08660-2 ช่ือบัญชี 

สมาคม ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดอุบลราชธานี   และน าส าเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จ

ต่อไป 

โดยส่งแบบตอบรับพร้อมส าเนาใบรับฝากเงิน ทางอีเมล์  ubonlocalgov.com@gmail.com หรือ  แฟกซ์มาท่ี 

อบต.กระเดียน  045-235-166 ( สะดวกให้ส่งทางอีเมล์มากกว่า และสามารถตรวจสอบได้ ) 

7. ค่าใช้จ่าย 

ค่าที่ พัก   ค่ าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ ย เลี้ ยง   สามารถ เบิกจ่าย ได้ จ ากต้นสังกั ด ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง 

8.2 สามารถน าความรู้ สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธภิาพต่อองค์กรและชุมชน  

9. วิทยากร 

   - อัฎฎางค์  ปานิกบุตร ก.กลาง อบต.  

   - เชื้อ  ฮั่นจินดา ก.กลาง อบต./ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต. แห่งประเทศไทย 

- นายอ าพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี / ผู้แทน ก.ท.จ.อุบล ฯ 

- จ่าเอกปฐมพงษ์  ชาตรี ผู้แทน ปลัด อบต.พังเคน  ก.อบต.จ.อุบล ฯ 

 

 

 

mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com%20หรือ
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ผู้เสนอโครงการ 

                                                                        

 

             

 พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  หอมจันทร์                             จ.อ.ปฐมพงษ์   ชาตร ี

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน 

                 เลขานุการสมาคมฯ                                        วิชาการสมาคมฯ        

                                                          
 

                     นางราตรี   ประทาน                                     นายเฉลิมเกียรติ  ฉันทานุมัติ 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม                     ปลัดเทศบาลต าบลบุงมะแลง 

                     เหรัญญกิสมาคมฯ                                          นายทะเบียนสมาคม ฯ 

                                                 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                  

                  ส.ต.ท.เรืองกิตติ์  อังกรรัมย์   ร.ท.สราวุธ  ส าลีวงค์  

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร 

                      อุปนายกสมาคม ฯ                                      อุปนายกสมาคม ฯ 

                                             

ผู้อนุมติโครงการ 

                                           

                       

          นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง 

          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 



 

ก าหนดการ 

โครงการอบรม  “เรื่องแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560” 

โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

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

วันแรก  
 

เวลา 08-00-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

เวลา 10.00 -11.00 น.    กล่าวต้อนรับและพูดคุยเนื้อหาวัตถุประสงค์การจัดอบรม 

โดยนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

เวลา 11.00-12.00 น. การบริหารงานบุคคล / สวัสดิการ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะของ  

จ.อุบลราชธานี   โดย นายอ าพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  

จ่าเอกปฐมพงษ์  ชาตรี 
              

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา 13.00-16.00 น.  บรรยาย   เรื่อง หลัก / แนวคิด / ในการพัฒนาท้องถ่ินท่ีพึงประสงค์ 

  โดย อ.อัษฎางค์ ปานิกบุตร ก.กลาง อบต. 

วันท่ีสอง 
 

เวลา 09.00-12.00 น. สัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลในจังหวัดอุบลราชธานี 

  โดย แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม และ สรุปปัญหาต่าง เช่น สวัสดิการพนักงาน / ปัญหา

และอุปสรรค ในการท างาน ติดต่อประสานงานต่าง และอื่น โดย สมาคม

ข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี และผู้เข้าอบรม ทุกท่าน 
 

เวลา 12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา 13.00-16.00น. บรรยาย  เรื่อง  ทิศทางท้องถ่ินไทยและการบริหารงานบุคคล 

โดย เชื้อ  ฮั่นจินดา ก.ถ/ ก.กลาง อบต.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี สาม 

เวลา 09.00-12.00 น. การด าเนินการทางวินัยและการรักษาวินัย 

  พ.จ.อ.ศักด์ิสิทธ์ิ  หอมจันทร์ ประธานเครือข่ายวินัย จ.อุบลราชธานี 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00-16.00 น. ถาม-ตอบ ปัญหางานบริหารงานบุคคลและวินัย โดยทีมงานสมาคมข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

**ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบตอบรับเข้าร่วม 

โครงการอบรม  “เรื่องแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560” 

ระหว่างวันท่ี 23-25 มกราคม พ.ศ. 2561 

ณ  โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

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

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

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

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

โทรศัพท์ส านักงาน......................................โทรสาร.....................................อีเมล์...................... ......................... 

มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการอบรม “เรื่องแนวทางการปฏิรูปท้องถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560”  

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับ

อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตามระเบียบและกฎหมายก าหนดทุกประการดังนี้ 
 

 1............................................................ ต าแหน่ง.....................................โทรศัพท์........... .................. 

 2............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.............................. 

 3............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.......... .................... 

 4............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.............................. 

   พร้อมนี้ได้ช าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,800.- บาท รวม...................คน 

รวมเป็นเงิน.............................บาท (...................................................................)  เรียบร้อยแล้ว 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

**กรุณาส่งแบบตอบมาทีอ่ีเมล์ ubonlocalgov.com@gmail.com ช าระเงนิค่าลงทะเบียน เข้าบัญชเีงินฝาก  ประเภทออม

ทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนียท์าวเวอร์  อุบลราชธานี  บัญชีเลขที่  850-0-08660-2 ชื่อบญัชี  สมาคม ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น จงัหวัดอุบลราชธานี   และน าส าเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบยีน เพ่ือรับใบเสร็จต่อไป** 


