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ก ำหนดกำร 

โครงกำรฝึกอบรมสวัสดิกำรและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
รุ่นท่ี 6 วันท่ี 31 สิงหำคม – 2 กันยำยน ๒๕๕8 

ณ ภูเขำงำม รีสอร์ท จ. นครนำยก 
 

วันท่ี 31 สิงหำคม 2558 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐8.00 น. -  ลงทะเบียนการฝึกอบรม 
เวลา 08.00 – ๑2.๐๐ น. -  วิชา อนาคต อปท. กับร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 
                                             ทิศทางการพัฒนาและอนาคตเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
                                             และ  หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน 

1. เงินเดือน ค่าจ้าง และการเลื่อนข้ันเงินเดือน/ค่าจ้าง 
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษ 
3. เงินประจ าต าแหน่ง 
4. เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 

       อภิปรำยและสัมมนำโดย :  
นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผอ. ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน และคณะ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.๐๐ – ๑6.0๐ น. -  วิชา หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน 

1. ค่าการศึกษาบุตร  
2. ค่าเช่าบ้าน 
อภิปรำย/สัมมนำโดย : กรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

เวลา ๑6.๐๐ – ๑7.๐๐ น. -  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 17.๐๐ – ๑ต.0๐ น. -  วิชา หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน (ต่อ) 

1. ค่าการศึกษาบุตร  
2. ค่าเช่าบ้าน 

วันท่ี 1 กันยำยน 2558 
เวลา 08.0๐ – ๑2.00 น. -  วิชา หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน 

1) เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (พ.ต.พ.) 

2) เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) 

3) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ท าเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 

4) เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท. 
5) เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) 
6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน จชต. 
7) เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศพ 
8) เงินท าขวัญ 
9) ค่าพาหนะเดินทางไปปลงศพหรือส่งศพกลับกรณีเดินทางไปราชการแล้ว

เสียชีวิต 
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สัมมนำ/อภิปรำยโดย : 
นายอดิศร สุนทรวิภาต หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถ่ิน และคณะ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.0๐ – ๑6.00 น. -  วิชา หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ 

1. การขอพระราชทานเพลงิศพ 
2. การขอรบัหบีเพลิงพระราชทาน  
3. การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ  
4. การขอดินพระราชทาน 
บรรยำยโดย : กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง 

เวลา ๑6.๐๐ – ๑7.๐๐ น. -  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 17.0๐ – ๑9.00 น. -  วิชา หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ  (ต่อ) 

1. การขอพระราชทานเพลงิศพ 
2. การขอรบัหบีเพลิงพระราชทาน  
3. การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ  
4. การขอดินพระราชทาน 

วันท่ี 2 กันยำยน 2558 
เวลา 08.0๐ – ๑2.00 น. หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน 
    - ค่ารักษาพยาบาล , การลาและสิทธิในการได้รับเงินเดือนระหว่างลา ,  
      การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 
    - การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการ ,  
       การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็ม และอื่นๆ และการท าบัตรข้าราชการ 
      อภิปรำย/สัมมนำโดย 
      นายอดิศร สุนทรวิภาต หรือผู้แทน , นายประมูล เบญจพันธ์ หรือผู้แทน  
      และคณะ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.๐๐ – ๑7.0๐ น. -  วิชา หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
                                             ส่วนท้องถ่ิน 

บรรยำยโดย : นางราตรี รัตนไชย ผอ. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

เวลา 16.00 น.   ปิดการอบรม 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ   1. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น.  
  3. การแต่งกายชุดสุภาพ 
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