
                                                                           
                

                                                                                                                                                          

                                                                      29  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม  หลักสูตร “วิเคราะห์ร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ๖ ฉบับ  
        ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น  จ านวนสมาชิกสภาที่พึงมี  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การรับรอง   
        และการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง  ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมส าหรับการ   
       เลือกตั้ง เทคนิคในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการอนุมัติ/ตรวจสอบด้านงบประมาณ” 

เรียน   ประธานสภา / รองประธานสภา / สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   โครงการฝึกอบรม  จ านวน ๑ ชุด  (สามารถดาวน์โหลดโครงการได้ทาง  www.eto.ku.ac.th/dla ) 

ด้วย ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดท าโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “วิเคราะห์
ร่างแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ๖ ฉบับ ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น  จ านวนสมาชิก
สภาที่พึงมี คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การรับรองและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง  ลักษณะต้องห้ามในการ     
หาเสียงเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง เทคนิคในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ
อนุมัติ/ตรวจสอบด้านงบประมาณ” ขึ้น จ านวน ๕ รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ทั้งนี ้ได้เชิญ วิทยากรจาก  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มาบรรยาย ให้ความรู้ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  
รุ่นที่ 2 วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเอเชียชะอ า  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  
รุ่นที่ 3 วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมอัลวาเรซ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    
รุ่นที่ 4 วันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
รุ่นที่ 5 วันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว 
โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) 

          ขอแสดงความนับถือ                        

                                                                                                                                                                         
                                                                (รศ.ชูเกียรติ   รักซ้อน) 
                          ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
                                          

 
 
 
ฝ่ายฝึกอบรม 
โทรศัพท์  ๐-๒๘๘๐ ๑๑๒๑ 
โทรสาร   ๐-๒๙๔๒ ๘๘๓๐  

        ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม                      
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                               
        ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร 
        กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

ที่ ศธ. ๐๕๑๓.๑๓๔๐๑/ว 1460                      

http://www.eto.ku.ac.th/


โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “วิเคราะห์ร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ๖ ฉบับ ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
จ านวนสมาชิกสภาที่พึงมี คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การรับรองและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้าม   

ในการหาเสียงเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง เทคนิคในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ในการอนุมัติ/ตรวจสอบด้านงบประมาณ” 

................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยทางรัฐบาลจะมีการปลดล็อคจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ประกอบกับได้มีการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๖ ฉบับ ในหลายประเด็น เช่น การลดจ านวนสมาชิกสภาที่พึงมี ก าหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  การก าหนดโทษบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  การรับรองและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
ฯลฯ จึงจ าเป็นที่ฝ่ายการเมืองทั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง 

ประกอบกับปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นหน่วยงานราชการที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะ ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้น าของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ท้องถิ่น ที่จะก าหนดทิศทางในการพัฒนา และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ ตัวผู้บริหารท้องถิ่นเอง      
ก็จะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางการบริหาร เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ/ภารกิจ/กิจกรรมต่างๆ ในขณะที่สภาท้องถิ่นในฐานะ      
ฝ่ายตรวจสอบก็จะต้องตรวจสอบก ากับดูแลการท างานของผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
เกิดความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นเองจึงจ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถรอบด้านโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อน     
ด้านงบประมาณ ด้านการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดท าบริการสาธารณะให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์ร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ๖ ฉบับ เรียนรู้
หลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีองค์ความรู้ต่างๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน/ควบคุม/ก ากับ และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

๒.๓ เพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและฝึกปฏิบัติ ไปปรับใช้กับการท าหน้าที่       

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
๒.๕ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง คุ้มค่า เหมาะสม และประหยัด 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
๓.๑  นายก / รองนายก / เลขานุการนายก / ที่ปรึกษานายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๒  ประธานสภา / รองประธานสภา / สมาชิกสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๔  เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓.๕  บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าแหน่งต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมอบรม 
 
 
 



 2 
๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม 

รุ่นที่ 1 วันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  
รุ่นที่ 2 วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเอเชียชะอ า  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  
รุ่นที่ 3 วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมอัลวาเรซ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    
รุ่นที่ 4 วันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
รุ่นที่ 5 วันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

๕. รูปแบบการจัดอบรม 
เป็นการบรรยายให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติและซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยายและปัญหาที่เกิดขึ้น

จริงในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖.วิทยากรในการฝึกอบรม 
วิทยากรจาก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบระเบียบโดยตรง 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘. คณะทํางาน 
๑. รศ.ชูเกียรติ  รักซ้อน       ที่ปรึกษา 
๒. รศ.สุวสิา  พัฒนเกียรติ    ที่ปรึกษา 
๓. นางสาวจุฑามาศ  รักชุม   หัวหน้าโครงการ 
๔. บุคลากรฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป  คณะท างาน 
๕. บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯ  คณะท างาน 
 ๖. บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมฯ   คณะท างาน 
 ๗. บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์    คณะท างาน 
 ๘. นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา   เลขานุการ 

๙. การรับสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อส ารองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครและช าระค่าลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม 

อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือ 
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน ์(ID line) : @ks-training 

หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ 
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖) 

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจ านวนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางข้อก าหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการความรู้ทางวิชาการอปท.จึงสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจ านวน 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ กระเป๋าหนัง อาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ 

ส าหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
 

mailto:-training@gmail.com
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๑๑. การชําระค่าลงทะเบียน 

เมื่อสมัครแล้วกรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณที่ท าการธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี  
“เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” ประเภท บัญชีออมทรัพย์  สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘ 

รุ่นที่ ๑ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๒ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๓ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่    ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๔ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๕ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินใบน าฝาก Pay–In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน 
ผ่านตู้ ATM มาที่หมายเลขโทรสาร หรือ E-mail เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ. 
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน 

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนําหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ    
ในวันลงทะเบียน 

กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร กรุณาโอนเงินแยกเป็นรายหลักสูตร และโปรดระบุชื่อหลักสูตร      
ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตอนแจ้งหลักฐานการโอนเงินด้วย 

กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าเงินสดมาช าระค่าลงทะเบียน 
ณ สถานที่อบรมได้  (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ 

๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม 
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กําหนดการ โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “วิเคราะห์ร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ๖ ฉบับ ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
จ านวนสมาชิกสภาที่พึงมี คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การรับรองและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้าม   

ในการหาเสียงเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง เทคนิคในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ในการอนุมัติ/ตรวจสอบด้านงบประมาณ” 

………………………………………………………………………….. 
วันที่หนึ่ง 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  - รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม 
                          - พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 - ร่วมกันวิเคราะห์สรุปปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

วันที่สอง               บรรยายโดย..วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  เรื่องสําคัญ ! ที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ การเงิน 
                          การคลัง และการเบิกจ่ายเงิน ของ อปท. เพื่อใช้สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาพรวมระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระบบรายรับ – รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การบริหารงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
- การโอนงบประมาณจากรายการหนึ่งไปอีกรายการหนึ่ง 
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
- อ านาจสภาท้องถิ่นในการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
- อ านาจผู้บรหิารท้องถิ่นในการโอนรายจ่ายประจ า และเงินเหลอืจ่ายจากหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินสิง่ก่อสร้าง 
- เทคนิคในการพิจารณาว่าการโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง แต่ละครั้งเป็นอ านาจใคร 
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบและหนังสือสั่งการฉบับใหม่ล่าสุด (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- ประเภทโครงการที่สามารถใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ 
- เทคนิคในการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมของสภาท้องถิ่น 
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสมที่เป็นอ านาจผู้ว่าฯ กับ ที่เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินส ารองจ่าย ในงบกลาง โดยอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 

                           - หลักเกณฑ์การอุดหนุนหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
                             ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙   
- วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- คุณสมบัติของผู้ป่วยยากไร้วิธีการยื่นเรื่องขอ เป็นค่าอะไรบ้าง จ านวนเงินเท่าใด 

                             - หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ       
                            ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระเบียบใหม่) 

- แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ อปท.สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
- แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ เกิดพายุ ฯลฯ 
  อปท. จะสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าอะไรได้บ้าง จ านวนเงินเท่าไหร่  
- การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
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วันที่สอง               บรรยายโดย..วิทยากรจากกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๖ ฉบับ 
- การลดจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นอันจะพึงมีได้ 
- คุณสมบัติ ข้อห้าม ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
- ก าหนดโทษบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
- ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
- การรับรองและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
- การเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  

เทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในระยะเวลาอันใกล้นี้ 

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น     
- การก าหนดที่มา การสิ้นสุดสมาชิกภาพ และการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาท้องถิ่น   
  รองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- การก าหนดที่มา การสิ้นสุดสมาชิกภาพ และการพ้นจากต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 
  และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
- อ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น( การออกกฏหมาย ข้อบัญญัติ 
  เทศบัญญัต ิการพิจารณาอนุมตัิให้ความเห็นชอบในกิจการของสภาท้องถิ่น และหน้าที่ต่อประชาชน )                                                                                              
- อ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นต่อการควบคุมก ากับดูแลผู้บริหารท้องถิ่นการตั้งกระทู้ถาม การอภิปรายทั่วไป 
- การประชุมเพ่ืออภิปรายและลงมติให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง 
- แนวค าวินิจฉัยคดีปกครองที่ส าคัญ อันเกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น  
- เทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เทคนิคในการประชุมสภาอย่างมืออาชีพ  ( การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การปฏิบัติ 
ในกรณีประธานไม่อยู่ในที่ประชุม การเลือกแทนต าแหน่งที่ว่าง การปฏิบัติกรณีประธานสภา     
สั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย) 
- ปัญหาอุปสรรค และ ทางออกเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น 
- กรณีศึกษา เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น 
- เทคนิคในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 

หมายเหตุ :  ๑) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
                ๒) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. / บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
                ๓) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 
 



 6 
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตร “วิเคราะห์ร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ๖ ฉบับ ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
จ านวนสมาชิกสภาที่พึงมี คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การรับรองและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้าม   

ในการหาเสียงเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง เทคนิคในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ในการอนุมัติ/ตรวจสอบด้านงบประมาณ” 

สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ...............................................................................ต าบล........................... ...................................  
อ าเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. .....................................
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร............................................................(โปรดระบุรุน่ที่สมัคร) 

 รุ่นที่ 1 วันที่ ๒๔ - ๒๖ สงิหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  โทร. ๐๔๕-๓๕๒๙๐๐ 
 รุ่นที่ 2 วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเอเชียชะอ า  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  โทร. ๐๓๒-๔๗๓๒๒๒-๕ 
 รุ่นที่ 3 วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมอัลวาเรซ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  โทร. ๐๔๔-๖๑๑๕๕๕  
 รุ่นที่ 4 วันที่ ๑๔ - ๑๖ กนัยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  โทร. ๐๗๕-๓๒๓๗๗๗ 
 รุ่นที่ 5 วันที่ ๒๑ - ๒๓ กนัยายน 2561 ณ โรงแรมเชยีงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร. 0๕๓-๒๒๒๐๙๙ 

ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร) 

๑. ชื่อ.............................................................................ต าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
    e–mail...................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต................. 

๒. ชื่อ.............................................................................ต าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
    e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต................. 

๓. ชื่อ.............................................................................ต าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
    e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต................. 

๔. ......(รายชื่อตามเอกสารแนบ)............................................................................................................................................................. 
 

 

อาหาร      อาหารมุสลิม    อาหารทั่วไป 
                   ( ลงชื่อ )...............................................................ผู้แจ้งรายชื่อ 
                (...............................................................) 
                            ต าแหน่ง................................................................. 
การชําระเงิน 

โอนเงิน : สั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์สาขา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ชื่อบัญชี “เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘ 
หมายเหตุ : การช าระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 

กรณีมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าเงินสดมาช าระ 
ค่าลงทะเบียน ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค) 

กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : @ks-training 
หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ 
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖) 

ในการอบรมครั้งนี้ ผู้จัดได้แจกของที่ระลึก เป็นเสื้อแจ็คเก็ต โปรดระบุ Size เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการอบรมเอง 
(Size M รอบอก 40 นิ้ว) (Size L รอบอก 42  นิ้ว) (Size XL รอบอก 44 นิ้ว) (Size 2XL รอบอก 46  นิ้ว) 

 
 

mailto:-training@gmail.com

