ที่ ศธ ๖๘๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๐๒

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐

๑ เมษำยน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
หลักสูตร “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กำรสิ้นสุดสมำชิกภำพของสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น กำรประชุมสภำท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. / เทศบำล /อบต.)
ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ และเตรียมควำมพร้อมกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕๖๓” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๑๐
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำหนดจัดโครงกำร หลักสูตร “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้มีสิท ธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้อ งถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. / เทศบาล /อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ และเตรียมความพร้อม
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับใหม่ ) และมีควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำยที่ เกี่ยวกับ วิธีกำรพิจ ำรณำงบประมำณ กำรโอนงบประมำณ กำรตั้ง งบประมำณ โดยโครงกำรฯ กำหนดจัดฝึกอบรม
จำนวน ๑๐ รุ่น ค่ำลงทะเบียนท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเจริญธำนี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น (พัทยำกลำง) จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลำซ่ำ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทำวเวอร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
รุ่นที่ ๖ ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมสบำยโฮเทล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
รุ่นที่ ๗ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร
รุ่นที่ ๘ ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมไดมอนด์พลำซ่ำ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี
รุ่นที่ ๙ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี
รุ่นที่ ๑๐ ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้ รับอนุมัติจำก
ผู้บังคับบัญชำแล้ว

ในกำรนี้ จึง ขอเรียนเชิญ ท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ เกี่ยวข้อ งในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำม โครงกำรฯดั งกล่ ำว
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัด ส่งใบสมัครได้ที่คุณจำรุวรรณ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ และคุณรุ่งทิพย์
โทรศัพท์ ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.training59.com
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. / เทศบาล /อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
และเตรียมความพร้อมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
******************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญ ญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒) เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบจ. /
นายกเทศมนตรี/ นายก อบต.) และจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น การพ้นจาก
ตาแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น และการกระทาอันเป็นการต้องห้ามของนายกท้องถิ่น รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภา
อีกทั้งได้ แก้ไขอ านาจหน้าที่แ ละการกากับดูแลองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น เพื่อให้ได้ มาซึ่ง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น นายกท้องถิ่นและผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มี
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ส่ ว นรวม ให้ เป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและมี
ประสิทธิภาพ เพื่ อประโยชน์ ของประชาชนสูงสุด และประกอบกับในการแก้ไขครั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติม ประเภท
รายจ่ายและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการนาเงินของกิจการหรือการเป็นหุ้นส่วน หรือการ
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการนั้นไปใช้จ่าย
ประกอบกั บ กฎหมายจัดตั้งทั้ ง ๓ ฉบั บนี้ กาหนดให้ สภาท้ องถิ่น มี อ านาจในการพิ จารณาเห็ น ชอบร่าง
เทศบัญ ญัติ/ข้อบัญ ญัติว่าด้วยการงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการท้องถิ่น เพื่อประโยชน์
สาธารณะที่ เกิดขึ้นกับ ประชาชนโดยตรง ซึ่ง จะต้องคานึงถึง สถานะการเงิน การคลัง และถือปฏิบัติตามระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสานักงบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไข ฉบับ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ หรือ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน โดยเฉพาะการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างสาธารณู ปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่ อ
บริการประชาชน หรือด้านการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมด้านการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนด้านการส่งเสริมศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม และในการ
พิจารณางบประมาณ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง การรับโอนทรัพย์สิน การจ่ายขาดเงินสะสม จะต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาให้อนุมัติในการประชุมสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.2547
จากเหตุผลดังกล่าวสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ. / เทศบาล /อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ และเตรียมความพร้อมการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจาปี ๒๕๖๓” โดยได้เชิญ วิท ยากรจากกรมส่ งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น ซึ่ง เป็ นผู้ รับ ผิด ชอบและเชี่ยวชาญ
โดยตรงมาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ารั บ การอบรมมี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ก ฎหมายจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับใหม่) ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/พ.ร.บ.เทศบาล/
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย กรณีศึกษาที่น่าสนใจและหนังสือ
สั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีการพิจารณางบประมาณ
การโอนงบประมาณ การตั้งงบประมาณ เช่น พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของสานักงบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.
พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไข ฉบับ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง
๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ นายยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ หัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้ากอง/ ผู้อานวยการกอง/ ผู้อานวยการสานัก
๓.๔ ประธานสภา/ รองประธาน/ เลขานุการ/ สมาชิกสภาท้องถิ่น
๓.๕ นิติกร/ ข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น/ ลูกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ
งานกิจการสภาท้องถิ่น
๓.๖ เจ้าหน้าที่/ พนักงานส่วนท้องถิ่น/ ลูกจ้างผู้ได้พิจารณาว่าเหมาะสม
๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม จานวน ๓ วัน
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น (พัทยากลาง) จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕. วิทยากร

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖. วิธีการฝึกอบรม
บรรยายและตอบข้อซักถามโดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและ
เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกิจการสภาและวิธีการงบประมาณท้องถิ่นโดยตรง
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ทาให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ท ราบถึง กรณี ศึกษาที่ น่าสนใจเกี่ยวกับ การปฏิบั ติหน้าที่ เกี่ยวกับ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น
๗.๒ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีการพิจารณางบประมาณ
การโอนงบประมาณ การตั้งงบประมาณ
๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
๘.๑ ค่ า ลงทะเบี ย นอบรม ท่ า นละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพั น เก้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ น ค่ า เอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
เครื่ อ งเขี ยน ค่ า โสตทั ศ นู ป กรณ์ ค่ า ประสานงาน และประกาศนี ย บั ต ร (ทั้ ง นี้ ไม่ รวมค่ า พาหนะ ค่ าที่ พั ก และ
ค่าเบี้ยเลี้ยง) สามารถเบิกได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๘.๒ ผู้ เข้ารับ การอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่ างๆ สามารถเบิก ค่าลงทะเบี ยนจาก
ต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ ยงในการเดินทางก่อนและหลัง วันฝึกอบรมสามารถเบิ กจ่ายจาก
งบประมาณต้น สังกั ดของผู้เข้ ารับการอบรมตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว
๙. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยสานักงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
๑๐. ช่องทางการสมัคร
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ในหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
 E-mail : 5599training@gmail.com
 ID Line : training59 หรือ ID Line : 59training
 Facebook : อบรมคนท้องถิ่น

 Website : www.training59.com
 ทางโทรสาร : ๐๒ ๙๒๑ ๔๑๒๒ ,๐๒ ๔๔๓ ๖๘๓๓
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
คุณจารุวรรณ: โทร ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ และ คุณรุ่งทิพย์: โทร ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓
๑๑. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
ทางสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชาระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ใน
วันรายงานตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจาเป็นต้อง
ชาระเงินด้วยวิธีการอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
๑๒. การสารองห้องพัก
ผู้เข้าอบรมสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทางมหาวิทยาลัย
 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. ๐๔๓ ๒๒๐ ๔๐๐
 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี โทร. ๐๘๑-๒๖๗-๕๔๑๘, ๐๓๘-๔๒๖-๓๕๒-๔
 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. ๐๓๒ ๕๑๓ ๒๓๐ – ๔
 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 055-211288
 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074-355355
 โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-295999
 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๒๒๒ แผนสารองห้องพัก
 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-277288 (ฝ่ายสารองห้องพัก)
 โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 045-311-655-6
 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-224333

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
ปฏิบัตกิ ารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กาหนดการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. / เทศบาล /อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
และเตรียมความพร้อมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.......................................................................................................................................................................................
วันแรก
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่สอง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม
บรรยายโดย ผอ.พงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย
จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
- แนวทางการตรวจสอบรายละเอียดประมาณการราคางานก่อสร้างงบลงทุน เพื่อ
จัดทาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- การพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย/การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ข้อทักท้วงและข้อบกพร่องในการตั้งงบประมาณรายจ่าย-การเบิกจ่ายเงิน-การโอน
งบประมาณ
- หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ที่ถูกต้อง
- การพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายทุนสารองเงินสะสมของสภาท้องถิ่น
- การพิจารณาอนุมัติให้กันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ลักษณะใดจึงจะเป็นอานาจของสภาท้องถิ่นในการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือ
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- การพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีผลต่อการเพิ่มวงเงิน
งบประมาณจักต้องพิจารณาอย่างไร เป็นอานาจที่ต้องผ่านสภาหรือไม่อย่างไร
- การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการให้บุคคลใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินราชการ
- การตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหน่วยงานอื่นตามระเบียบเงินอุดหนุน พ.ศ.2559
- การใช้ จ่ายเงินเพื่ อการจัดงานและการแข่ งขันกี ฬาท้ องถิ่ น (สมาชิ กสภา/ผู้บริหาร/
พนักงาน) ที่ถูกเรียกคืนเงิน
- แนวทางและหลักเกณฑ์วิธีการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 (ฉบับใหม่)
- กรณี ศึกษาการร่วมรับผิดทางละเมิดของสภาท้ องถิ่น กรณี พิจารณาเห็นชอบอนุมั ติ
โอนเงิน งบประมาณรายจ่ายหรือการจ่ายขาดเงินสะสม

วันที่สาม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

บรรยายโดย อ.วราภรณ์ ขวัญเรือน
(ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระเบียบท้องถิ่น)
บรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. กฎหมายท้องถิ่น ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่... พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่... พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ฉบับที่.... พ.ศ. ๒๕๖๒
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
- เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น
- เหตุแห่งการพ้นจากตาแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานสภาและรองประธานสภาท้องถิ่น
- การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น/การพ้นจากตาแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งดารงตาแหน่งอยูต่ ามประกาศและคาสั่ง คสช.
- กระบวนการสอบสวนและวินิจฉัย กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
- กระบวนการสอบสวนและวินิจฉัย กรณีผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานสภา และรองประธาน สภาท้องถิ่น กระทาการต้องห้ามตามกฎหมาย
2. การพิจารณาญัตติต่าง ๆ ของสภาท้องถิ่น
- ประเภทญัตติ
- วิธีการเสนอญัตติ
- ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาญัตติ
- การลงมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น (เช่น
คาวินิจฉัยของศาลปกครองความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวทางการ
ตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:
๑) รับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๒) รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๓) กาหนดการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. / เทศบาล /อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
และเตรียมความพร้อมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ เทศบาล/อบต./อบจ......................................................................อาเภอ...............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์..............................................
***E–mail หรือ ID Line สาหรับการยืนยันการสมัคร.................................................................(โปรดระบุ)***
มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่............................ระหว่างวันที่.........................................................................
รายชื่อ ดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๒. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๓. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๔. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
อาหารมุสลิม จานวน..............คน อาหารทั่วไป จานวน..............คน อาหารอื่นๆ (โปรดระบุ) จานวน..............คน
(ลงชื่อ).........................................................ผู้มีอานาจอนุมัติ
(.........................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
รับฟรี !!!! เสื้อคอโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐
ขนาดรอบอก
ผู้ชาย
ผู้หญิง

S
40
-

M
42
36

L
44
38

XL
46
40

XXL
48
42

ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
ทาง ID Line : training59 หรือ ID Line : 59training ทางโทรสาร (Fax) หมายเลข ๐๒ ๔๔๓ ๖๘๓๓ หรือ ๐๒ ๙๒๑ ๔๑๒๒
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ หรือ ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓
การชาระเงิน : ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทางสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชาระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวันรายงานตัว
และรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจาเป็นต้องชาระเงินด้วยวิธีการอื่น กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
หมายเหตุ : ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง 7 วัน
๒) กรณีมีการยกเลิกการอบรม ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
๓) แบบฟอร์มใบสมัครนี้ สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเข้ารับการอบรมได้

