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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

ที่  ๒๕๖๓ / ๖                                                      
 

๓  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง   ขอเชิญเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร “เตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังตามกฎหมายเลือกต้ังและกฎหมายจัดต้ัง
ท้องถิ่นฉบับใหม่และถอดระเบียบสู่การปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่น”  

เรียน   นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน / ประธานสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน / ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   โครงการฝึกอบรม จ านวน  ๑  ชุด 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานราชการระดับท้องถ่ิน โดยมีฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา 
ร่วมกนัผลักดนันโยบายไปสู่ทิศทางเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินให้เกิดการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม น าพาทอ้งถ่ินไปสู่การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืและเกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 

ในการขบัเคล่ือนนโยบายต่างๆ ไปสู่ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน บุคลากรขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะในส่วนของกิจการ
สภาซ่ึงเป็นส่วนที่ส าคัญยิ่งในการผลักดันนโยบายและงบประมาณไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีปัจจุบนัได้มีการประกาศใชก้ฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและ
กฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฉบบัใหม่ โดยมีสาระส าคญัที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมหลายประการ ผูบ้ริหาร 
สมาชิก ตลอดจนบุคลากรของทอ้งถ่ินจ าเป็นจะตอ้งศึกษาและเรียนรู้กฎหมายที่มีการแกไ้ขใหม่ให้เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
เพือ่ใหก้ารปฏิบตัิงานตามบทบาทอ านาจหนา้ที่ของตนเองเป็นไปในทิศทางที่ถูกตอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุด 

สถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในประเด็นต่างๆ ขา้งตน้ จึงได้จดัท า
โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “เตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังตามกฎหมายเลือกต้ังและกฎหมายจัดต้ังท้องถิ่นฉบับ
ใหม่และถอดระเบียบสู่การปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่น” น้ีขึ้นมา โดยทางสถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพได้
เรียนเชิญวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าวโดยตรงมาบรรยายใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๘๐๐ บาท  (ไม่รวมค่าที่พกัและค่าพาหนะเดินทาง) ซ่ึงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจ านวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ขอ้ ๒๘ (๒) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรในสังกดัทราบ สถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บการพจิารณาส่งบุคลากรเขา้ร่วมในโครงการฝึกอบรมดงักล่าวและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(นางสาวสุภาพร  ณ พทัลุง) 

ผูอ้  านวยการสถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 

๑



 

 

 
โครงการฝึกอบรม 

“เตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังตามกฎหมายเลือกต้ังและกฎหมายจัดต้ังท้องถิ่นฉบับใหม่  
และถอดระเบียบสู่การปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่น” 

………………………………………………… 
 
 

๑.   หลักการและเหตุผล 
ในการขบัเคล่ือนนโยบายต่างๆ ไปสู่ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน บุคลากรขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะในส่วนของกิจการ
สภาทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นส่วนที่ส าคญัยิง่ในการช่วยผลกัดนันโยบายและงบประมาณไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดความถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  นอกจากน้ีปัจจุบนัได้มีการประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและกฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฉบบัใหม่ โดยมีสาระส าคญัที่เปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมหลายประการ ผูบ้ริหาร สมาชิก ตลอดจนบุคลากรของทอ้งถ่ินจ าเป็นจะตอ้งศึกษาและเรียนรู้กฎหมายที่มีการ
แกไ้ขใหม่ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานตามบทบาทอ านาจหนา้ที่ของตนเองเป็นไปในทิศทางที่ถูกตอ้งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

สถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ จึงไดจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “เตรียมความพร้อมในการ
เลือกต้ังตามกฎหมายเลือกต้ังและกฎหมายจัดต้ังท้องถ่ินฉบับใหม่และถอดระเบียบสู่การปฏิบัติในการประชุมสภา
ท้องถิ่น” ขึ้นมา  

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดมี้ทกัษะศิลปะการพดูเพือ่เขา้ถึงใจประชาชนและการปรับใชใ้นการท างาน 
 ๒.๒  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้สาระและประเด็นส าคญัต่างๆ ของกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมาย
จดัตั้งทอ้งถ่ินฉบบัใหม่เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
  ๒.๓  เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้ในเร่ืองการยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 

  ๒.๔  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบกระบวนการและขั้นตอนเก่ียวกบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน เพิ่มทกัษะ
การประชุมสภาทอ้งถ่ิน ไดท้ราบกรณีศึกษา ปัญหา ที่เกิดจากการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
  ๒.๕  เพื่อให้ผู ้เข ้ารับการอบรมได้มีการแลกเปล่ียนทัศนคติ พร้อมทั้ งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การประชุมสภาทอ้งถ่ินและสามารถน าไปแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  นายก / รองนายก / เลขานุการนายก / ที่ปรึกษานายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ๓.๒ ประธานสภา / รองประธานสภา / เลขานุการสภา / สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                     ๓.๓ ปลดั / รองปลดั / หวัหนา้ฝ่าย / หวัหนา้กอง / ผูอ้  านวยการกอง / ผูอ้  านวยการส านกั 
                      ๓.๔ ขา้ราชการ / พนกังาน / ลูกจา้งส่วนทอ้งถ่ิน 
  ๓.๕ บุคคลที่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเห็นสมควรใหเ้ขา้รับการอบรมคร้ังน้ี 

 

 
๔. ระยะเวลาการด าเนินการ / สถานที่ฝึกอบรม 
 

        รุ่นที่  ๑   วนัที่   ๑๓  –  ๑๕   มีนาคม  ๒๕๖๓       ณ โรงแรม นภาลยั อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 
       รุ่นที่  ๒  วนัที่  ๒๗  –   ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๓    ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูค  า อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
 
       รุ่นที่  ๓  วนัที่  ๓  –  ๕  เมษายน  ๒๕๖๓        ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชัน่ อ.เมือง จ.ระยอง 
        
๕. งบประมาณ 
 ๕.๑ ค่าลงทะเบียน ๑,๘๐๐ บาท (หน่ึงพนัแปดร้อยบาทถว้น) เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารหรือหนังสือคู่มือ 
ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจดัสถานที่อบรม ค่าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ  
ใช้งบประมาณของหน่วยงานตน้สังกัดของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗  
หมวด ๒ ขอ้ ๒๘(๒)  
                    ๕.๒ ส าหรับค่าที่พกั ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณตน้สังกดัของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๕๕ แกไ้ขเพิม่เติมถึง(ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือไดรั้บอนุมตัิจากผูบ้งัคบับญัชาแลว้ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 เป็นการบรรยายจากวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีความรู้ความสามารถเฉพาะเร่ือง  และเปิดใหมี้การซกัถาม
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบติังาน/เน้ือหาที่บรรยาย /เสวนาตามโครงการ 
 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
 ๗.๑ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ทกัษะศิลปะการพดูเพือ่เขา้ถึงใจประชาชนและการปรับใชใ้นการท างาน 
 ๗.๒ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รียนรู้สาระและประเด็นส าคญัต่างๆ ของกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจดัตั้ง
ทอ้งถ่ินฉบบัใหม่เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  

 ๗.๓ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รียนรู้ในเร่ืองการยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
 ๗.๔ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดท้ราบกระบวนการและขั้นตอนเก่ียวกบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน เพิ่มทกัษะการ

ประชุมสภาทอ้งถ่ิน ไดท้ราบกรณีศึกษา ปัญหา ที่เกิดจากการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
  ๗.๔  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้การแลกเปล่ียนทศันคติ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประชุม
สภาทอ้งถ่ินและสามารถน าไปแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
๘. การรับสมัคร 

        ๘.๑  แจง้ตอบรับการฝึกอบรมโดยกรอกใบสมคัรส่งมาที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
                              เลขที่ ๙/๕ ซอยสุขาภิบาล ๕ ซอย ๗๐ ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ 
                     ๘.๒  สมคัรทางโทรศพัท ์๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ , ๐๘๙-๖๖๗-๙๔๔๒ , ๐๘๑-๓๒๕-๕๙๒๐   

        ๘.๓  ส่งใบสมคัรทางโทรสาร ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ 

๒



PB

 

 
๔. ระยะเวลาการด าเนินการ / สถานที่ฝึกอบรม 
 

        รุ่นที่  ๑   วนัที่   ๑๓  –  ๑๕   มีนาคม  ๒๕๖๓       ณ โรงแรม นภาลยั อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 
       รุ่นที่  ๒  วนัที่  ๒๗  –   ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๓    ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูค  า อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
 
       รุ่นที่  ๓  วนัที่  ๓  –  ๕  เมษายน  ๒๕๖๓        ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชัน่ อ.เมือง จ.ระยอง 
        
๕. งบประมาณ 
 ๕.๑ ค่าลงทะเบียน ๑,๘๐๐ บาท (หน่ึงพนัแปดร้อยบาทถว้น) เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารหรือหนังสือคู่มือ 
ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจดัสถานที่อบรม ค่าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ  
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๖. วิธีการด าเนินการ 
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  ๗.๔  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้การแลกเปล่ียนทศันคติ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประชุม
สภาทอ้งถ่ินและสามารถน าไปแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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                     ๘.๒  สมคัรทางโทรศพัท ์๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ , ๐๘๙-๖๖๗-๙๔๔๒ , ๐๘๑-๓๒๕-๕๙๒๐   

        ๘.๓  ส่งใบสมคัรทางโทรสาร ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ 

๓



 

 
 
        ๘.๔  ส่งใบสมคัรทาง  E-mail : ppd-development@hotmail.com 
        ๘.๕  ส่งใบสมคัรทาง (ID line)  : ๐๘๙๖๖๗๙๔๔๒ 

 
หมายเหตุ: การส ารองห้องพักผู้จัดไม่ได้จัดที่พักให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อส ารองที่พกัโดยตรงกับทางโรงแรม      
 
๑.  โรงแรมนภาลยั อ.เมือง จ.อุดรธานี 
  โทร. ๐-๔๒๓๔-๗๔๔๔ ,๐๘๘-๕๑๑-๕๓๑๘ คุณนอ้ย 
 
๒. โรงแรมเชียงใหม่ภูค  า  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 
 โทร. ๐-๕๓๒๑-๑๐๒๖ – ๓๑ , ๐๘๖-๔๒๑-๓๒๙๑ คุณอรชร 
 
๓. โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน่ อ.เมือง  จ.ระยอง 
 โทร. ๐-๓๘๖๑-๔๙๐๑-๗ , ๐๘๘-๕๖๕-๓๖๓๒ คุณบุญชู 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดการบรรยาย 
“เตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังตามกฎหมายเลือกต้ังและกฎหมายจัดต้ังท้องถิ่นฉบับใหม่  

และถอดระเบียบสู่การปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่น” 
******************************* 

วันแรก      
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      รายงานตวั ลงทะเบียนรับเอกสาร  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                    รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   บรรยายโดย อ. รัชเขต  วีสเพญ็       

◌ บรรยายหวัขอ้ “ ศิลปะการพูดและการน าไปปรับใช้ในการท างาน ”  
-  ความส าคญัของการพูด  
-  หลกัทัว่ไปในการพูด / การเรียงล าดบัเน้ือเร่ือง / จิตวิทยาการพูด 
-  การเตรียมตวัผูพู้ด / การเตรียมเน้ือเร่ืองท่ีจะพูด  
-  เทคนิคการถ่ายทอดค าพูด การใชน้ ้าเสียง  ลีลา ท่าทาง สายตา ประกอบการพูด         
- การใชค้ าข้ึนตน้ เน้ือเร่ืองและสรุปจบให้น่าสนใจ                                  

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.        รับประทานอาหารว่าง  
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๔๕ น.  -  การน าเสนอท่ีแตกต่าง  / การสร้างบรรยากาศ 
  -  การวิเคราะห์ผูฟั้ง / การประเมินปัญหาและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  
                                            -  การพูดเพ่ือช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

วันที่สอง    บรรยายโดย วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.   ◌ บรรยายหวัขอ้ “ การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ ” 
   - ท่ีมาและความส าคญัของการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน และอ านาจในการปกครองทอ้งถ่ินเป็นของผูใ้ด  
   - วิธีการและระยะเวลาในการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
   - เขตเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทเป็นอยา่งไร  
   - จ านวนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีพึงมีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท 
   - ผูมี้สิทธิออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
   - คุณสมบติั ขอ้ห้าม และระยะเวลา ในการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
   - การรับรองผลการเลือกตั้ง ตอ้งรับรองภายในก าหนดเวลาใด  

- การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูก้ระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งทอ้งถ่ิน  
- การเตรียมการเลือกตั้ง   / การด าเนินการเลือกตั้ง  / ขอ้ห้ามในการเลือกตั้ง  / การหาเสียงเลือกตั้ง 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  – การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตอ้งท าอยา่งไร 

- การนบัคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จะตอ้งนบัคะแนนอะไรบา้ง 
- การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ภายในก าหนดเวลาใด 
- การเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีของผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

                 และในกรณีท่ีมีการประกาศรับรองผลสมาชิกสภาทอ้งถ่ินยงัไม่ครบตามจ านวนท่ีกฎหมายจดัตั้ง 
                 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด จะสามารถประชุมสภาทอ้งถ่ินไดห้รือไม่ อยา่งไร 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
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ก าหนดการบรรยาย 
“เตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังตามกฎหมายเลือกต้ังและกฎหมายจัดต้ังท้องถิ่นฉบับใหม่  

และถอดระเบียบสู่การปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่น” 
******************************* 

วันแรก      
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      รายงานตวั ลงทะเบียนรับเอกสาร  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                    รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   บรรยายโดย อ. รัชเขต  วีสเพญ็       

◌ บรรยายหวัขอ้ “ ศิลปะการพูดและการน าไปปรับใช้ในการท างาน ”  
-  ความส าคญัของการพูด  
-  หลกัทัว่ไปในการพูด / การเรียงล าดบัเน้ือเร่ือง / จิตวิทยาการพูด 
-  การเตรียมตวัผูพู้ด / การเตรียมเน้ือเร่ืองท่ีจะพูด  
-  เทคนิคการถ่ายทอดค าพูด การใชน้ ้าเสียง  ลีลา ท่าทาง สายตา ประกอบการพูด         
- การใชค้ าข้ึนตน้ เน้ือเร่ืองและสรุปจบให้น่าสนใจ                                  

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.        รับประทานอาหารว่าง  
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๔๕ น.  -  การน าเสนอท่ีแตกต่าง  / การสร้างบรรยากาศ 
  -  การวิเคราะห์ผูฟั้ง / การประเมินปัญหาและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  
                                            -  การพูดเพ่ือช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

วันที่สอง    บรรยายโดย วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.   ◌ บรรยายหวัขอ้ “ การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ ” 
   - ท่ีมาและความส าคญัของการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน และอ านาจในการปกครองทอ้งถ่ินเป็นของผูใ้ด  
   - วิธีการและระยะเวลาในการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
   - เขตเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทเป็นอยา่งไร  
   - จ านวนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีพึงมีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท 
   - ผูมี้สิทธิออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
   - คุณสมบติั ขอ้ห้าม และระยะเวลา ในการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
   - การรับรองผลการเลือกตั้ง ตอ้งรับรองภายในก าหนดเวลาใด  

- การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูก้ระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งทอ้งถ่ิน  
- การเตรียมการเลือกตั้ง   / การด าเนินการเลือกตั้ง  / ขอ้ห้ามในการเลือกตั้ง  / การหาเสียงเลือกตั้ง 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  – การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตอ้งท าอยา่งไร 

- การนบัคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จะตอ้งนบัคะแนนอะไรบา้ง 
- การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ภายในก าหนดเวลาใด 
- การเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีของผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

                 และในกรณีท่ีมีการประกาศรับรองผลสมาชิกสภาทอ้งถ่ินยงัไม่ครบตามจ านวนท่ีกฎหมายจดัตั้ง 
                 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด จะสามารถประชุมสภาทอ้งถ่ินไดห้รือไม่ อยา่งไร 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
 
 

๕



 

 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.     ◌ บรรยายหวัขอ้ “ กฎหมายจดัตั้งท้องถิ่นที่มกีารแก้ไขปรับปรุงใหม่ ” 
     - การสอบสวนและวินิจฉยัให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่ง 

- คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของการเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
- วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
- คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้าม/วาระการด ารงต าแหน่งของรองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
- การสอบสวนและวินิจฉยัให้ความเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินส้ินสุดลง จะกระท าไดด้ว้ยเหตุใดบา้ง 
- การสัง่ระงบัหรือเพิกถอนการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือสัง่ให้ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประธานสภา  

                      รองประธานสภา พน้จากต าแหน่ง ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนค าสัง่ระงบัหรือค าสัง่เพิกถอนของผูก้  ากบัดูแล 
- การสัง่ให้ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประธานสภา รองประธานสภา หยดุปฏิบติัหน้าท่ี  

      ในกรณีท่ีมีการขดัค าสัง่ระงบัหรือค าสัง่เพิกถอนของผูก้  ากบัดูแล 
- การอุทธรณ์ค าสัง่ระงบัหรือค าสัง่เพิกถอนของผูก้  ากบัดูแล 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.        รับประทานอาหารว่าง  
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.       ◌ การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

◌ การเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาคร้ังแรก 
 

วนัที่สาม     บรรยายโดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.  ◌ บรรยายหวัขอ้ “ ถอดระเบียบสู่การปฏิบัต ิเทคนิคในการประชุมสภาท้องถิ่น” 
   - บทบาทภารกิจของสภาทอ้งถ่ินภายใตห้ลกันิติรัฐ นิติธรรม  

-  สมยัประชุมสภาทอ้งถ่ิน มีก่ีประเภท และมีความส าคญัอยา่งไร 
-  การเรียกประชุม จะตอ้งกระท าเม่ือใด โดยใคร เกิดประโยชน์กบัผูใ้ด จะไม่เรียกประชุมไดห้รือไม่ 
- การนดัประชุม จะตอ้งกระท าเม่ือใด โดยใคร เกิดประโยชน์กบัผูใ้ด จะไม่นดัประชุมไดห้รือไม่  
- ญตัติ หมายถึงอะไร มีก่ีประเภท ความแตกต่างของญตัติแต่ละประเภท     
- การพิจารณาขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย โดยการด าเนินกระบวนการพิจารณาในทางปฏิบติัจริง  

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. -  การอภิปราย ความส าคญัของการอภิปราย วิธีการแสดงความประสงคท่ี์จะอภิปรายในท่ีประชุม 
   -  การลงมติ มีก่ีประเภท และมีความส าคญัอยา่งไร สมาชิกสภาควรมีบทบาทอยา่งไรในการลงมติ   

- การนบัคะแนนเสียง มีก่ีแบบ และใชข้อ้มูลใดเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง     
-  กระทูถ้าม หมายถึงอะไร ใครมีสิทธิตั้งกระทูถ้าม และจะตั้งกระทูถ้ามไดใ้นกรณีใด                    
-  คณะกรรมการสภาทอ้งถ่ิน มีก่ีประเภท มีภารกิจอยา่งไร และมีประโยชน์ต่อสภาทอ้งถ่ินประการใด  
-  การปิดประชุมสภาด้วยเหตุอลเวง/การเลือกประธานในท่ีประชุมคราวนั้น (ในกรณีท่ีไม่มีประธาน 
และรองประธานสภาทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได)้   

-  การรักษาระเบียบการประชุมสภาทอ้งถ่ิน เป็นอ านาจของผูใ้ด และจะตอ้งรักษาอยา่งไร 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.   ◌ สรุปผลการอบรมและมอบหนงัสือรับรองการเขา้รับการอบรมเละปิดการอบรม  
หมายเหตุ    ๑. ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
                    ๒. บรรยายโดย วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยตรง 
                    ๓. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บแจกหนงัสือคู่มือและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 
ใบสมคัรโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร  

“เตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังตามกฎหมายเลือกต้ังและกฎหมายจัดต้ังท้องถิ่นฉบับใหม่  
และถอดระเบียบสู่การปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่น” 

        รุ่นที่  ๑   วนัที่   ๑๓  –  ๑๕   มีนาคม  ๒๕๖๓       ณ โรงแรม นภาลยั อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 

       รุ่นที่  ๒  วนัที่  ๒๗  –   ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๓    ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูค  า อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
 

       รุ่นที่  ๓  วนัที่  ๓  –  ๕  เมษายน  ๒๕๖๓        ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชัน่ อ.เมือง จ.ระยอง 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน............................................................................ต าบล..........……………………. 
     อ าเภอ ..........................................จงัหวดั ...............................................รหสัไปรษณีย.์...................................…… 
     โทรศพัท.์ .................................โทรศพัทมื์อถือผูป้ระสานงาน...............................….โทรสาร…………………… 

๒.  ช่ือผูส้มคัร/ต าแหน่ง 
 (๑) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต าแหน่ง ..................…..........………........... 

 (๒) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต าแหน่ง .......................................………… 

 (๓) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต าแหน่ง .......................…………................ 

 (๔) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต าแหน่ง ........................…………............... 

(๕) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต  าแหน่ง ........................…………............... 

(๖) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต  าแหน่ง ........................…………............... 

(๗) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต  าแหน่ง ........................…………............... 

(๘) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต  าแหน่ง ........................…………............... 

(๙) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต  าแหน่ง ........................…………............... 

๓.  ช าระเงินลงทะเบียนโดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
ธนาคาร เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บญัชี ออมทรัพย์  เลขที่  ๐๑๒๕๘-๒-๒๕๖๑๐-๕ 
  สาขา  มนีบุรี     ช่ือบญัชี  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
ธนาคาร   กรุงไทย บญัชี ออมทรัพย์     เลขที่   ๕๖๗-๐-๐๙๘๑๕-๓ 

สาขา  ตลาดวงศกร    ช่ือบญัชี  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
๔.   ส่งใบสมคัรไดท้ี่  
E-mail: ppd-development@hotmail.com /โทรสาร ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ / (ID line) : ๐๘๙-๖๖๗-๙๔๔๒ 
 

ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมไดท้ี่ โทรศพัท ์๐๘๙-๖๖๗-๙๔๔๒ , ๐๘๑-๓๒๕-๕๙๒๐ , ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ 
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ใบสมคัรโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร  

“เตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังตามกฎหมายเลือกต้ังและกฎหมายจัดต้ังท้องถิ่นฉบับใหม่  
และถอดระเบียบสู่การปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่น” 

        รุ่นที่  ๑   วนัที่   ๑๓  –  ๑๕   มีนาคม  ๒๕๖๓       ณ โรงแรม นภาลยั อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 

       รุ่นที่  ๒  วนัที่  ๒๗  –   ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๓    ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูค  า อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
 

       รุ่นที่  ๓  วนัที่  ๓  –  ๕  เมษายน  ๒๕๖๓        ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชัน่ อ.เมือง จ.ระยอง 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน............................................................................ต าบล..........……………………. 
     อ าเภอ ..........................................จงัหวดั ...............................................รหสัไปรษณีย.์...................................…… 
     โทรศพัท.์ .................................โทรศพัทมื์อถือผูป้ระสานงาน...............................….โทรสาร…………………… 

๒.  ช่ือผูส้มคัร/ต าแหน่ง 
 (๑) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต าแหน่ง ..................…..........………........... 

 (๒) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต าแหน่ง .......................................………… 

 (๓) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต าแหน่ง .......................…………................ 

 (๔) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต าแหน่ง ........................…………............... 

(๕) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต  าแหน่ง ........................…………............... 

(๖) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต  าแหน่ง ........................…………............... 

(๗) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต  าแหน่ง ........................…………............... 

(๘) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต  าแหน่ง ........................…………............... 

(๙) ช่ือ – สกุล ...............................................................ต  าแหน่ง ........................…………............... 

๓.  ช าระเงินลงทะเบียนโดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
ธนาคาร เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บญัชี ออมทรัพย์  เลขที่  ๐๑๒๕๘-๒-๒๕๖๑๐-๕ 
  สาขา  มนีบุรี     ช่ือบญัชี  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
ธนาคาร   กรุงไทย บญัชี ออมทรัพย์     เลขที่   ๕๖๗-๐-๐๙๘๑๕-๓ 

สาขา  ตลาดวงศกร    ช่ือบญัชี  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
๔.   ส่งใบสมคัรไดท้ี่  
E-mail: ppd-development@hotmail.com /โทรสาร ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ / (ID line) : ๐๘๙-๖๖๗-๙๔๔๒ 
 

ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมไดท้ี่ โทรศพัท ์๐๘๙-๖๖๗-๙๔๔๒ , ๐๘๑-๓๒๕-๕๙๒๐ , ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ 
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