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สถาบันส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 

เลขที ๙/๕ ซอยสุขาภิบาล ๕ ซอย ๗๐ ถนนสุขาภิบาล ๕  แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ 
โทร ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ ,๐๘๙-๖๖๗-๙๔๔๒ ,๐๘๑-๓๒๕-๕๙๒๐  โทรสาร ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ www.ppd-development.com 

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

ที  ๒๕๖๒ / ๙                                                       

๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

เรือง   ขอเชิญเขา้รับการอบรม “เทคนิคการประชุมสภาท้องถิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลอืกตังท้องถนิ”  

เรียน   นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน / ประธานสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน / ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  
สิงทีส่งมาดว้ย   โครงการอบรมและสมัมนาฯ  จาํนวน  ๑  ชุด 
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นหน่วยงานราชการทีใกลชิ้ดประชาชนมีหนา้ทีในการจดับริการสาธารณะโดยมี
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถินเป็นผูก้าํหนดทิศทางในการพฒันาและตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีจะเกิดขึนในทอ้งถิน 
ตวัผูบ้ริหารทอ้งถินก็จะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถทางการบริหารเพือขบัเคลือนนโยบาย ภารกิจต่างๆ ของทอ้งถิน ในขณะที
สมาชิกสภาท้องถินก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการประชุมสภาท้องถินเพือทีจะได้ช่วยให้เกิดการพฒันาและสร้าง
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทอ้งถิน ดงันนัผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถินจึงจาํเป็นจะตอ้งหมนัพฒันาความรู้ความสามารถ
ของตนเองให้ทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

 สถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ทีของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา
ทอ้งถินเพือให้ตามทนัปัญหาและเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหม่ๆ ของทอ้งถิน จึงไดจ้ดัทาํโครงการอบรมหลกัสูตร “เทคนิคการประชุม
สภาท้องถิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และทิศทาง
หลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตังท้องถิน”  เพือให้ผูบ้ริหารท้องถิน สมาชิกสภาทอ้งถินและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถินไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีของสภาทอ้งถิน ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยไดเ้รียนเชิญวิทยากรผูเ้ชียวชาญและมีประสบการณ์ในเรืองดงักล่าวโดยตรงมาบรรยายให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้รับการ
อบรม  

สถาบนัฯ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสงักดัเขา้ร่วมอบรมโครงการดงักล่าวจาํนวน ๔ รุ่น ดงันี     
 รุ่นที  ๑   วนัที  ๘  –  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒   ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูคาํ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 รุ่นที  ๒  วนัที   ๒๙ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรม นภาลยั อ.เมือง จ.อุดรธานี   
 รุ่นที  ๓  วนัที  ๕  –   ๗   เมษายน  ๒๕๖๒  ณ โรงแรม  สตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง 
รุ่นที  ๔   วนัที  ๒๖  –  ๒๘  เมษายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรม บีพี แกรนดท์าวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

             ค่าลงทะเบียน ๑,๘๐๐ บาท  (ไม่รวมค่าทีพกัและค่าพาหนะเดินทาง)    ซึงผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนไดเ้ตม็จาํนวน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ทีทอ้งถิน พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ขอ้ ๒๘ (๒) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจา้หนา้ทีทอ้งถิน พ.ศ.๒๕๕๕ แกไ้ขเพิมเติมถึง (ฉบบัที ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  จึงเรียนมาเพือโปรดประชาสมัพนัธ์ให้บุคลากรในสงักดัของท่านทราบ  สถาบนัฯ หวงัเป็นอย่างยิงว่าจะไดรั้บ
การพิจารณาส่งบุคลากรเขา้ร่วมในโครงการฝึกอบรมดงักล่าวและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี 
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ผูอ้าํนวยการสถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 
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โครงการอบรมและสัมมนา 

“เทคนิคการประชุมสภาท้องถิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตังท้องถิน”  

 ………………………………………………… 
 
 

๑.   หลักการและเหตุผล 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นหน่วยงานราชการทีมีบทบาทหน้าทีในการจดับริการสาธารณะให้กบั

ประชาชนในทอ้งถินโดยมีผูบ้ริหารทอ้งถินและสมาชิกสภาทอ้งถินเป็นผูก้าํหนดทิศทางในการพฒันาเพือขบัเคลือน
นโยบาย/ภารกิจ/กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึนในทอ้งถิน โดยทาํงานในรูปแบบของสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินซึงมี
กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสงัการของกระทรวงมหาดไทยเป็นกรอบในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน ผูบ้ริหารและสมาชิก
สภาทอ้งถินจึงจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งศึกษาและเขา้ใจกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยต่างๆ 
เหล่านีให้เขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พือให้กระบวนการในการประชุมสภาทอ้งถินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดขอ้ขดัแยง้ 
เลียงขอ้ผดิพลาดและสามารถขบัเคลือนนโยบายต่างๆ เพอืก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทอ้งถิน 

สถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการปฏิบติัหน้าทีของผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาทอ้งถินเพือให้ตามทนัปัญหาและเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหม่ๆ ของทอ้งถิน  จึงไดจ้ดัทาํโครงการอบรมหลกัสูตร 
“เทคนิคการประชุมสภาท้องถิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๖๑ และทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตังท้องถิน”  เพอืใหผู้บ้ริหารทอ้งถิน สมาชิกสภาทอ้งถินและบุคลากรของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีของสภาทอ้งถินในการบริหารกิจการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถินให้บรรลุเป้าหมาย ทงัยงัไดเ้รียนรู้ถึงพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งไม่หมินเหม่ต่อความผิดในการปฏิบติั
หน้าที และจะได้ทราบถึงทิศทางหลกัเกณฑใ์หม่ในการเลือกตงัทอ้งถินเพือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงวนั
เลือกตงั 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพอืใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดมี้ทกัษะการพดูในทีสาธารณะและในโอกาสต่างๆ 
        ๒.๒  เพอืใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบับทบาทของสภาทอ้งถินและเทคนิคการประชุมสภา
ทอ้งถิน เช่น การพจิารณาขอ้บญัญติั / เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

๒.๓  เพือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้แนวทางการเลือกตงัและกฎหมายทีเกียวขอ้งเพือเป็นการเตรียม
ความพร้อมสาํหรับการเลือกตงัผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถินตามหลกัเกณฑใ์หม่ 
 ๒.๔  เพือให้ผูเ้ข ้ารับการอบรมได้เรียนรู้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ 
                    ๒.๕  เพอืใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดมี้การแลกเปลียนทศันคติ พร้อมทงัแสดงความคิดเห็นเกียวกบัการประชุม
สภาทอ้งถินและสามารถนาํไปแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  นายก / รองนายก / เลขานุการนายก / ทีปรึกษานายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
 ๓.๒ ประธานสภา / รองประธานสภา / เลขานุการสภา / สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
                     ๓.๓ ปลดั / รองปลดั / หวัหนา้ฝ่าย / หวัหนา้กอง / ผูอ้าํนวยการกอง / ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
                     ๓.๔ ขา้ราชการ / พนกังาน / ลูกจา้งส่วนทอ้งถิน 
  ๓.๕ บุคคลทีผูบ้ริหารทอ้งถินเห็นสมควรใหเ้ขา้รับการอบรมครังนี 
 
๔. ระยะเวลาการดําเนินการ / สถานทีฝึกอบรม 

 รุ่นท ี ๑   วนัที  ๘  –  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูคาํ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 รุ่นที  ๒  วนัที   ๒๙ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ โรงแรม นภาลยั อ.เมือง จ.อุดรธานี   

 รุ่นที  ๓  วนัที  ๕  –   ๗   เมษายน  ๒๕๖๒ ณ โรงแรม  สตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง 

รุ่นท ี ๔   วนัที  ๒๖  –  ๒๘  เมษายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรม บีพี แกรนดท์าวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
       
๕. งบประมาณ 
 ๕.๑ ค่าลงทะเบียน ๑,๘๐๐ บาท(หนึงพนัแปดร้อยบาทถ้วน) เพือจ่ายเป็นค่าเอกสารหรือหนังสือคู่มือ 
ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง/เครืองดืม ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจดัสถานทีอบรม ค่าวสัดุอุปกรณ์เครืองเขียนต่างๆ  ใช้
งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู ้เข้ารับการอบรม  โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีทอ้งถิน พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ 
ขอ้ ๒๘(๒)  
                    ๕.๒ สาํหรับค่าทีพกั ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณตน้สังกดัของผูเ้ขา้รับ
การอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีทอ้งถิน พ.ศ.๒๕๕๕ 
แกไ้ขเพมิเติมถึง(ฉบบัที ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมือไดรั้บอนุมตัิจากผูบ้งัคบับญัชาแลว้ 
 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 เป็นการบรรยายจากวทิยากรผูเ้ชียวชาญ ซึงมีความรู้ความสามารถเฉพาะเรือง  และเปิดใหมี้การซกัถาม
ปัญหาทีเกิดขึนจริงในการปฏิบติังาน/เนือหาทีบรรยาย /เสวนาตามโครงการ 
 
๗. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ    

 ๗.๑  ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้พมิทกัษะการพดูในทีสาธารณะและในโอกาสต่างๆ  
๗.๒  ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้พมิความรู้ความเขา้ใจเกียวกบับทบาทของสภาทอ้งถินและเทคนิคการประชุม

สภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
๗.๓  ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้แนวทางการเลือกตงัและกฎหมายทีเกียวขอ้งเพือเป็นการเตรียมความ

พร้อมสาํหรับการเลือกตงัผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถินตามหลกัเกณฑใ์หม่ 
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  ๗.๔  ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๗.๕  ผูเ้ขา้รับการอบรมไดมี้การแลกเปลียนทศันคติ พร้อมทงัแสดงความคิดเห็นเกียวกบัการประชุมสภา
ทอ้งถินและสามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนอยา่งมีประสิทธิภาพ    
 
๘. การรับสมัคร 

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

 
หมายเหตุ: การสํารองห้องพักผู้จัดไม่ได้จัดทีพักให้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดต่อสํารองทีพักโดยตรงกับทางโรงแรม      
 
๑.  โรงแรมเชียงใหม่ภูคาํ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 
 โทร. ๐-๕๓๒๑-๑๐๒๖ – ๓๑ , ๐๘๖-๔๒๑-๓๒๙๑ คุณอรชร 
 
๒. โรงแรมนภาลยั อ.เมือง จ.อุดรธานี 
  โทร. ๐-๔๒๓๔-๗๔๔๔ ,๐๘๘-๕๑๑-๕๓๑๘ คุณนอ้ย 
 
๓. โรงแรมสตาร์ อ.เมือง  จ.ระยอง 
 โทร. ๐-๓๘๖๑-๔๙๐๑-๗ , ๐๘๘-๕๖๕-๓๖๓๒ คุณบุญชู 
 
๔. โรงแรม บีพ ีแกรนดท์าวเวอร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
 โทร. ๐-๗๔๓๕-๕๓๕๕  , ๐๘๑-๓๖๘-๓๕๗๑ คุณมุ่ย 
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กําหนดการโครงการอบรมและสัมมนา 

“เทคนิคการประชุมสภาท้องถิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตังท้องถิน”  

******************************* 
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 “การเพมิประสิทธิภาพการพูดในโอกาสต่างๆ  ”  
-  การเตรียมบุคลิกภาพให้น่าสนใจ                    
-  หลกัทวัไปในการพูด / วิธีการพูด / ความสาํคญัของคาํพูด  
-  การพูดเพิมความเชือมนัไม่ประหม่าบนเวที 
-  เทคนิคการถ่ายทอดคาํพูดการใชน้าํเสียง  ลีลา ท่าทาง สายตา ประกอบการพูด                                             
–  ทกัทายอยา่งไรให้น่าสนใจ  / ปิดทา้ยอยา่งไรให้ประทบัใจผูฟั้ง   

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.       รับประทานอาหารว่าง  
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๔๕ น.  -  ศิลปะการพูดเพือเขา้ถึงใจประชาชน  

–  การนาํเสนอทีแตกต่าง   
 –  การวิเคราะห์ผูฟั้ง / การประเมินปัญหาและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  
                                            -  การสร้างแรงบนัดาลใจเพือช่วยให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึน 
 

วันทีสอง    บรรยายโดย วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.    บรรยายหวัขอ้ “ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตงัท้องถิน” 
   - จาํนวนสมาชิกสภาทอ้งถิน 
   - คุณสมบติั ขอ้ห้าม ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
   - การรับรองและเพิกถอนสิทธิการเลือกตงั 

- การเตรียมการเลือกตงัผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิน 
- การเริมปฏิบติัหนา้ทีของผูไ้ดรั้บการเลือกตงั 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.   บรรยายหวัขอ้  “การเพิมประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิน”       

- บทบาทอาํนาจหน้าทีของสภาทอ้งถิน 
-  การจดัทาํบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
-  กระบวนการพิจารณาขอ้บญัญติัทวัไป / งบประมาณรายจ่าย 
-  การประชุมสภาทอ้งถินเพือพิจารณาขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.    “หลักการและแนวทางปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิน” 

-  สมยัประชุมสภาทอ้งถิน 
-  การเลือกประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการสภา กรณีตาํแหน่งว่าง              
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-  การจดัระเบียบวาระการประชุม การเรียกประชุม การนดัประชุมทีถูกตอ้ง 
    -  ความหมายของญตัติ     

 -  การอภิปราย    
-  การลงมติ และการนบัคะแนนเสียง    
-  ปิดประชุมสภาดว้ยเหตุอลเวง/การเลือกประธานในทีประชุมคราวนนั (ในกรณีทีไม่มีประธานและรอง 
ประธานสภาทอ้งถินทาํหนา้ทีประธานในการประชุม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได)้   

-  กระทูถ้าม                     
-  คณะกรรมการสภาทอ้งถิน 
-  การรักษาระเบียบการประชุมสภาทอ้งถิน 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐  บรรยายหวัขอ้ “สิงทีผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถินไม่พงึกระทํา”  

-  หลกัการวินิจฉยัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิน 
-  การวินิจฉยัคุณสมบติัและการสงัให้พน้จากตาํแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถินและสมาชิกสภาทอ้งถิน 
ดว้ยเหตุอืน 

-  ตอบขอ้ซกัถาม  
 
วนัทีสาม     บรรยายโดย  วทิยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรง 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. บรรยายหวัขอ้ “พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ  
    ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑” 

-  คาํแนะนาํการแสดงทรัพยสิ์นและหนีสิน 
-  การกาํหนดตาํแหน่งของผูมี้หนา้ทียืนบญัชีทรัพยสิ์นและหนีสิน 
-  ความรู้ทวัไปเกียวกบัการยืนบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหนีสิน 
-  การกาํหนดตาํแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถิน รองผูบ้ริหารทอ้งถิน ผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถิน และสมาชิก  
สภาทอ้งถินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทีตอ้งเปิดเผยบญัชีทรัพยสิ์นและหนีสิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการยืนบญัชีทรัพยสิ์นและหนีสิน ของเจา้พนกังานของรัฐต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-  หลกัเกณฑข์องผูซึ้งอยูกิ่นกนัฉนัทส์ามีภริยาโดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรสอนัถือว่าเป็นคู่สมรส 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. -  การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

-  ความหมายของการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม 
     หรือผลประโยชนท์บัซอ้น 
-  รูปแบบพฤติกรรมประโยชน์ทบัซ้อน 
-  ตวัอยา่ง การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
-  ตอบขอ้ซกัถาม  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวนั  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.    สรุปผลการสมัมนาและมอบหนงัสือรับรองการเขา้รับการอบรมเละปิดการสมัมนา  
หมายเหตุ    ๑. กาํหนดการอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
                    ๒. บรรยายโดย วิทยากรผูเ้ชียวชาญเกียวกบัเรืองดงักล่าวโดยตรง 
                    ๓. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บแจก หนงัสือคู่มือ เอกสารทีเกียวขอ้ง 
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ใบสมคัรโครงการอบรมและสมัมนา 

“เทคนิคการประชุมสภาท้องถิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตังท้องถิน”  

 รุ่นที  ๑   วนัที  ๘  –  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒   ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูคาํ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 รุ่นที  ๒  วนัที   ๒๙ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรม นภาลยั อ.เมือง จ.อุดรธานี   

 รุ่นที  ๓  วนัที  ๕  –   ๗   เมษายน  ๒๕๖๒  ณ โรงแรม  สตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง 

รุ่นที  ๔   วนัที  ๒๖  –  ๒๘  เมษายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรม บีพี แกรนดท์าวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  ชือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน..............................................................................ตาํบล..........……………………. 
     อาํเภอ .............................................จงัหวดั ...............................................รหสัไปรษณีย.์...................................…… 
     โทรศพัท.์ ...................................โทรศพัทมื์อถือผูป้ระสานงาน...............................….โทรสาร…………………… 

 ๒.  ชือผูส้มคัร/ตาํแหน่ง 
 (๑) ชือ – สกุล ...............................................................ตาํแหน่ง ..................…..........………........... 
 (๒) ชือ – สกุล ...............................................................ตาํแหน่ง .......................................………… 
 (๓) ชือ – สกุล ...............................................................ตาํแหน่ง .......................…………................ 
 (๔) ชือ – สกุล ...............................................................ตาํแหน่ง ........................…………............... 

(๕) ชือ – สกุล ...............................................................ตาํแหน่ง ........................…………............... 
(๖) ชือ – สกุล ...............................................................ตาํแหน่ง ........................…………............... 
(๗) ชือ – สกุล ...............................................................ตาํแหน่ง ........................…………............... 
(๘) ชือ – สกุล ...............................................................ตาํแหน่ง ........................…………............... 
(๙) ชือ – สกุล ...............................................................ตาํแหน่ง ........................…………............... 

๓.  ชาํระเงินลงทะเบียนโดย    โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
ธนาคาร เพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บญัชี ออมทรัพย์  เลขที  ๐๑๒๕๘-๒-๒๕๖๑๐-๕ 
  สาขา  มนีบุรี     ชือบญัชี  ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
ธนาคาร   กรุงไทย บญัชี ออมทรัพย์     เลขที   ๕๖๗-๐-๐๙๘๑๕-๓ 

สาขา  ตลาดวงศกร    ชือบญัชี  ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
๔.   ส่งใบสมคัรไดท้ี  
E-mail: ppd-development@hotmail.com  / โทรสาร ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔  /  (ID line) : ๐๘๙๖๖๗๙๔๔๒ 
 

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