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

ท่ี  ๒๕๖๒ /๑๘๙                                                        
๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

เร่ือง   ขอเชิญเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร “การเลือกต้ังท้องถิน่ตามกฎหมายเลือกต้ังและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่  
การเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถ่ิน”  

เรียน   นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น / ประธานสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น / ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   โครงการฝึกอบรม จ านวน  ๑  ชุด 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทภารกิจในการก าหนดทิศทางการพฒันาทอ้งถิ่นเพ่ือขบัเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ  ไปสู่การปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม  รวมถึงการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในท้องถิ่น ผู ้บริหาร  
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ตลอดจนขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเฉพาะในส่วนของกิจการสภาทอ้งถิ่นซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการช่วยตรวจสอบกลัน่กรอง
การท างานของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดงันั้น ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัการประชุมสภาทอ้งถิ่น อนัจะเป็นส่วนช่วยท าใหก้ารขบัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิ่นเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวอ้ย่างมีคุณภาพ นอกจากน้ีในปัจจุบนัได้มีการประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู ้บริหาร
ทอ้งถิ่นและกฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นฉบบัใหม่ โดยมีสาระส าคญัท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการ 
ผู ้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องท าความเข้าใจกับกฎหมายท่ีมีการแก้ไขใหม่ดงักล่าว เพ่ือให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 

สถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในประเดน็ต่างๆ ขา้งตน้ จึงไดจ้ดัท าโครงการ
ฝึกอบรมหลกัสูตร “การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิ่น” น้ีข้ึนมา โดยทางสถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพได้เรียนเชิญวิทยากร
ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าวโดยตรงมาบรรยายใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

ส าหรับค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๘๐๐ บาท  (ไม่รวมค่าท่ีพักและค่าพาหนะเดินทาง) ซ่ึงผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจ านวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ขอ้ ๒๘ (๒) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรในสังกดัทราบ สถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพหวงัเป็น
อย่างยิ่งวา่จะไดรั้บการพิจารณาส่งบุคลากรเขา้ร่วมในโครงการฝึกอบรมดงักล่าว และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(นางสาวสุภาพร  ณ พทัลุง) 

ผูอ้  านวยการสถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 
ฝ่ายฝึกอบรม 
โทรศพัท ์ ๐๘๙ ๖๖๗ ๙๔๔๒   
โทรสาร ๐๒ ๑๕๓ ๒๕๕๔ 
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โครงการฝึกอบรม 

การเลือกตั้งท้องถิน่ตามกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจดัตั้งท้องถิ่นฉบบัใหม่  
การเพิม่ประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิน่ 
 ………………………………………………… 

 
 

๑.   หลกัการและเหตุผล 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทภารกิจในการก าหนดทิศทางการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือขบัเคล่ือน

นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ไปสู่การปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม รวมถึงการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ตลอดจนขา้ราชการส่วนท้องถ่ินจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเฉพาะในส่วนของกิจการสภาทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการช่วย
ตรวจสอบกลัน่กรองการท างานของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดงันั้น ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งจึงต้องมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน อนัจะเป็นส่วนช่วยท าให้การขบัเคล่ือนการ
พฒันาทอ้งถ่ินเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งมีคุณภาพ นอกจากน้ีในปัจจุบนัไดมี้การประกาศใชก้ฎหมาย
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและกฎหมายจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฉบบัใหม่ โดยมี
สาระส าคญัท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหลายประการ ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความ
เขา้ใจกบักฎหมายท่ีมีการแกไ้ขใหม่ดงักล่าว เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งสูงสุด 

สถาบนัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ จึงไดจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “การเลือกตั้งท้องถิ่น 
ตามกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจดัตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่  การเพิม่ประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิ่น” ข้ึนมา  

 
๒.  วตัถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดม้ีทกัษะศิลปะการพูดพร้อมการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
 ๒.๒ เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สาระและประเด็นส าคัญต่างๆ ของกฎหมาย เลือกตั้งและ
กฎหมายจดัตั้งทอ้งถ่ินฉบบัใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  

 ๒.๓  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบกระบวนการและขั้นตอนเก่ียวกบัการประชุมสภาท้องถ่ิน เพ่ิม
ทกัษะการประชุมสภาทอ้งถ่ิน ไดท้ราบกรณีศึกษา ปัญหา ท่ีเกิดจากการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
  ๒.๔  เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมได้มีการแลกเปล่ียนทัศนคติ พร้อมทั้ งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การประชุมสภาทอ้งถ่ินและสามารถน าไปแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  นายก / รองนายก / เลขานุการนายก / ท่ีปรึกษานายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ๓.๒ ประธานสภา / รองประธานสภา / เลขานุการสภา / สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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โครงการฝึกอบรม 
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 ๓.๑  นายก / รองนายก / เลขานุการนายก / ท่ีปรึกษานายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ๓.๒ ประธานสภา / รองประธานสภา / เลขานุการสภา / สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
                    

 

  ๓.๓ ปลดั / รองปลดั / หวัหนา้ฝ่าย / หวัหนา้กอง / ผูอ้  านวยการกอง / ผูอ้  านวยการส านกั 
                      ๓.๔ ขา้ราชการ / พนกังาน / ลูกจา้งส่วนทอ้งถ่ิน 
  ๓.๕ บุคคลท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเห็นสมควรใหเ้ขา้รับการอบรมคร้ังน้ี 
 
๔. ระยะเวลาการด าเนินการ / สถานที่ฝึกอบรม 
         รุ่นท่ี  ๑   วนัท่ี   ๑๖  –  ๑๘   สิงหาคม  ๒๕๖๒   ณ โรงแรม บุษราคมั อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
 

         รุ่นท่ี  ๒  วนัท่ี  ๓๐ สิงหาคม  –   ๑   กนัยายน  ๒๕๖๒   ณ โรงแรม คง การ์เดน้ท ์วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย 
 
         รุ่นท่ี  ๓  วนัท่ี  ๑๓  –  ๑๕  กนัยายน  ๒๕๖๒    ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชัน่ อ.เมือง จ.ระยอง 

 
๕. งบประมาณ 
 ๕.๑ ค่าลงทะเบียน ๑,๘๐๐ บาท (หน่ึงพนัแปดร้อยบาทถว้น) เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารหรือหนังสือคู่มือ 
ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจดัสถานท่ีอบรม ค่าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ  
ใชง้บประมาณของหน่วยงานตน้สังกดัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗  
หมวด ๒ ขอ้ ๒๘(๒)  
                    ๕.๒ ส าหรับค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะในการเดินทางใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณตน้สงักดัของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าท่ีท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๕๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาแลว้ 
 
๖. วธิีการด าเนนิการ 
 เป็นการบรรยายจากวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีความรู้ความสามารถเฉพาะเร่ือง  และเปิดใหม้ีการซกัถาม
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในการปฏิบติังาน/เน้ือหาท่ีบรรยาย /เสวนาตามโครงการ 
 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
 ๗.๑ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดม้ีทกัษะศิลปะการพูดพร้อมการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
 ๗.๒ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รียนรู้สาระและประเด็นส าคญัต่างๆ ของกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมาย
จดัตั้งทอ้งถ่ินฉบบัใหม่เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  

 ๗.๓  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดท้ราบกระบวนการและขั้นตอนเก่ียวกบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน เพ่ิมทกัษะ
การประชุมสภาทอ้งถ่ิน ไดท้ราบกรณีศึกษา ปัญหา ท่ีเกิดจากการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
  ๗.๔  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้การแลกเปล่ียนทศันคติ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประชุม
สภาทอ้งถ่ินและสามารถน าไปแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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๘. การรับสมคัร 
        ๘.๑  แจง้ตอบรับการฝึกอบรมโดยกรอกใบสมคัรส่งมาท่ี สถาบันส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 

                              เลขท่ี 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: การส ารองห้องพักผู้จัดไม่ได้จัดที่พักให้ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อส ารองที่พักโดยตรงกับทาง
โรงแรม      
 
๑.  โรงแรมบุษราคมั  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 
  โทร. ๐-๔๓๓๓-๓๖๖๖ , ๐๘๖-๔๕๕-๑๕๕๑  ติดต่อ คุณเก๋ 
 
๒. โรงแรม คง การ์เดน้ท ์วิว รีสอร์ท  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
 โทร. ๐-๕๓๗๔-๖๘๙๙  , ๐๖๒-๔๔๒-๔๖๘๘  ติดต่อ คุณแสงค า 
 
๓. โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน่  อ.เมือง  จ.ระยอง 
 โทร. ๐-๓๘๖๑-๔๙๐๑-๗ , ๐๘๘-๕๖๕-๓๖๓๒  ติดต่อ คุณบุญชู 
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ก าหนดการบรรยาย 

การเลือกตั้งท้องถิน่ตามกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจดัตั้งท้องถิ่นฉบบัใหม่ 
 การเพิม่ประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิน่ 

******************************* 
 

วนัแรก      
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      รายงานตวั ลงทะเบียนรับเอกสาร  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                    รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   บรรยายโดย อ. รัชเขต  วีสเพ็ญ       

บรรยายหวัขอ้ “เพิ่มทักษะศิลปะการพูดพร้อมการสร้างภาพลกัษณ์ที่ด”ี  
-  ความส าคญัของการพูด  
-  หลกัทัว่ไปในการพูด / การเรียงล าดบัเน้ือเร่ือง / การปลุกเร้า / การพูดใหค้ลอ้ยตาม 
-  การเตรียมตวัผูพู้ด / การเตรียมเน้ือเร่ืองท่ีจะพูด  
-  เทคนิคการถ่ายทอดค าพูด การใชน้ ้าเสียง  ลีลา ท่าทาง สายตา ประกอบการพูด         
- หลกัการข้ึนตน้ / สรุปจบ                                     

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.        รับประทานอาหารวา่ง  
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๔๕ น.  -  ศิลปะการพูดเพ่ือเขา้ถึงใจประชาชนและการปรับใชใ้นการท างาน 
   - ลกัษณะการพูดท่ีดี / ลกัษณะน ้าเสียงท่ีดี 

–  การน าเสนอท่ีแตกต่าง  / การสร้างบรรยากาศ 
 –  การวเิคราะห์ผูฟั้ง / การประเมินปัญหาและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  
                                            -  การพูดสร้างแรงบนัดาลใจเพ่ือช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

วนัที่สอง    บรรยายโดย วทิยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.    บรรยายหวัขอ้ “สาระส าคัญตามกฎหมายเลือกต้ังท้องถิ่นฉบับใหม่” 
   - ประเดน็ท่ีน่าสนใจตามกฎหมายเลือกตั้งทอ้งถิน่ฉบบัใหม่ 
   - วธีิการและระยะเวลาในการจดัการเลือกตั้ง 
   - เขตเลอืกตั้ง 
   - จ  านวนสมาชิกสภาทอ้งถิน่ 
   - ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
   - คุณสมบติั ขอ้หา้ม ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารทอ้งถิ่นและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
   - การรับรองและเพิกถอนสิทธิการเลอืกตั้ง  

- การเตรียมการเลอืกตั้งผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิน่ 
- การด าเนินการเลือกตั้ง  
- ขอ้หา้มในการเลอืกตั้ง 
- การหาเสียงเลือกตั้ง 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารวา่ง 
 
 



6

 

 
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  - การออกเสียงลงคะแนน 

- การนบัคะแนนเลือกตั้ง 
- การประกาศผลการเลือกตั้ง  
- ผูไ้ดรั้บการเลอืกตั้ง 
- การเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีของผูไ้ดรั้บการเลอืกตั้ง 
- สิทธิในการด ารงต าแหน่งระหวา่งคนเดิมกบัคนใหม่ 
- ประเดน็ท่ีน่าสนใจอื่นๆ  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.    บรรยายหวัขอ้ “กฎหมายจดัต้ังท้องถิ่นฉบับใหม่” 

 - การสอบสวนและวนิิจฉยัการพน้จากต าแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถิ่นและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
- คุณสมบติัลกัษณะตอ้งหา้มของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
- วาระการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
- คุณสมบติัของรองผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
- การสอบสวนวนิิจฉยัความเป็นผูบ้ริหารทอ้งถิน่ส้ินสุดลง 
- การก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
กระบวนการเลือกประธานสภาท้องถ่ินในการประชุมสภาคร้ังแรกหรือแทนต าแหน่งทีว่่าง              

 
วันที่สาม     บรรยายโดย วทิยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.  “หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน” 

-  สมยัประชุมสภาทอ้งถิ่น 
-  การจดัระเบียบวาระการประชุม การเรียกประชุม การนดัประชุม    
-  ความหมายของญตัติ     
- การพิจารณาขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารวา่ง 
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  -  การอภิปราย    

-  การลงมติ และการนบัคะแนนเสียง      
-  ปิดประชุมสภาดว้ยเหตุอลเวง/การเลือกประธานในท่ีประชุมคราวนั้น (ในกรณีท่ีไม่มีประธาน 
และรองประธานสภาทอ้งถิ่นท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได)้   

-  กระทูถ้าม                     
-  คณะกรรมการสภาทอ้งถิ่น 
-  การรักษาระเบียบการประชุมสภาทอ้งถิ่น 

  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.    สรุปผลการสัมมนาและมอบหนงัสือรับรองการเขา้รับการอบรมเละปิดการสัมมนา  
 
หมายเหตุ    ๑. ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
                    ๒. บรรยายโดย วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยตรง 
                    ๓. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บแจกหนงัสือคู่มือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

     
ใบสมคัรโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร  

การเลือกตั้งท้องถิน่ตามกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจดัตั้งท้องถิ่นฉบบัใหม่  
การเพิม่ประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิน่ 

      รุ่นท่ี  ๑   วนัท่ี   ๑๖  –  ๑๘   สิงหาคม  ๒๕๖๒        ณ โรงแรม บุษราคมั อ.เมือง จ.ขอนแก่น          

    รุ่นท่ี  ๒  วนัท่ี  ๓๐ สิงหาคม  –   ๑  กนัยายน  ๒๕๖๒   ณ โรงแรม  คง การ์เดน้ท ์ววิ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย 
  

             รุ่นท่ี  ๓  วนัท่ี  ๑๓  –  ๑๕  กนัยายน  ๒๕๖๒          ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชัน่ อ.เมือง จ.ระยอง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน............................................................................ต าบล..........……………………. 
     อ าเภอ ..........................................จงัหวดั ...............................................รหสัไปรษณีย.์...................................…… 
     โทรศพัท.์ .................................โทรศพัทม์ือถือผูป้ระสานงาน...............................….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  เลขท่ี  ๐๑๒๕๘-๒-๒๕๖๑๐-๕ 
  สาขา  มีนบุรี     ช่ือบญัชี  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
ธนาคาร   กรุงไทย บญัชี ออมทรัพย์     เลขท่ี   ๕๖๗-๐-๐๙๘๑๕-๓ 

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

ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ โทรศพัท ์๐๘๙-๖๖๗-๙๔๔๒ , ๐๘๑-๓๒๕-๕๙๒๐ , ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ 
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เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  - การออกเสียงลงคะแนน 

- การนบัคะแนนเลือกตั้ง 
- การประกาศผลการเลือกตั้ง  
- ผูไ้ดรั้บการเลอืกตั้ง 
- การเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีของผูไ้ดรั้บการเลอืกตั้ง 
- สิทธิในการด ารงต าแหน่งระหวา่งคนเดิมกบัคนใหม่ 
- ประเดน็ท่ีน่าสนใจอื่นๆ  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.    บรรยายหวัขอ้ “กฎหมายจดัต้ังท้องถิ่นฉบับใหม่” 

 - การสอบสวนและวนิิจฉยัการพน้จากต าแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถิ่นและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
- คุณสมบติัลกัษณะตอ้งหา้มของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
- วาระการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
- คุณสมบติัของรองผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
- การสอบสวนวนิิจฉยัความเป็นผูบ้ริหารทอ้งถิน่ส้ินสุดลง 
- การก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
กระบวนการเลือกประธานสภาท้องถ่ินในการประชุมสภาคร้ังแรกหรือแทนต าแหน่งทีว่่าง              

 
วันที่สาม     บรรยายโดย วทิยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.  “หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน” 

-  สมยัประชุมสภาทอ้งถิ่น 
-  การจดัระเบียบวาระการประชุม การเรียกประชุม การนดัประชุม    
-  ความหมายของญตัติ     
- การพิจารณาขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารวา่ง 
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  -  การอภิปราย    

-  การลงมติ และการนบัคะแนนเสียง      
-  ปิดประชุมสภาดว้ยเหตุอลเวง/การเลือกประธานในท่ีประชุมคราวนั้น (ในกรณีท่ีไม่มีประธาน 
และรองประธานสภาทอ้งถิ่นท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได)้   

-  กระทูถ้าม                     
-  คณะกรรมการสภาทอ้งถิ่น 
-  การรักษาระเบียบการประชุมสภาทอ้งถิ่น 

  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.    สรุปผลการสัมมนาและมอบหนงัสือรับรองการเขา้รับการอบรมเละปิดการสัมมนา  
 
หมายเหตุ    ๑. ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
                    ๒. บรรยายโดย วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยตรง 
                    ๓. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บแจกหนงัสือคู่มือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

     
ใบสมคัรโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร  

การเลือกตั้งท้องถิน่ตามกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจดัตั้งท้องถิ่นฉบบัใหม่  
การเพิม่ประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิน่ 

      รุ่นท่ี  ๑   วนัท่ี   ๑๖  –  ๑๘   สิงหาคม  ๒๕๖๒        ณ โรงแรม บุษราคมั อ.เมือง จ.ขอนแก่น          

    รุ่นท่ี  ๒  วนัท่ี  ๓๐ สิงหาคม  –   ๑  กนัยายน  ๒๕๖๒   ณ โรงแรม  คง การ์เดน้ท ์ววิ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย 
  

             รุ่นท่ี  ๓  วนัท่ี  ๑๓  –  ๑๕  กนัยายน  ๒๕๖๒          ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชัน่ อ.เมือง จ.ระยอง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน............................................................................ต าบล..........……………………. 
     อ าเภอ ..........................................จงัหวดั ...............................................รหสัไปรษณีย.์...................................…… 
     โทรศพัท.์ .................................โทรศพัทม์ือถือผูป้ระสานงาน...............................….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  เลขท่ี  ๐๑๒๕๘-๒-๒๕๖๑๐-๕ 
  สาขา  มีนบุรี     ช่ือบญัชี  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
ธนาคาร   กรุงไทย บญัชี ออมทรัพย์     เลขท่ี   ๕๖๗-๐-๐๙๘๑๕-๓ 

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

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