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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถ.อูท่ องนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายจัดตั้ง และการจัดทายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ”
รุ่น 1 – ๖ (ฝึกปฏิบัติการจัดทาบัญชีทรัพย์สิน)
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ
จานวน ๑ ชุด
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นฝ่ายสาคัญยิ่งในการกาหนดแผนงานและนโยบาย โดยจะต้องยึดถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งและตามอานาจหน้าที่ที่ถูกต้อง และนอกจากนี้จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.2547 เป็นบทบัญญั ติที่สมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับหนึ่งที่ใช้เป็ น
แนวทางยึดถือในเรื่องของการประชุมสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเนื้อหาของระเบียบฯ ดังกล่าวได้อธิบายถึง
เงื่อนไข ข้อบังคับและบทบัญญัติต่างๆ คือ หมวดการประชุม หมวดญัตติ หมวดงบประมาณ หมวดการอภิปราย หมวดการลง
มติ หมวดกระทู้ถาม หมวดคณะกรรมการสภาท้องถิ่น หมวดการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยและหมวดการแถลง
นโยบาย ปัจจุบันการประชุมสภาท้องถิ่นมีการจัดการประชุมสภาไม่ถูกต้อง หรือ ประชุมสภาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็น
จานวนมาก ประกอบกับเมื่อผู้บริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ามาดารงตาแหน่งและดารงตาแหน่งสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วย
กรณีใด เช่น หมดวาระ หรือสิ้นสุดลงเพราะเหตุอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีหน้าที่
ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ปปช. ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้ องถิ่ นยังไม่ท ราบกฎหมายเกี่ ยวกับ การยื่ นบั ญ ชีท รั พย์ สิ นและหนี้ สินอย่ างถู กต้ องและชั ดเจน จึ งเป็ นเหตุใ ห้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบ หรื อยื่นด้ว ยข้อความอันเป็ นเท็ จ หรือปกปิ ดข้ อเท็ จจริ งเป็นจ านวนมา กซึ่ งมี โทษทางอาญา (ติดคุก) ดัง
กรณีศึกษาที่เป็นคดีที่กาลังจะถูก คณะกรรมการ ป.ป.ช. ค่อนข้างมาก ดังรายละเอียดข้างต้น มหาวิทยาลัย ฯ ได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาการทุจริตและเพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริต จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีกาหนดการ
จานวน ๖ รุ่น ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี (พัทยา)/ สงขลา(หาดใหญ่) /อุบลราชธานี/ เชียงใหม่/นครราชสีมา (เขาใหญ่) และ
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax) หมายเลข ๐ ๒443 6833
หรื อทางเว็ ป ไซต์ www.training59.com หรื อโทรศั พท์ ๐๘๔-๘๙๓-4747 ค่ า ลงทะเบี ยนท่ า นละ 3,900 บาท
ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้เต็มจานวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได้เชิญวิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โทร. 0 ๒๑๖๐ ๑๑82

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั้ง
และการจัดทายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ”
.................................................

1.หลักการและเหตุผล
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นฝ่ายสาคัญยิ่งในการกาหนดแผนงานและนโยบาย โดยจะต้องยึดถือ
ปฏิ บั ติต ามพระราชบั ญ ญัติ จั ดตั้ ง และตามอ านาจหน้ าที่ ที่ ถูก ต้ อ ง และนอกจากนี้ จ ะต้ องถื อ ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.2547 เป็นบทบัญญัติที่สมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางยึดถือในเรื่องของการประชุมสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยเนื้อหาของระเบียบฯ
ดังกล่าวได้อธิบายถึงเงื่อนไข ข้อบังคับและบทบัญญัติต่างๆ คือ หมวดการประชุม หมวดญัตติ หมวดงบประมาณ หมวดการ
อภิปราย หมวดการลงมติ หมวดกระทู้ถาม หมวดคณะกรรมการสภาท้องถิ่น หมวดการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยและ
หมวดการแถลงนโยบาย ปัจจุบันการประชุมสภาท้องถิ่นมีการจัดการประชุมสภาไม่ถูกต้อง หรือ ประชุมสภาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายเป็นจานวนมาก
ประกอบกับเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ามาดารงตาแหน่งและดารงตาแหน่งสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วย
กรณีใด เช่น หมดวาระ หรือสิ้นสุดลงเพราะเหตุอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีหน้าที่
ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สนิ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ปปช. ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นยังไม่ทราบกฎหมายเกี่ ยวกั บการยื่นบั ญชีทรัพย์สินและหนี้สินอย่างถูกต้องและชัดเจน จึงเป็นเหตุให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบ หรือยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงเป็นจานวนมากซึ่งมีโทษทางอาญา ดังกรณีศึกษาที่เป็น
คดีที่กาลังจะถูก คณะกรรมการ ป.ป.ช. ค่อนข้างมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
จัดตั้ง และการจัดทายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวทั้งขึ้น
2.วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
อันเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ตลอดทั้งนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนก่อนการประชุมสภาท้องถิ่น
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมีแนวทางป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทในการประชุมสภาท้องถิ่น
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองท้องถิ่นตามกฎหมาย ป.ป.ช.
5. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่ น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบความผิดและบทกาหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช.
3.เป้าหมาย
๑. นายก/รองนายก/เลขานุการ/ทีป่ รึกษา/ผู้ช่วยผูบ้ ริหาร/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ประธานสภา/รองประธาน/เลขานุการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. ปลัด รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายตามมติ ครม.ที่ นร 0505/13244
๔. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อานวยการกอง/ผูอ้ านวยการสานัก
5. เจ้าหน้าที่/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผูป้ ฏิบัตหิ น้าที่ทเี่ กี่ยวข้องกับงานกิจการสภาท้องถิ่น
6. เจ้าหน้าที่/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ได้พจิ ารณาว่าเหมาะสม
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

4.ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
- รุ่น ๑ วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟริ์ส แปซิฟิคแอนด์คอนเวนชั่น (พัทยา) จ.ชลบุรี
- รุ่น ๒ วันที่ ๓๐ พ.ย. – ๒ ธ.ค. 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวน์เวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- รุน่ ๓ วันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- รุ่น ๔ วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รุ่น ๕ วันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดารินโกลเด้นวัลเล่ย์เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- รุ่น ๖ วันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
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๑.ค่าลงทะเบียนอบรม เป็นเงิน ท่า นละ ๓,9๐๐ บาท (ไม่รวมค่า ที่พัก) เพื่อเป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง
ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สามารถเบิกได้เต็มจานวน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๒.ค่ า ที่ พั ก ค่ า เดิ น ทาง ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมสามารถเบิ ก จ่ า ยจากต้ น สั ง กั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
5.วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยายและตอบข้อ ซัก ถามโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น และสานัก งาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง
6.การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข ๐ – ๒๙๒๑ – ๔๑๒๒ , ๐- ๒๔๔๓ – ๖๘๓๓
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com
4) ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
5) ส่งใบสมัครทางเฟสบุ้ค Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
๖) ส่งใบสมัคร ไอดีไลน์ Id line : training59 หรือ ไอดีไลน์ Id line : 59training
7. การชาระเงินค่าลงทะเบียน
ท่านผู้สมัครเข้าร่วมอบรมสามารถชำระเงินสดได้ในวันรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรม
หมายเหตุ คาเตือน : กรณีที่ท่านทาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนสูญหาย ท่านจะต้องดาเนินการแจ้งความ และทา
หนังสือขอคัดลอกสาเนาใบเสร็จ ส่งถึงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
8. การสารองห้องพัก
ผู้เข้าอบรมสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทางมหาวิทยาลัย
- โรงแรมเฟริ์สแปซิฟิค แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี : ๐๘๑-๒๖๗-๕๔๑๘, ๐๓๘-๔๒๖-๓๕๒-๔
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา : 074-355355
- โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จ.อุบลฯ : 045-311-655-6
- โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ : สารองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมแมนดาริน โกลเด้นวัลเล่ย์ แอนด์รีสอร์ท เขาใหญ่ : 02-238-230-58 ต่อ 4215
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 088-8160519 (โปรดดาวน์โหลดใบจองห้องพักที่ www.training59.com)
- โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
: 0๔๒-๓๔๗๔๔๔
******************************
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั้ง
และการจัดทายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ”
วันแรกของการอบรม
13.๐๐ – 16.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร
วันที่สองของการอบรม
09.00 – 16.00 น. การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณทั้งสามวาระ
๑. การยื่นญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณของผูบ้ ริหารท้องถิ่น
๒. การตรวจญัตติร่างข้อบัญญัติของประธานสภาท้องถิ่นและการส่งสาเนาข้อบัญญัติให้
สมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. การพิจารณาในวาระทีห่ นึ่งขั้นรับหลักการ
๔. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
๕. การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ข้อ ๔๙ ,๔๕วรรคสาม
๖. การนัดและเปิดประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
๗. การแจ้งนัดของคณะกรรมการแปรญัตติ
๘. การยื่นคาแปรญัตติของสมาชิกสภาท้องถิ่น
๙. การขอลดรายจ่าย และการขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย
๑๐. ข้อห้ามในการแปรญัตติ
๑๑. เชิญผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกที่ยื่นคาแปรมาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
๑๒. การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ การสงวนคาแปรญัตติ การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ
14. การพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติความขัดแย้ง กรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติ
- แนวทางและวิธีการพิจารณาอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
1. การพิจารณาอานาจหน้าที่ของ อปท. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. การพิจารณาอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตัง้ อปท.
- พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กรณีศึกษาตามแนวคาพิพากษาศาล คาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และแนวทาง
การตอบข้อหารือเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรับผิดของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่น
กรณีไม่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
- กรณีศึกษาตามแนวคาพิพากษาศาล คาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
- แนวทางการตอบข้อหารือเกี่ยวกับความรับผิด
วิทยากร อ.วราภรณ์ ขวัญเรือน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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วันที่สามของการอบรม :
๐9.0๐ – ๑6.00 น. – แนวทางการปฏิรูปด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- แนวทางการปฏิรูปด้านการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ิน
- การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการและสมาชิกสภา
- กรณีที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ิน
- จานวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องยื่น ในแต่ละกรณี
1. พื้นที่เกษตรกรรม ส.ป.ก. ภบท.5 ทีร่ าชพัสดุ หรือทีด่ ินที่ครอบครองโดยสิทธิอื่นๆ
๒. อสังหาริมทรัพย์อื่นๆนอกจากที่ดิน เช่น บ้าน อาคาร
๓. ทรัพย์สินอื่น เช่น เงิน เครือ่ งประดับ อัญมณี ยานพาหนะ
- ระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ นิ
กรณีปกติ และ กรณีผู้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตาย
- ทรัพย์สินและหนีส้ ินของบุคคลที่ต้องแสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- การจัดเรียงตามลาดับบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ในการแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ิน
- วิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- ข้อควรระวังในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
- บทกาหนดโทษการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ิน
- บทการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ินอันเป็นเท็จ
- กรณีศึกษา ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
๑. คดีผิดในการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (กรณีท้องถิ่น)
๒. คดีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ (กรณีท้องถิ่น)
๓. คดีร่ารวยผิดปกติ
๔. คดีไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สินได้
- ทดลองปฏิบัติการจัดทาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (โปรดนำเครื่องคิดเลขมำด้วย)
วิทยำกรโดย นำยมีชยั โอ้น
เจ้ำพนักงำนตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนี้สินชำนำญกำรพิเศษ
สำนักคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ปิดอบรมเวลา 16.00 น.
หมายเหตุ ๑)วิทยำกร/ กำหนดกำรและ เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
๒) เวลำ ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลำ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
๓) เวลำ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๔) เรียนรวมห้องกาหนดการวันบรรยาย อ.มีชัย โอ้น
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จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.....................................................
**** E – mail สาหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร...........................................................................(โปรดระบุ) ****
มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่.........................................................................................รายชือ่ ดังต่อไปนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
๒. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
๓. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
4. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
 อาหารมุสลิมจานวน........คน

 อาหารทั่วไปจานวน.........คน

( ลงชื่อ )....................................................ผูม้ ีอานาจอนุมัติ
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
การชาระเงิน ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท
***ท่านสามารถชาระเงินสดได้ในวันรายงานตัว/รับเอกสาร วันแรกของการหลักสูตร ***
การสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒ หรือ ๐ ๒443 6833
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com
๔) ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
๕) ส่งใบสมัคร ไอดีไลน์ Id line : training59 หรือ ไอดีไลน์ Id line : 59training
การสารองห้องพัก
:ท่านสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง จะได้อัตราราคาพิเศษ และโปรดจองล่วงหน้า 20 วัน
***โปรดติดต่อสารองห้องพักกับทางโรงแรมตามหมายเลขที่ระบุไว้ในโครงการหลักสูตร****
หมายเหตุ : 1) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับสมัครจะประสำนโทรศัพท์ยืนยันกำรจัดอบรมก่อนถึงกำหนดกำรอบรมจริง ๕-๗ วัน
หำกท่ำนไม่ได้รับกำรติดต่อจำก จนท. ก่อนวันอบรมจริง ๕-7 วัน โปรดกรุณำติดต่อกลับด้วย**
2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหากกรณีมผี ู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ถึงจานวนทีส่ ามารถดาเนินการได้
3) ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น หากมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
***โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงำนและโทรศัพท์มอื ถือ ของผูส้ มัครทุกท่ำนเพื่อสำมำรถติดต่อได้หำกมีกำรยกเลิก***
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

