ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๑๑๕

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร“การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่ งทางการเมื องตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับใหม่) การตรวจสอบคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิส มัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาหรือผู้บ ริห าร
ท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงานบริ การวิช าการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒ นาศั กยภาพบุค ลากรท้ องถิ ่น หลักสูตร
“การสอบสวนผู้ ดำรงตำแหน่ งทางการเมื องตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับใหม่) การตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ลักษณะ
ต้องห้ามของผู ้มีส ิ ทธิ สมั ครรับ เลือกตั้ ง การสิ้นสุดสมาชิ กภาพ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิ กสภาหรื อผู ้บ ริ หารท้อ งถิ่ น
เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้ งท้อ งถิ่ น ปี ๒๕๖๔” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกั บ
พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัย กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภา รวมทั้งกรณีการพ้ น
จากตำแหน่ ง เพราะกระทำความผิ ด หรื อเพราะเหตุ อื ่ นของผู ้บ ริห ารท้องถิ ่ น ประธานสภา รองประธานสภา ที ่ ป รึ กษานายก
และเลขานุการนายก และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๔ รุ่น
ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
ก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่ านหรื อเจ้า หน้ าที่ผ ู้ที ่เกี่ย วข้ องในหน่ วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดั งกล่ าว
พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้ อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สามารถติ ด ต่ อสอบถามรายละเอีย ดและจัด ส่ ง ใบสมั ครได้ ที ่ คุ ณรุ ่ ง ทิ พ ย์ โทรศั พ ท์ . ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕ สามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ Website : www.training59.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘
QR-Code เพื่อสมัครอบรม

QR-Code เพื่อสอบถามข้อมูล

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “การสอบสวนผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับใหม่)
การตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพือ่ เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔”
โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
******************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง และ
ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่ นให้ มาจากการเลื อกตั้ ง หรื อมาจากความเห็ นชอบของสภาท้องถิ่ น แต่ ต้ องคำนึ งถึ ง การมี ส่ วนร่วมของ
ประชาชนด้วย โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ นี้ขึ้น ทั้งสิ้น ๑๔๕ มาตรา ประกอบกับ
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ร.บ.สภาตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.)
และจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติม การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น และการกระทำอัน
เป็นการต้องห้ามของนายกท้องถิ่น รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภา
ประกอบกั บ กระทรวงมหาดไทยได้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสว น
การดำเนินการ สอบสวนและวินิจฉัย กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งการพ้นจากตำแหน่ง ของ
นายกองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รองนายก ประธานสภา องประธานสภา ที่ปรึกษานายก และเลขานุการนายก ตาม
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ร.บ.สภาตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยบัญญั ติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัย กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาเทศบาล
รวมทั้ ง กรณี ก ารพ้ น จากตำแหน่ ง เพราะกระทำความผิ ด หรื อ เพราะเหตุ อื่ นของ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น ประธานสภา รอง
ประธานสภา ที่ปรึกษานายก และเลขานุการนายก จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการ
เสนอรัฐมนตรีลงนามและประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป
ดังรายละเอียดข้างต้น สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่ น หลั กสูต ร “การสอบสวนผู้ด ำรงตำแหน่ งทางการเมืองตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับ ใหม่ ) การ
ตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ลักษณะต้ องห้ ามของผู้มีสิ ทธิส มั ค รรับ เลื อกตั้ ง การสิ้ นสุด สมาชิ กภาพ การพ้นจากตำแหน่ ง ของ
สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔” ขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและเชี่ยวชาญโดยตรงมาเป็ น
วิทยากรผู้บรรยาย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๒
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บใหม่ ) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แ ก่ พ.ร.บ.องค์การบริห ารส่ วนจัง หวัด (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ร.บ.สภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน การดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัย กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ของสมาชิกสภา รวมทั้งกรณีการ

พ้นจากตำแหน่งเพราะกระทำความผิดหรือเพราะเหตุอื่นของผู้บ ริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา ที่ป รึกษา
นายก และเลขานุการนายก และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
๓. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๙๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ นายก คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
๓.๒ ประธานสภา/รองประธาน/เลขานุการ/สมาชิกสภาท้องถิน่
๓.๓ ปลัด รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๔ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก
๓.๕ นิติกร/ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องงานกิจการสภาท้องถิ่น
๓.๖ เจ้าหน้าที่/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ได้พิจารณาว่าเหมาะสมหรือร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตัง้
ผู้ช่วยและเลขานุการ คกก.การเลือกตัง้ /คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตัง้
๔. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. วิทยากร
๕.๑ ร้อยตำรวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์
๕.๒ นางสาววราภรณ์ ขวัญเรือน

ณ
ณ
ณ
ณ

โรงแรมเฟิรส์ แปซิฟคิ โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.)
นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖. วิธีการฝึกอบรม
บรรยายและตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและเชี่ยวชาญโดยตรง
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
๗.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับใหม่) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
๗.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การดำเนิ นการสอบสวนและวินิจฉัย กรณีการสิ้ นสุดสมาชิ กภาพของสมาชิกสภา
รวมทั้ ง กรณี ก ารพ้ น จากตำแหน่ ง เพราะกระทำความผิ ด หรื อ เพราะเหตุ อื่ นของผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น ประธานสภา รอง
ประธานสภา ที่ปรึกษานายก และเลขานุการนายก และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๘.๑ ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา ๓ วัน เป็นเงิน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็นค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องเขียน สามารถเบิกได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) หรือตามที่ระเบียบหน่วยงานรัฐอื่นกำหนดไว้
๘.๒ ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจาก ต้นสังกัด
ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง สำหรับ บุค ลากรองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถเบิ กค่ าลงทะเบีย นได้ต ามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)

ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
๙. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยสำนักงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
๑๐. ช่องทางการสมัคร
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ในหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
E-mail : 5599training@gmail.com
ID Line : 59training
Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
Website : www.training59.com
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
คุณรุ่งทิพย์ : หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕
๑๑. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
ทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวัน
รายงานตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องชำระเงิน
ด้วยวิธีการอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ คุณวิราวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙ ๔๔๖ ๙๒๖๖
เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน
• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
• กรณีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเอง
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรม
ได้ กรุณาแจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้า อย่ างน้ อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์ เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามปกติ
๑๒. การสำรองห้องพัก
ผู้เข้าอบรมสามารถสำรองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทางมหาวิทยาลัย
• โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๙๒๒๒ แผนสำรองห้องพัก
• โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๒๒๔ ๓๓๓
• โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๒๖๗ ๕๔๑๘ , ๐๓๘ ๔๒๖ ๓๕๒-๔
• โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๔๘๐ ๖๗๙๘ , ๐๒ ๖๖๑ ๒๙๙๙
ส่งใบจองห้องพัก โทรสาร ๐๒ ๖๖๑ ๒๓๘๙ หรือ

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “การสอบสวนผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับใหม่) การตรวจสอบคุณสมบัตลิ ักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภา
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔
โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.......................................................................................................................................................................................
วันแรกของการอบรม

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วันที่สองของการอบรม
เวลา

ลงทะเบียน / รับเอกสาร
บรรยายโดย ร้อยตำรวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์
ผูอ้ ำนวยการการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

พิธีเปิดการฝึกอบรม
บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมการเลือกตั้ง
การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของท้องถิ่น”
การดำเนินการเลือกตั้ง
- หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และจำนวนของ คกก.การเลือกตัง้ ประจำ อปท.
- หน้าทีแ่ ละอำนาจของผู้อำนวยการและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท.
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตัง้
- การใช้อำนาจในการสัง่ ให้ “ยุติ” หรือ “ระงับ” การกระทำที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
กระทำโดยมิชอบ การกลั่นแกล้งผู้สมัคร การกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสทิ ฺธิเลือกตั้ง
- บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง /บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิเลือกตัง้
- วิธีการแก้ปัญหาการประกาศรายชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
- คำสัง่ ถอนชื่อและการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
- หลักฐาน/เอกสารใช้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
- การถอนการสมัครรับเลือกตัง้
- การกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครและการจับสลาก
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ และวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
- การกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ ของผู้สมัคร ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาหาเสียง
- หลักเกณฑ์วิธีการคำนวณค่าใช้จา่ ยของผู้สมัคร
- การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้ง
- จำนวนวัน เวลา ระยะเวลา ในการหาเสียง
- การกระทำที่เป็นข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตัง้
- วิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โซเชี่ยลมีเดีย
การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง
- การออกหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการนับคะแนนบัตรเลือกตัง้
- วิธีการพิจารณาบัตรดี บัตรเสีย การวินิจฉัยของ คกก. ประจำหน่วยเลือกตัง้
การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง (ต่อ)
- ลักษณะข้อกำหนดของ “บัตรเสีย”
- การประกาศผลการเลือกตั้ง
- กรณีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน จะเรียงลำดับอย่างไร
- การยื่นคัดค้าน การนับคะแนน หรือ ตาม มาตรา ๖๐ หรือ มาตรา ๖๒
- บทกำหนดโทษ

วันที่สองของการอบรม (ต่อ)
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
- การตรวจสอบและการประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีสุจริตและเที่ยงธรรม หรือ กรณีไม่สุจริต
หรือเทีย่ งธรรม
- การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้สมัครรับเลือกตั้งกรณ๊มีการเลือกตั้งใหม่
- กรณีศึกษาการร้องเรียน กรณีตัวอย่างคำพิพากษาศาล การสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
กรณีตัวอย่างการสัง่ ให้หยุดปฏิบตั ิหน้าทีข่ องผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่สามของการอบรม

บรรยายโดย อ.วราภรณ์ ขวัญเรือน
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและสภาท้องถิ่นและสาระสำคัญกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสอบสวนผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง”
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
- เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น
- เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา
และรองประธานสภาท้องถิ่น
- การปรับเพิ่มอายุของผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
- การตัดคุณสมบัติในเรื่องการเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องถิ่น และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การเพิ่มลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครรับเลือกตัง้
- กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตัง้ เกีย่ วกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
- การลดจำนวนสมาชิกสภา อบต.
- การปรับคุณสมบัติของรองผูบ้ ริหารท้องถิ่น
- การจำกัดวาระ การดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- เพิ่มการกระทำต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเกีย่ วกับเรื่องส่วนได้เสีย
กฎกระทรวงการสอบสวนผูด้ ำรงตำแหน่งฉบับใหม่ (ล่าสุด)
- การสอบสวน ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
*** (ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอรัฐมนตรีลงนามและประกาศราชกิจจานุเบกษา)
- ถาม-ตอบปัญหา
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีปดิ การฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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) กำหนดการอบรมอาจปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะ

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “การสอบสวนผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับใหม่)
การตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพ การพ้นจากตำแหน่ง
ของสมาชิกสภาหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔
โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ เทศบาล/อบต./อบจ..................................................................................อำเภอ...............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์...........................................................
***E–mail หรือ ID Line ของท่านสำหรับการยืนยันการสมัคร..............................................................(โปรดระบุ)***
มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่..............................ระหว่างวันที่....................................................................................
รายชื่อ ดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๒. ชื่อ.......................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๓. ชื่อ.......................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๔. ชื่อ.......................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
อาหารมุสลิม จำนวน..............คน

อาหารทั่วไป จำนวน..............คน

อาหารอื่น ๆ (โปรดระบุ) จำนวน..............คน

(ลงชื่อ).........................................................ผู้มีอำนาจอนุมัติ
(.........................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
ทาง ID Line : 59training และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งทิพย์ : โทร ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕
การชำระเงิน : ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวัน
รายงานตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องชำระเงิน
ด้วยวิธีการอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่ คุณวิราวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙ ๔๔๖ ๙๒๖๖

รับฟรี !!!! เสื้อคอโปโลตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสีเสื้อ)
ขนาดรอบอก
ผู้ชาย
ผู้หญิง

S
40
-

M
42
36

L
44
38

XL
46
40

XXL
48
42

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

QR-Code เพื่อสมัครอบรม

หมายเหตุ ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกำหนดการอบรมจริง ๗ วัน
๒) กรณีมีการยกเลิกการฝึกอบรม ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
๓) แบบฟอร์มใบสมัครนี้ สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเข้ารับการอบรมได้

