ที่ ศธ ๖๘๐๓.๑๕/ว ๐๑๕

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐
๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
หลักสูตร “เตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
และพระรำชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบำล/อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒”
รุ่นที่ ๑ – ๗
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร แบบฟอร์มหลักฐำนกำรโอนเงิน จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำหนดจัดโครงกำร หลักสูตร “เตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และพระรำชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบำล/
อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒” รุ่นที่ ๑ – ๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้ ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้เกี่ย วกับร่ำงพระรำชบัญญั ติ
กฎหมำยจั ด ตั้ ง องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ใหม่ ) และมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำใจ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ กฎหมำย
กรณีศึกษำที่น่ำสนใจและหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่อันเกี่ยวกับกำรประชุมสภำท้องถิ่น และมีควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำยที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี พิ จ ำรณำงบประมำณ กำรโอนงบประมำณ กำรตั้ ง งบประมำณ โดยโครงกำรฯ กำหนดจั ด ฝึ กอบรม
จำนวน ๗ รุ่น ค่ำลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทำวเวอร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมสบำยโฮเทล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร
รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมไดมอนด์พลำซ่ำ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี
รุ่นที่ ๖ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี
รุ่นที่ ๗ ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ข องรัฐ เมื่อได้ รับอนุมัติ จำก
ผู้บังคับบัญชำแล้ว

ในกำรนี้ จึง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ ำนหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ ที่ เ กี่ย วข้ องในหน่ วยงำนของท่ ำนเข้ ำร่ วมอบรมตำมโครงกำรฯดั งกล่ ำว
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติด ต่อสอบถำมรำยละเอียดและจั ดส่งใบสมัค รได้ที่คุณจำรุวรรณ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ และคุณรุ่งทิพ ย์
โทรศัพท์ ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.training59.com
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ./เทศบาล/อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
******************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่ นต้องมาจากการเลื อกตั้ง และ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ งหรือมาจากความเห็ นชอบของสภาท้องถิ่น หรือกรณีองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
รูปแบบพิเศษจะมาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มี
สิทธิสมั ค รรั บ เลื อกตั้ ง รวมทั้ง หลั กเกณฑ์แ ละวิธีการเลื อกตั้ง สมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผู้บ ริ หารท้องถิ่น ให้ เ ป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องคานึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ทั้งสิ้น ๑๔๕ มาตรา
ประกอบกับ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.25๖๒ พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่
๑๔) พ.ศ.2๕๖๒ พระราชบัญญัติสภาตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.25๖๒ เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (นายก อบจ. /นายกเทศมนตรี/ นายก อบต.) และจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น การ
พ้นจากตาแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น และการกระทาอันเป็นการต้องห้ามของนายกท้องถิ่น รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภา อีกทั้งได้แก้ไขอานาจหน้าที่และการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น นายกท้องถิ่นและผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติ
หน้ า ที่ มี ค วามซื่ อสั ต ย์ สุ จริ ต สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่เ พื่อประโยชน์ แ ก่ ส่ วนรวม ให้ เ ป็ นไปตามหลั กธรรมาภิ บ าลและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนสูงสุด และประกอบกับในการแก้ไขครั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมประเภทรายจ่ายและ
การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการนาเงินของกิจการหรือการเป็นหุ้นส่วน หรือการเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ
นั้นไปใช้จ่าย
กฎหมายทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ และตามมาตรา ๕
แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ “ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้” นั่นหมายถึ ง
“องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นทุ กแห่ ง” จะต้องเป็ นผู้รั บผิดชอบดาเนิ นการจั ดการเลือกตั้ ง และผู้เกี่ยวข้องทั้ง ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องทาความเข้าใจและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อเตรียมความ
พร้อมและรองรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นครั้งนี้
ดัง รายละเอีย ดข้ า งต้ น มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร โดยสานั กงานบริ การวิชาการ จึงจัด โครงการอบรมเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ./เทศบาล/
อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒” โดยได้เชิญวิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและเชี่ยวชาญโดยตรงมาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับใหม่) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.25๖๒ พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.2๕๖๒ พระราชบัญญัติสภาตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗)พ.ศ.25๖๒
๒.๓ เพื่อให้ผู้ เข้ ารั บการฝึกอบรมมีค วามรู้ ความเข้ า ใจระเบี ยบ กฎหมาย กรณีศึ กษาและคาพิพากษาศาลที่
น่าสนใจ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ นายก คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
๓.๒ ประธานสภา/รองประธาน/เลขานุการ/สมาชิกสภาท้องถิน่
๓.๓ ปลัด รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๔ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อานวยการกอง/ผู้อานวยการสานัก
๓.๕ นิติกร/ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องงานกิจการสภาท้องถิ่น
๓.๖ เจ้าหน้าที่/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ได้พิจารณาว่าเหมาะสมหรือร่วมเป็นคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ผู้ช่วยและเลขานุการ คกก.การเลือกตัง้ /คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม จานวน ๓ วัน
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รสี อร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕. วิทยากร

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

๖. วิธีการฝึกอบรม
บรรยายและตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรจาก สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและเชี่ยวชาญกฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตรง มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ ทาให้ผู้ เข้ารับ การฝึกอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับ พระราชบั ญญัติเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
๗.๒ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับใหม่) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.25๖๒ พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.2๕๖๒ พระราชบัญญัติสภาตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.25๖๒)
๗.๓ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย กรณีศึกษาและคาพิพากษาศาลที่น่าสนใจ
และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
๘.๑ ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าเอกสารประกอบการอบรม
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าโสตทัศนูปกรณ์
ค่าประสานงาน และประกาศนียบัตร (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าพาหนะ ค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง) สามารถเบิกได้เต็มจานวนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๘.๒ ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจาก ต้นสังกัดตาม
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ส าหรั บ บุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นสามารถเบิ ก ค่ า ลงทะเบี ย นได้ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ๒๘ (๑)
ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
๙. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยสานักงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
๑๐. ช่องทางการสมัคร
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ในหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
 E-mail : 5599training@gmail.com
 ID Line : training59 หรือ ID Line : 59training
 Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
 Website : www.training59.com
 ทางโทรสาร : ๐๒ ๙๒๑ ๔๑๒๒ ,๐๒ ๔๔๓ ๖๘๓๓
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
คุณจารุวรรณ: โทร ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ และ คุณรุ่งทิพย์: โทร ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓
๑๑. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
ทางสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชาระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวัน
รายงานตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจาเป็นต้องชาระเงิน
ด้วยวิธีการอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงทีห่ มายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
๑๒. การสารองห้องพัก
ผู้เข้าอบรมสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทางมหาวิทยาลัย
 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 055-211288
 โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-295999
 โรงแรมบีพแี กรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074-355355
 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๒๒๒ แผนสารองห้องพัก
 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-277288 (ฝ่ายสารองห้องพัก)
 โรงแรมกิจตรงวิลล์รสี อร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 045-311-655-6
 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-224333
(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กาหนดการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน่
หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ./เทศบาล/อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.......................................................................................................................................................................................
วันแรก
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม
วันที่สอง
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

บรรยายโดย นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
เจาะลึก พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- เขตเลือกตัง้ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง การกาหนดหน่วยเลือกตัง้ อบจ. / เทศบาล /อบต.
- การดาเนินการเลือกตัง้
- หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และจานวนของ คกก. การเลือกตั้งประจา อปท.
- หน้าที่และอานาจของผู้อานวยการและคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจา อปท.
- การแต่งตัง้ เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการของ คกก. การเลือกตัง้
- หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและการปฏิบตั หิ น้าที่ของเจ้าพนักงาน
ผู้ดาเนินการเลือกตัง้
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
- การแก้ปัญหาซึ่งหน้า หรือการพบเหตุการณ์การกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดาเนินการอย่างไร
- การใช้อานาจในการสั่งให้ “ยุต”ิ หรือ “ระงับ” การกระทาที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
กระทาโดยมิชอบ การกลั่นแกล้งผู้สมัคร การกระทาที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
- ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตัง้ ประจา อปท.
- การจัดพิมพ์ ควบคุมการพิมพ์ วิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง
- ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทฺธเิ ลือกตัง้
- บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตัง้ /บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
- วิธกี ารแก้ปญ
ั หาการประกาศรายชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
- คาสัง่ ถอนชื่อและการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้
- ผู้สมัครรับเลือกตัง้
- คุณสมบัติผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ และบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้
- หลักฐาน/เอกสารใช้ประกอบการสมัครรับเลือกตัง้
- การถอนการสมัครรับเลือกตัง้
- การกาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครและการจับสลาก
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ และวิธีการหาเสียงเลือกตัง้
- การกาหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ ของผู้สมัคร ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาหาเสียง
- หลักเกณฑ์วิธีการคานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
- การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้ ของผู้รับสมัครเลือกตัง้
- จานวนวัน เวลา ระยะเวลา ในการหาเสียง
- การกระทาที่เป็นข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

- วิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โซเชียลมีเดีย
- การออกเสียงลงคะแนน
- ลักษณะหรือข้อกาหนดของหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง
- การกาหนดระยะเวลา/จานวนชั่วโมง เพื่อการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
- ข้อปฏิบัตขิ อง คกก.ประจาหน่วยเลือกตัง้ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน
- ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนของผู้ใช้สิทธิ
- การออกเสียงลงคะแนนหรือการทาเครื่องหมายในช่องหมายเลขที่ถูกต้อง
- วิธีการอานวยความสะดวกแก่คนพิการ/ทุพลภาพ/ผู้สงู อายุ (กรณีไม่สามารถทา
เครื่องหมายลงในบัตรเลือกตัง้ ด้วยตนเองได้)
- การกระทา/ข้อห้ามและข้อกาหนดที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ เกี่ยวกับบัตรเลือกตัง้
- เหตุปญ
ั หาอุปสรรค ที่ทาให้ไม่สามารถจัดการเลือกตัง้ และกาหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่
- การแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนน ในห้วงระยะเวลาใกล้สิ้นสุดเวลาการเลือกตั้ง
- การนับคะแนนเลือกตัง้ และการประกาศผลการเลือกตัง้
- การออกหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
- วิธีการพิจารณาบัตรดี บัตรเสีย การวินิจฉัยของ คกก. ประจาหน่วยเลือกตัง้
- ลักษณะข้อกาหนดของ “บัตรเสีย”
- วิธีปฏิบตั ิหน้าที่ของ คกก.ประจาหน่วยเลือกตัง้
- การประกาศผลการเลือกตั้ง
- กรณีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน จะเรียงลาดับอย่างไร
- การยื่นคัดค้าน การนับคะแนน หรือ ตาม มาตรา ๖๐ หรือ มาตรา ๖๒
- บทกาหนดโทษ
- การตรวจสอบและการประกาศผลการเลือกตัง้ กรณีสุจริตและเทีย่ งธรรม หรือ กรณีไม่
สุจริตหรือเที่ยงธรรม
- หลังประกาศผลการเลือกตัง้ กรณีมีสมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่ครบจานวน สามารถเรียก
ประชุมสภาท้องถิ่นได้หรือไม่ อย่างไร
- กรณีศึกษาการร้องเรียน กรณีตัวอย่างคาพิพากษาศาล การสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตัง้ กรณีตัวอย่างการสัง่ ให้หยุดปฏิบตั ิหน้าทีข่ องผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่สาม
0๘.๓0 – 16.๓0 น.

บรรยายโดย อ.วราภรณ์ ขวัญเรือน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระเบียบท้องถิ่น
สาระสาคัญกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับใหม่ล่าสุด
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.25๖๒
- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.2๕๖๒
- พระราชบัญญัติสภาตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.25๖๒
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
- เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น
- เหตุแห่งการพ้นจากตาแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา
และรองประธานสภาท้องถิ่น
- การปรับเพิ่มอายุของผู้สมัครรับเลือกตัง้ เป็นผู้บริหารท้องถิ่น
- การตัดคุณสมบัติในเรื่องการเป็นผู้เสียภาษีบารุงท้องถิ่น และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การเพิ่มลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตัง้
- กาหนดลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

- การลดจานวนสมาชิกสภา อบต.
- การปรับคุณสมบัตขิ องรองผู้บริหารท้องถิ่น
- การจากัดวาระ การดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- เพิ่มการกระทาต้องห้ามในการดารงตาแหน่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนได้เสีย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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) กาหนดการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๔) กาหนดการเรียนรวมห้อง วันบรรยาย อ.วราภรณ์ ขวัญเรือน******

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ./เทศบาล/อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อ เทศบาล/อบต./อบจ......................................................................อาเภอ...............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์..............................................
***E–mail หรือ ID Line สาหรับการยืนยันการสมัคร.................................................................(โปรดระบุ)***
มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่............................ระหว่างวันที่.........................................................................
รายชื่อ ดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๒. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๓. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๔. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
อาหารมุสลิม จานวน..............คน อาหารทั่วไป จานวน..............คน อาหารอื่นๆ (โปรดระบุ) จานวน..............คน
(ลงชื่อ).........................................................ผู้มอี านาจอนุมัติ
(.........................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
รับฟรี !!!! เสื้อคอโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐
ขนาดรอบอก
ผู้ชาย
ผู้หญิง

S
40
-

M
42
36

L
44
38

XL
46
40

XXL
48
42

ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
ทาง ID Line : training59 หรือ ID Line : 59training ทางโทรสาร (Fax) หมายเลข ๐๒ ๔๔๓ ๖๘๓๓ หรือ ๐๒ ๙๒๑ ๔๑๒๒
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ หรือ ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓
การชาระเงิน : ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทางสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชาระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวันรายงานตัว
และรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจาเป็นต้องชาระเงินด้วยวิธีการอื่น กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
หมายเหตุ : ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง 7 วัน
๒) กรณีมีการยกเลิกการอบรม ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
๓) แบบฟอร์มใบสมัครนี้ สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเข้ารับการอบรมได้

