
 

 
 
 
ที ่อว 8206.07/ว0112                     สำนักส่งเสริมการบริการวชิาการและภูมิปัญญาชุมชน 

                            มหาวิทยาลัยทักษิณ 170  หมู่ 6 ตำบลพนางตุง  
           อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  93150 

     10  มีนาคม  2566  

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ผู ้ช่วยนายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู ้ช่วยนายก อบต.และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบต. 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 

เรียน นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการอบรม พร้อมใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ได้กำหนดจัด 
โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีผู้ช่วยนายกเทศมนตรี 
นายก อบต. ผู้ช่วยนายก อบต.และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ จำนวน 
3 รุ่น   

รุ่นที่ 1 วันที่ 2 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริ เวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม 
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
รุ่นที ่3 วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

 ในการนี ้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน  
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนคนละ 3,900 บาท และหากท่านมีความประสงค์ 
เข้าร่วมโครงการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรสวารินทร์ ทองสม ภารกิจบริหารและสารสนเทศ หมายเลข
โทรศัพท์ 08 5691 8566 รายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR Code 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วม หรือจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม จักขอบคุณยิ่ง           

              ขอแสดงความนับถือ              
  
      

       (อาจารย์ ดร.นิชากรณ์  พันธ์คง) 
                          ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
 
 
ภารกิจบริหารและสารสนเทศ  
คุณรสวารินทร์ ทองสม  โทร. 08 5691 8566 

QR Code สมัคร 
  



 
 
 

 
โครงการอบรม หลักสูตร เพิ่มศักยภาพบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรี 

ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ช่วยนายก อบต. 
และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 

............................................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติ การปกครองท้องถิ่นใน
ประเทศไทยให้มีความเข็มแข็ง และเป็นรากฐานการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย เป็นโรงเรียนสอน
ประชาธิปไตยในชีวิตจริงของประชาชนที่อยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่น 5 รูปแบบ รูปแบบทั่วไป และรูปแบบพิเศษ 
รัฐได้กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นตามแผน ขั้นตอนกระจายอำนาจ ปี 2542 เป็นต้นมา ได้ถ่ายโอนภารกิจของรัฐบาล
กลางและราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคมาให้กับท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก รวมถึง บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ ดั้ง
นั้นจึงเป็นที่คาดหวังได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นเมือง 
และชนบท ในด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และในภารกิจ การให้นโยบาย สาธารณะตามอำนาจหน้าที่ต้องทำ
และหน้าที่อาจทำ การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ต้องมี
ความรู้ความสามารถ พร้อมรับภารกิจ การจัดบริการให้แก่ชุมชน ประชาชน  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ การปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามรูปแบบ แบ่งเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายปฏิบัติ ภารกิจของท้องถิ่น เป็นภารกิจของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นฝ่ายควบคุมตรวจสอบกำกับดูแล ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติ 
เป็นฝ่ายสนองนโยบาย การรู้หน้าที่ของแต่ละฝ่าย เป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารงานของท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือ
ช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตามความต้องการของประชาชนความเดือดร้อน 
 ดั้งนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายปฏิบัติต้องศึกษาอบรมให้
มีความรู้ความเข้าใจตรงกันในหน้าที่การบริหาร และการให้นโยบายสาธารณะกับประชาชน การมีความรู้ในหนา้ที่
แล้วยังส่งผลให้ลดความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการ 
วิธีการเทคนิค กลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปใช้ในการทำงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิ
ปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่  นายกเทศมนตรี ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี นายกอบต. ผู้ช่วยนายกอบต.และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา 
อบต. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง
แม่นยำ  



 
 
 

  2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตามที่ต้องการได้อย่าถูกต้องรวดเร็ว 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้หน้าที่อย่างบูรณาการ รู้เทคนิค กลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

2.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้เทคนิค การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รู้จักนโยบาย
สาธารณะ ได้รู้จัก การเงิน การคลังท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ และกฎหมายการเลือกตั้ง 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
 นายก, รองนายก เลขานายก ที่ปรึกษานายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ประธานสภา รองประธานสภา 
เลขาสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ปลัด อปท. พนักงานเทศบาล 
พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ, ทั่วไป,ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

4. จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น 
 จำนวน 50 คนต่อรุ่น  

5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม   
รุ่นที่ 1  วันที่ 2 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ณ โรงแรมฟอร์จูน ริ เวอร์วิว อ. เมือง จ. นครพนม 
รุ่นที่ 2  วันที่ 23 – 25 มิถุนายน  2566  ณ โรงแรมวังใต้   อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
รุ่นที่ 3  วันที่ 30 มิถุนายน. – 2 กรกฎาคม. 2566  ณ โรงแรมเรอืนแพ รอยัล ปาร์ค อ. เมือง จ. พิษณุโลก 

6. งบประมาณ 
 6.1 ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เป็นเงินคนละ 3,900 บาท (ไม่รวม ค่าที่พัก) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดฝึกอบรม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน และค่าอินเทอร์เน็ต สามารถเบิกได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28 (1) 
 6.2 ค่าที ่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ผู ้เข้าฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว 

7. วิธีการดำเนินการและรูปแบบการฝึกอบรม  
การฝึกอบรมเป็นการบรรยาย (Lecture) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่องและแสดงความ

คิดเห็นการตอบข้อซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
8. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

8.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  8.2 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแม่นยำ  
  8.3 ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตามที่ต้องการได้อย่าถูกต้องรวดเร็ว 
 8.4 ผู้เข้าอบรมรู้หน้าที่อย่างบูรณาการ รู้เทคนิค กลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

8.5 ผู้เข้ารับการอบรมรู้เทคนิค การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รู ้จักนโยบาย
สาธารณะ ได้รู้จัก การเงิน การคลังท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ และกฎหมายการเลือกตั้ง  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

10. ช่องทางการสมัคร 
ตามรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมาท้ายโครงการฯ 

11. การชำระค่าลงทะเบียน 
ให้ชำระค่าลงทะเบียนก่อนถึงวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน โดยการโอนผ่านธนาคาร   
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ในนำหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและ

ภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 

13. วิทยากรหลัก 
อาจารย์สุรัตน์  รัตนะ 

      วิทยาการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ จากภาครัฐ คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเอกชน 

14. การประเมินผลและการติดตาม 
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝึกอบรมและการประสานงานหรือการติดตามโดย

ใช้กลุ่มไลน์ 

15. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในห้องอบม 
 1. ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ 
 2. ผู้เข้าอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการฝึกอบรม 
 3. ผู้เข้าอบรมต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าห้องอบรม 
 4. ผู้เข้าอบรมต้องนั่งเว้นระยะห่างตามที่ผู้จัดกำหนดให้ (ห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร) 

ธนาคารกรุงไทย สาขาสาขาควนขนุน  
ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7 
(หมายเหตุ ไม่รับชำระค่าลงทะเบียนด้วยเงินสดหน้างาน) 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการอบรม หลักสตูรการเพิ่มประสทิธิภาพในการจดัทำรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทคนิคการประชุมสภา 
ตาม ระเบยีบฉบบัล่าสดุและเคล็ดลบัการพูดในที่สาธารณะสำหรบัผู้บริหารยคุใหม่ 

 หมายเหตุ – กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัน / เวลา 08.30 – 10.30 10.30 -12.00  13.00 -15.30 15.30 – 16.30 
วันที่ 1    ลงทะเบียน 
วันที่ 2 ศิลปะการพูดแนะนำตัว Work Shop วเิคราะห์

พื้นที่ อปท. ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข  
นำเสนอต่อที่ประชุมอบรมกลยุทธแ์ละเทคนิค
การประชุมสภา 
ท้องถิ่นมืออาชีพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ (หมวดทั่วไป หมวดที่ ๑ – 
หมวดที่ ๑๐ บทเฉพาะกาล)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บังคับ   
การประชุมสภาท้องถิ่น ( ฉบับที ่๒ ) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

การจัดระเบียนวาระการประชุมตามข้อ 
27 วรรคสอง การเลื่อนระเบยีบวาระ
การประชุมตามขอ้ 27 วรรคสอง ที่
ถูกต้อง เร่ืองเวลายื่น ยื่นกระทู้ถาม ต่อ
ประทานสภาทอ้งถิ่นเร่ืองเวลาการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เขียนกระทู้ถามทัว่ไป กระทู้ถามดว่น
เขียนญัตติ ญัตติกิจการสภาท้องถิ่น คำ
แปรญัตติ คำสงวนแปรญัตติคำสงวน
ความเห็นคำแปรญัตติ มาตรฐาน
กิจการสภาท้องถิ่น 

 เง่ือนเวลาขั้นตอนการเสนอญัตติการแถลง
ญัตติ พิจารณาญัตติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีและ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ต่อสภาท้องถิ่น การประชุมอภิปรายของสภา
ท้องถิ่น อภิปราย สนับสนุน อภิปรายคัดค้าน 
การเสนอญัตติ การแถลงญัตติ ต่าง ๆ ของ
นายก อปท. ตอ่สภาทอ้งถิ่น การอภิปราย
ของสภาท้องถิ่น วาระเดียว รวดเดียว การ
สมมุติโดยวิธ ีเปิดเผย ( ยกมอื ยืนขึ้น 
เรียกชื่อ ตามลำดับอักษร ) เห็นชอบไม่
เห็นชอบ งดออกเสียง 

 

การจัดระเบียนวาระการประชุมตามข้อ 27 วรรคสอง การเลื่อน
ระเบียบวาระการประชุมตามข้อ 27 วรรคสอง ที่ถูกต้อง ระเบียบ
วาระที่ถกูต้อง ตามขอ้ ๒๗ วรรคสอง ทีไ่ม่เป็นโมฆะประชุมอยา่งไร
การใช้อำนาจของ นายก อปท. ในสภาท้องถิ่นการมอบหมายเป็น
หนังสือให้ผู้ช่วยของนายก อปท.(รองนายก  เลขานายก ที่ปรึกษา
นายก) ทำหนา้ที่แทนใน การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกกฎหมาย เขียน
กระทู้ตามทั่วไป กระทู้ถามด่วน เขยีนคำแปรญัตติ ปรับลด
งบประมาณ เขียนคำแปรญัตติแปรญัตติเพิ่ม ของนายก อปท. การ
เขียนคำสงวนคำแปรญัตติ ของ ส.อปท. นายก อปท. การเขียนคำ
แปรญัตติ คำสงวนความเห็นคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติสรุปเง่ือนเวลา ต่าง ๆ ในกฎหมายการประชุมสภาท้องถิ่นที่
ถูกต้อง ที่ไม่ถูกยกเลิกเป็นโมฆะในภายหลังสิทธิประชาชนเข้าฟังการ
ประชุม ของประชาชนตามข้อ ๒๔ วรรคสอง 

วันที่ 3 การประชุมสภาท้องถิ่น พจิารณาระเบยีบวาระ 
การประชุม ตามข้อ ๒๗ ฝึกปฏิบัติทำหน้าที่
ประธานสภาและประธานในที่ประชุม (กรณี
ประธานสภา ไม่มาประชุม ไม่ยอมปฏิบตัิหน้าที่) 
ที่ถูกข้อบังคับการประชุม พ.ศ. ๒๕54 การ
เลือกประธานชัว่คราว การเลือกประธานในที่
ประชุมที่ถูกต้องตามข้อบังคับ การพจิารณาที่
ชอบด้วยตามระเบียบวาระการประชุมในสมัย
นั้น ๆ ฝึกการเสนอกระทู้ถามต่อประชุมสภา 
อปท. ผ่าน ไปที ่นายก อปท. การตอบกระทู้ 
ของ นายก อปท. การซัก การตอบกระทู้ ของ 
นายก อปท. การเสนอญัตติ ของ นายก อปท. 
การแถลงญัตติของนายก อปท. การอภปิราย
ของ ส.อปท. อภิปรายสนับสนุน อภิปราย
คัดค้าน การลงมติโดย โดยเปิดเผยการนับองค์
ประชุมไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่ง การลงมติโดย
เปิดเผยเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง การ
ลงมติ ยืนยัน การลงมติเรียกชื่อตามลำดบัอักษร 

การเสนอญัตติ การแถลงญัตติ ต่าง ๆ 
ของนายก อปท. 
ต่อสภาท้องถิ่น การอภิปรายของสภา
ท้องถิ่น วาระเดียว รวดเดียว การสมมุติ
โดยวธิี เปิดเผย ( ยกมือ ยืนขึ้น เรียกชื่อ 
ตามลำดับอักษร ) เห็นชอบไม่เห็นชอบ 
งดออกเสียง 
 

 กฎหมายปกครอง การลงมติของสภาทอ้งถิ่น
เป็นคำสั่งทางปกครองตาม พรบ.วิธีปฏบิัติ
ราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พรบ.
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การพิจารณาญัตติ 
ต่าง ๆ ของสภาท้องถิ่นต้องเป็นอำนาจของ
สภาท้องถิ่นมีกฎหมายรองรับให้อำนาจ ตาม
กฎหมาย การลงมติของสภาทอ้งถิ่นเป็นคำสั่ง
ทางปกครอง ถูกฟอ้งต่อศาลปกครอง 
ให้ยกเลิกมติของสภาท้องถิ่นเป็นโมฆะ สภา
ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบความเสียหายตาม 
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. 
๒๕๓9 
คำพิพากษาศาลปกครองลงโทษ คดีสภา
ท้องถิ่นลงมติไม่ชอบด้วยตามกฎหมาย 

 

คำสั่งทางปกครอง  กระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้
ตามมาตรา ๑๒ ตามมาตรา ๑๓  เจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งทาง
ปกครองไม่ได้ 
ความรับผิดชอบที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตราตัวอย่างการกำหนดสมยัประชุมสามัญ การเรียก การนัด
ประชุมที่ถูกกฎหมาย ๑๔๗, ๑๔๙ , ๑๕๑ , ๑๕๖ , ๑๕๗ , ๑๖๒ 
หลักการตรวจของ สตง. กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตราใช้ในกิจการสภาท้องถิ่น สรุปคดี ป.ป.ช. ป.ป.ท. ชี้มูล
ความผิด ฟ้องศาลอาญา คดีทุจริตสำหรบันักการเมืองท้องถิ่นและ
พนักงานท้องถิ่น ความรับผิดทางละเมิดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
วิสัยทัศน์ หลกัการบริหาร สิทธกิารเป็นนักการเมือง นโยบาย
สาธารณะและการวางแผน วาดฝันแผนพัฒนาท้องถิ่นความ
รับผิดชอบทางละเมิด สิทธิผลประโยชนก์ารเป็นนักการเมือง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การลาตา่งๆ 

สรุปประเด็นสำคัญและตอบข้อซักถาม  ปิดการอบรม 



 

ใบสมัครฝึกอบรม 
โครงการอบรม หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทคนิคการประชุมสภา

ตาม ระเบียบฉบับล่าสุดและเคลด็ลับการพูดในที่สาธารณะสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ 

********************************************************************************** 
1. ผู้สมัครอบรมกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ชื่อหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น...................................................................................................................    
เลขที่......................ตำบล............................อำเภอ.......................จังหวัด................ระหัสไปรษณีย์. ............................ 

รุ่นที่ 1  วันที่ 2 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อ. เมือง จ. นครพนม 
รุ่นที่ 2  วันที่ 23 – 25 มิถุนายน  2566  ณ โรงแรมวังใต้ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 
รุ่นที่ 3  วันที่ 30 มิถุนายน. – 2 กรกฎาคม. 2566  ณ โรงแรมเรอืนแพ รอยัล ปาร์ค อ. เมือง จ. พิษณุโลก 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง่ เบอรโ์ทรศัพทข์องผู้สมคัร 
1    
2    
3    
4    
5    

ช่องทางการสมัคร 

ดาวโหลหนังสือโครงการ /สมัครอบรม/ เข้ากลุ่มรุ่นสแกน QR COODE นี้ 
 

เข้ากลุ่มรุ่นที่ 1                           เข้ากลุ่มรุ่น 2                           เข้ากลุ่มรุ่น 3   
 
 
 

 
หมายเหตุ เอกสารใบนี้ใช้สำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้ในการขออนุญาตผู้บังคับบัญชา (อปท.) (ไม่ต้องส่งให้ จนท. 
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ)  
 

ค่าลงทะเบียน 
คนละ 3,900 บาท  (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการอบรม 

กระเป๋าเอกสาร และประกาศนียบัตรฯ) ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน ชื่อบัญชี 
ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7  ส่งหลักฐานการโอนเข้าไลน์กลุ่ม
รุ่นและนำมาแสดงในวันเข้าอบรม ติดต่อสอบถาม คุณรสวารินทร์  ทองสม โทร 085 691 8566 

 
         ลงชื่อ 

     (………………………………………….) 
                          ผู้บังคับบัญชา  


