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สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐2
กรกฎาคม ๒๕60

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตร “ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 พร้อมกลยุทธ์และ
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคดีตัวอย่าง
ของศาลปกครองที่น่าสนใจ” จานวน 1 ชุด
ด้วยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 พร้อมกลยุทธ์และวิธีการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคดีตัวอย่ างของศาลปกครองที่น่าสนใจ”
จานวน 6 รุ่น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมการในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 ตามหนังสือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และมี ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและหนังสือซักซ้อม (ฉบับใหม่)
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นปัจจุบัน และเป็นการป้องกันมิให้บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางวินัยหรืออาญา
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญอาจารย์ พนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์ :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายงานกิจการสภาท้องถิ่น มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒
ข้อ ๒๘ (๑) และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ บังคับบัญชา ทั้งนี้ สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ฯ โทร ๐๔๓-๒๐๓-๒๔๕-๖ E-mail:
ihrd@kku.ac.th หรือสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ Website: http://ihrd.kku.ac.th/
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์อานวย คาตื้อ)
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๔๕-๖ โทรสาร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๖๐

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
พร้อมกลยุทธ์และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคดีตัวอย่างของศาลปกครองที่น่าสนใจ”
*************************************
1.หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 กาหนดให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่ อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้พิจ ารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวบรวม และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีหน้าที่
ต้องจัดทาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ ในห้วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
และกระทรวงมหาดไทยได้มีห นั ง สื อซัก ซ้อมแจ้ งแนวทางปฏิบัติ ในการจั ดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของ อปท. ให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 เช่น วิธีการประมาณการรายรับเงินรายได้ที่ อปท.จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร เงินอุดหนุน
ทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนรายการใดบ้างที่ อปท.ต้องนามาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑
รายการใดบ้ า งที่ไม่ต้ องน ามาจั ดท างบประมาณ อีกทั้ง กระทรวงมหาดไทยได้ออกหลั กเกณฑ์กรอบอัตรา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 1๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมถึงการตั้งงบประมาณแต่ ละรายการ
ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548ฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ กาหนดให้ อปท.ต้องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางใน
การจั ดทางบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑ จะต้องสอดคล้ องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ ๒๕๖๔) และที่สาคัญสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี สภาท้องถิ่นต้องทราบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของปกครององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.๒๕๕๙ รวมทั้งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ออกหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใหม่) อีกทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
และข้าราชการส่วนท้องถิ่น หลายแห่งมีความขัดแย้งในการทางานทั้งด้านบริหารงานภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น ที่มีฝ่ายตรวจสอบเข้มข้น หรือการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย หรือจ่ายเงินสะสมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทาให้ต้องถูกดาเนินคดีความทั้งทางวินัย อาญาและแพ่ง

ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานด้ า นกิ จ การสภาท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปโดยประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
สนองตอบในการดูแลประชาชนตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผู้ บริห ารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้
จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 พร้อมกลยุทธ์และวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จริงในการปฏิบั ติงานองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และคดีตัวอย่ างของศาลปกครองที่
น่าสนใจ” จานวน 6 รุ่น
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา
และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
๒.๒ เพื่อ ให้ ผู้ เ ข้า อบรมเพิ่ มทั ก ษะและเทคนิ คเกี่ย วกับ การประชุ มสภาท้ องถิ่ น และกระบวนการ
พิจ ารณางบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ช อบด้ว ยกฎหมาย และได้ มีโ อกาสศึก ษาประเด็ น
ข้อผิดพลาดในการจัดทาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖๑ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
๒.๓ เพื่อลดปัญหาข้อบกพร่องในการประชุมสภาท้องถิ่น และการถูกฟ้องร้องคดีของศาลปกครอง
๒.4 เพื่อให้รู้วิธีเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา (ใหม่) การกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่าย และหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม (ใหม่) และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
๒.๕ เพื่ อให้ ผู้ เข้ าอบรมได้รั บ ทราบและเข้า ใจในการปฏิบั ติง านเป็น ไปอย่ างถูก ต้อ งตามระเบี ย บ
กฎหมายที่กาหนดไว้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
๓.๒ ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๔ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.5 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านสภา
ท้องถิ่น
๔. ระยะเวลาและสถานที่อบรม โดยกาหนดการอบรมออกเป็น 6 รุ่น (ศุกร์ - อาทิตย์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 21- 23 กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงแรมคุ้มภูคา จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2560
โรงแรมบียอนด์สวีท บางพลัด กทม.
รุ่นที่ 3 วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2560
โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ 4 วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2560
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี
รุ่นที่ 5 วันที่ 18- 20 สิงหาคม 2560
โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร
รุ่นที่ 6 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560
โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
๕. รูปแบบการจัดอบรม วิทยากร
เป็นการบรรยายให้ความรู้ และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของท้องถิ่น พร้อมไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการฝึก
ภาคปฏิบัติ “ โดย อาจารย์ พนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิ เศษ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร สามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการ
อบรม โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘(๑) และสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ าที่พัก ของผู้เข้าร่วม
อบรมได้ตามข้อ ๒๙ วรรค ๒ ของระเบียบ สาหรับค่าลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นท่านละ ๓,๙๐๐บาท (สามพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ค่า
พัฒนาหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตร และอุปกรณ์การฝึกอบรม ดังรายการต่อไปนี้
๖.๑ กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ
๖.๒ คู่มืออบรม ๑ เล่มสมุด,ปากกา
๖.๓ คู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฟรี ๑ เล่ม
๖.๔ อาหารกลางวัน ๒ มื้อ
7. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ส า ม า ร ถ เ บิก ไ ด้ต า ม จ ริง โ ด ย ใ บ เ ส ร็จ อ อ ก ใ น น า ม ส ถ า บัน พัฒ น า ท รัพ ย า ก ร ม นุษ ย์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประกอบกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยตอบข้อหารือตามหนังสือ ที่ มท
๐๘๐๘.๒/๔๘๘๘ กรณีอ อกใบเสร็จ ในนามมหาวิท ยาลัย ถือ เป็น การจัด โดยส่ว นราชการ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
ผลการฝึกอบรมจาก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๙. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐๔๓- ๒๐๓๒๖๐ และ
Line ID: kku0055 หรือทาง E-mail: ihrd@kku.ac.th ได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๑๐. การชาระค่าลงทะเบียน
โอนเงิ น เข้า บั ญชี ออมทรั พย์ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ สาขามหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น เลขที่บั ญ ชี
๕๕๑ - ๔- ๑๔๕๗๗ - ๔ ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.1 (สพม.บช.1) พร้อมส่งสาเนา
การโอนเงินหมายเลขโทรสาร ๐๔๓ - ๒๐๓๒๖๐ (หรือหากต้องการชาระค่าทะเบียนเป็นเงินสดกรุณาแจ้ง
จนท.ก่อนวันอบรมตามกาหนดแต่ละรุ่น)
รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖

กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป –วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป –วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป –วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -วันที่ 24สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรม
หลายหลักสูตร กรุณาโอนแยกเป็นรายหลักสูตร และระบุชื่อหลักสูตร พร้อมส่งสาเนาการโอนเงิน หมายเลข
โทรสาร ๐๔๓ - ๒๐๓๒๖๐ และโปรดนาหลักฐานโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ ในวันลงทะเบียน เพื่อความสะดวก
ของท่านเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-473-0055,๐๘๘-๕๔๙-๖๙๙๖ เบอร์
โทรศัพท์สานักงาน ๐๔๓-๒๐๓-๒๔๕-๖ โทรสาร ๐๔๓- ๒๐๓๒๖๐ E-mail : ihrd@kku.ac.th Website :
http://ihrd.kku.ac.th/ Facebook : https://www.facebook.com/IHRDKKU ID Line : kku0055
ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น ๖ อาคารพิมล กลกิจ เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่
๑๖ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๒
หมายเหตุ ในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตรหากมีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่ากาหนดทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิกการจัดอบรม

กาหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 พร้อมกลยุทธ์และวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคดีตัวอย่างของศาลปกครองที่น่าสนใจ”
..............................................................................
วันที่ / เวลา
วันที่หนึ่ง

หัวข้อการอบรม

หมายเหตุ

- รายงานตัวลงทะเบียน/รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมที่บริเวณ
หน้าห้องประชุมโรงแรมที่จัดอบรม
วันที่สอง วิทยากรโดย อาจารย์ พนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. -พิธีเปิดการอบรม
- บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย
- การจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖๑ ตามแนวทางหนังสือ
ซักซ้อมกระทรวงมหาดไทยภายใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมาย.กรณีไหนที่ต้องถูกยุบสภาท้องถิ่น ตาม คาสั่ง คสช. ที่
22/2559ฯ ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/
๒๕๕๗ ,การได้ ม าซึ่ งสมาชิก สภาท้อ งถิ่ น หรือ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เป็ นการ
ชั่ว คราว ตามคาสั่ ง คสช. ที่ ๑/๒๕๕๗ ฯ และการได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้ง อบต.
๐๙.๑๐–
เป็นเทศบาล ฯ ตามคาสั่ง คสช. ที่ 29/2559 ฯ
๑๐.๒๐น.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หรือการแก้ไขแผนปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
- การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
- การกาหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ
- วิธีการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาท้องถิ่น
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

วันที่ / เวลา
หัวข้อการอบรม
๑๐.๒๐-๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- การเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ และวิสามัญ มีวิธีการเลือก
อย่างไรที่ถูกต้อง เลือกทีละคนต้องทาอย่างไร
- การเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการสภา กรณีตาแหน่งว่าง
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
- วิธีการจัดระเบียบวาระการประชุม
- ญัตติ คืออะไร มีกี่ประเภท วิธีการเสนอญัตติที่ถูกต้อง
- วิธีการส่งสาเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้แก่สมาชิก
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่จัดประชุม
- หลักเกณฑ์การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 ที่ชอบด้วยกฎหมาย การพิจารณา ๓ วาระ มีวิธีการดาเนินการ
อย่างไรที่ถูกต้อง
- วาระที่หนึ่ง ขั้นการรับหลักการ วาระที่สองการแปรญัตติ และวาระที่สาม
การพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติ
๑๓.๐๐-๑๔.๒๐ น.
- การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติต้องทาอย่างไร
- การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่ถูกต้องตามกฎหมาย เว้นไม่
น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงนับแต่รับหลักการ
- การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ การสงวนคาแปรญัตติ คือ
อะไร
๑๔.๒๐-๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- การจัดทารายงานของคณะกรมการแปรญัตติ โดยชอบด้วยกฎหมาย
- กรณีสภาท้องถิ่นไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี จะต้องดาเนินการอย่างไร ไม่ให้ถูกยุบสภา
- วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อยุติที่ถูกต้องทาอย่างไร
- วิธีการพิจารณาหาข้อยุติทาอย่างไร และมีอานาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่าง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือไม่ อย่างไร
-- วิธีการจดรายงานการประชุมที่ถูกต้อง
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. - งบประมาณที่สภาท้องถิ่นพิจารณาทั้งสามวาระแล้ว ให้แก่ผู้กากับดูแล
พิจารณาอนุมัติ
-กรณีที่ผู้กากับดูแลไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร
- การพิจารณาข้อบัญญัติตาบล (ร่างข้อบัญญัติทั่วไป)
- การตั้งกรทู้ที่ชอบด้วยกฎหมาย (กระทู้สดมีหรือไม่)

หมายเหตุ

วันที่สาม วิทยากรโดย อาจารย์ พนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ “การประชุมสภาจาลอง เรื่อง การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี รูปแบบใหม่” (รวมถึงงบประมาณ
๐๙.๐๐–๑๐.๒๐น.
รายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือการจัดทาเวิร์คช็อป
กลุ่มเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายในการประชุมสภาท้องถิ่น

วันที่ / เวลา
หัวข้อการอบรม
๑๐.๒๐-๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- การจัดประชุมสภาจาลอง (ต่อ)
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
- ฝึกปฏิบัติการแปรญัตติ และการสงวนคาแปรญัตติ มีวิธีการอย่างไร
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่จัดประชุม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจั ด การแข่ง ขั น กี ฬ าและการส่ ง นัก กี ฬาเข้า ร่ ว มการแข่ง ขั นกี ฬ าของ
ปกครององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.๒๕๕๙
๑๓.๐๐-๑๔.๒๐ น. -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใหม่)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว6222 ฯ
- สรุปหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
๑๔.๒๐-๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
หลักการวินิจฉัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
- การวินิจฉัยคุณสมบัติและการสั่งให้พ้นจากตาแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. - คดีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้บริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น อาทิ
เช่น การบวช พฤติการณ์ทุจริต กรณีผลประโยชน์ขัดกัน และการทางาน
ด้านกิจการสภาอย่างไรที่ไม่ต้องให้ถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เป็นต้น
ตอบข้อซักถาม
สรุปผลการสัมมนา
๑๖.๐๐ น.
ปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ
หมายเหตุ: กาหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

ใบตอบรับการเข้าฝึกอบรม
หลักสูตร “ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 พร้อมกลยุทธ์และวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคดีตัวอย่างของศาลปกครองที่น่าสนใจ”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ข้อมูลของผู้สมัคร
ชื่อสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลตาบล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด..................................
ตาบล ............................. อาเภอ ........................... จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ . ..........................
โทรศัพท์สานักงาน ....................... โทรสาร..................... (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนเพื่อการออก
ใบเสร็จ)
มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 พร้อมกลยุทธ์และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น และคดี ตั วอย่ างของศาลปกครองที่ น่ าสนใจ” รุ่ น ที่ … ... . . . . . . .
ระหว่างระหว่างวันที่ ........-.........เดือน.............พ.ศ 2560 ณ โรงแรม....................... ....................
จังหวัด.................................... จานวน................ราย ดังนี้
(กรุณาเขียนตัวบรรจง)
๑. ชื่อ-ชื่อสกุล..........................………………….............................ตาแหน่ง ............................................................
เบอร์มือถือ ...................................... Line ID : ……………………… E-mail ................................................
๒. ชื่อ-ชื่อสกุล..........................………………….............................ตาแหน่ง ............................................................
เบอร์มือถือ ...................................... Line ID : ……………………… E-mail ................................................
๓. ชื่อ-ชื่อสกุล..........................………………….............................ตาแหน่ง ............................................................
เบอร์มือถือ ...................................... Line ID : ……………………… E-mail ................................................
๔. หรือ ตามเอกสารที่แนบ......................................................................................................... ........................
 วิธีการชาระเงิน
 ค่าลงทะเบียนท่านล่ะ ๓,9๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี ๕๕๑ - ๔- ๑๔๕๗๗ - ๔ ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.1
(สพม.บช.1) พร้อมส่งสาเนาการโอนเงินหมายเลขโทรสาร ๐๔๓ - ๒๐๓๒๖๐ ภายในวันที่ระบุ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้แจ้งรายชื่อ
(.......................................................)
ตาแหน่ง........................................................
หมายเหตุ อาหาร มุสลิม จานวน.............ท่าน

