
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      ๑๔ หมู่ที่ ๘ ต าบลโพนเมืองน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ๓๗๒๔๐   

                โทรศัพท์  ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙ เว็บไซต์ www.esanlocalgov.com  
ที่ สปทตน. ๑๐/๒๕๖๑ 

๒๐  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง     โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการ 
เลือกตั้ง  

 

เรียน    นายก อบต./นายเทศมนตรี/นายก อบจ. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการฯ                       จ านวน ๑ ชุด 

ด้วยสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดจัดโครงการอบรมสัมมนา 
เชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๕-๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพลอยพาเลช อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
สัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ การเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง การปฏิรูปองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยุบ ควบรวม เป็นจริงหรือไม่ การบริหารงานบุคคล ความก้าวหน้าและสวัสดิการต่างๆ 
ของราชการพนักงานท้องถิ่น  
 

ดังนั้น  ทางสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอบรม 
สั ม ม น า เ ชิ ง วิ ช า ก า ร  ร า ย ละ เ อี ย ดต า ม เ อก ส า รที่ ส่ ง ม าด้ ว ย  ห รื อ ส าม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ที่ 
www.esanlocalgov.com  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา   
 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                            
   ( ดร.จีราวุฒิ   เข็มพรมมา ) 

             นายกสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

ส านักงานสมาคมฯ 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙ 
เว็บไซต์ www.esanlocalgov.com   
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ก่อนการเลือกตั้ง  
 

                  ************************************  
๑. หลักการและเหตุผล   

   ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศไทยมีมากมายหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องท่ีคนท้องถิ่นก าลังติดตามนั้นก็คือ “การปฏิรูปองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะปลดล๊อกทางการเมืองให้มีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น” ท าให้คนท้องถิ่นท้ังนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการพนักงาน และลูกจ้าง เกิดความไม่แน่ใจว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน อนาคตจะเป็นอย่างไร ยุบ ควบรวม คือสิ่งที่เกิดความวิตกกังวลของคน
ท้องถิ่น กระจายอ านาจหรือรวบอ านาจคือความไม่แน่นอน การเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น....
ใครคือผู้ด าเนินการ....ด าเนินการเมื่อไร....แต่อย่างไรก่อตามการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นรากฐานของประชาธิปไตย 
เป็นตัวชี้วัดการเลือกตั้งระดับชาติอีกด้วยจากอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้ปัญหาการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
ความก้าวหน้าและสวัสดิการต่างๆ กรณีที่ ก.กลาง ด าเนินการจัดสอบสายบริหารและอ านวยการท้องถิ่น 
กระแสความไม่โปร่งใส ไม่สุจริตธรรม เป็นการบั่นทอนการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสาเหตุท าให้หน่วยตรวจสอบ อย่างเช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงและเรียกเงินคืน ท าให้ผู้ปฏิบัติใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความกลัวและไม่กล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มตามศักยภาพ  เป็นเหตุให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการล่าช้า   

ด้วยเหตุดังกล่าว ทางสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัด
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ การปฏิรูปท้องถิ่น ยุบ ควบรวมเป็น
จริงหรือไม ่การบริหารงานบุคคล ความก้าวหน้าและสวัสดิการต่างๆ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ มีแนวทางการเตรียม

ความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
       ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีมีประสิทธิภาพ  
       ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การยุบ   
การควบรวม และการบริหารงานบุคคล ความก้าวหน้าและสวัสดิการต่างๆ  
 
 
 
 
 
 



 
 
      -๒- 

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
     ๓.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
    ๓.๒ ประธานสภาท้องถิ่น/รองประธานสภาท้องถิ่น/เลขานุการสภาท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    ๓.๓ ผอ.ส านัก/หน.ส านัก/ผอ.กอง/หน.ส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกต าแหน่งที่สนใจ  
  

๔.  วัน  เวลา  และสถานที่ 
     - ระหว่างวันที่ ๕- ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพลอยพาเลช อ าเภอเมือง จงัหวัดมุกดาหาร   
 

๕.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
     ๕.๑ สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

๖.  การรับลงทะเบียน 
     ๖.๑ ส่งแบบตอบรับพร้อมหลักฐานส าเนาใบรับฝากเงินค่าลงทะเบียนมาทางE-mail 
:dr.jee_22@hotmail.co.th  
     ๖.๒. ช าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ดังนี้ 
     - โอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าศูนย์ราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ชื่อบัญชี “สมาคมปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”เลขที่บัญชี  ๙๘๕-๐-๘๒๙๖๕-๖ (ออมทรัพย์) 
ก่อนวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑  
     - ให้น าหลักฐาน การช าระเงินค่าลงทะเบียนมาแจ้งในวันลงทะเบียนเพ่ือรับใบเสร็จรับเงิน ต่อไป 
 

๗.  งบประมาณและค่าใช้จ่าย 
     ๗.๑ ค่าลงทะเบียนล่วงหน้าตามแบบตอบรับคนละ ๒,๔๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เอกสาร ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม
สัมมนา ค่าเอกสารอบรมสัมมนา ค่าด าเนินการในการจัดอบรมสัมมนาและอ่ืนๆ (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริง)  
     ๗.๒ ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง สามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด เมื่อท่านได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
๐๘๐๘.๒/ว.๕๕๑๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๒.๑  ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ มีแนวทางการเตรียมความ

พร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
       ๒.๒ ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี มีประสิทธิภาพ  
       ๒.๓ ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การยุบ การควบรวม  
และการบริหารงานบุคคล ความก้าวหน้าและสวัสดิการต่างๆ  
 
 
 
 



 
 

-๓- 
          
๙.   ผู้เสนอโครงการ    

(ลงชื่อ)     
         (นายธนดล ประเสริฐศิลป์)      

               กรรมการและวิชาการสมาคมฯ 
 

๑๐.   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ)                 (ลงชื่อ)     
         (นายวรพจน์        เข็มปัญญา)         (จ.ส.อ.สุนาจ    เอื้อมอุ่น)  
     เลขาธิการสมาคมฯ                อุปนายกสมาคมฯ 
        

๑๑.   ผู้อนุมัติโครงการ 
  
(ลงชื่อ)     

       (ดร.จรีาวุฒิ  เข็มพรมมา) 
 นายกสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ก่อนการเลือกตั้ง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร     
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. เสวนาเรื่อง “การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุบ ควบรวม เปน็ไปได้หรือไม่ ประชาชนได้อะไร ใครได้ ใคร 
เสีย หรือเพ่ือใคร และการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง” 
ผู้ร่วมเสวนา 
-ดร.จีราวุฒิ เข็มพรมมา นายกสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจนัทร์ ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาล 
จังหวัดอ านาจเจริญ  
ด าเนินรายการโดย นายวรพจน์  เข็มปัญญา เลขาธิการสมาคมปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  - บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า อากัปกริยาและการวางตัว 
    - เสน่ห์ของคนท างาน กับการวางตัวให้ดูดีมีคุณภาพ 
    - การพัฒนาการบริการ ภาพลักษณ์ขององค์กร 
    - เกร็ดความรู้อ่ืนๆ 

โดย  อาจารย์ ทองสุข  มันตาทร 
เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. - เทคนิคและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 
    - การจัดงานพิธีการ และความส าคัญของพิธีกร 
    - หลักการพูด และมารยาทไทยในการเป็นพิธีกร 
    - พิธีการทางศาสนา 

- เกร็ดความรู้อ่ืนๆ 
โดย  อาจารย์ ทองสุข  มันตาทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  - ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ การเตรียมความ 
    พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง   

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(ฉบับที่....) พ.ศ. ........ 

๒. การเลือกตั้งท้องถิ่น คือการส่งเสริมการวางรากฐานประชาธิปไตย 
๓. กฎหมายและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง 
     สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ..... 
โดย ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง  

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. - ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ การเตรียมความ 
    พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง (ต่อ) 

๑. การบริหารจัดการเลือกตั้ง/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ 

๒. บทบาท อ านาจหน้าที่ และภารกิจในการด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น/ 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา    

๓. เทคนิคการด าเนินการเลือกตั้ง/การเตรียมการก่อนการลงคะแนน
เลือกตั้ง/การปฏิบัติงานวันลงคะแนนเลือกตั้ง 

๔. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง/การนับคะแนนและแนวทางการวินิจฉัย
บัตรเลือกตั้ง/การด าเนินการหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น/การประกาศ
ผลคะแนน/การประกาศผลการเลือกตั้ง 

๕. การคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้ง 
๖. การด าเนินการสอบสวน  
โดย ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ 
      การเลือกตั้ง 

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  -“การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ยุบควบรวมจริงหรือไม่จริง........”  
- สิทธ ิสวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการพนักงานท้องถิ่น จะไป 
ในทิศทางใด ปัญหา/อุปสรรค มาตรฐานการบริหารงานบุคคล ของ 
ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น  
โดย อาจารย์บันลือศักดิ์ สุนทร   จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 



 
 

-๓- 
 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. สรุป “การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการ 
เลือกตั้ง การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุบควบรวม จริงหรือไม่”   
ปิดการอบรม 

    สัมมนา เดินทางกลับภูมิล าเนา 
โดย ดร.จีราวุฒิ เข็มพรมมา นายกสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

หมายเหตุ   
 

- วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐  น.   พักรับประทานอาหารว่าง  
- วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๑   
เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐  น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐  น.   พักรับประทานอาหารว่าง  
 

- (ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แบบตอบรับ 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ก่อนการเลือกตั้ง  
  

 

วันที่................เดือน.....................................พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๑.  ชื่อหน่วยงาน/อบต./เทศบาล/อบจ................................................ อ าเภอ.................................................  
 

    จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์............................................ 
๒.  ชื่อ/ต าแหน่ง  ผู้เข้าอบรมสัมมนา 
     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง..................................   
 

     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง..................................  
 

     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง..................................  
 

     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง..................................  
 

     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง............................ ...... 
 

     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง..................................  
๓.  ช าระเงินโดยโอนเงินเข้าธนาคาร 
     ๓.๑ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศูนย์ราชการจังหวัดอ านาจเจริญชื่อบัญชี “สมาคมปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”เลขที่บัญชี ๙๘๕-๐-๘๒๙๖๕-๖ (ออมทรัพย์) โอนก่อน
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
     ๓.๒ ให้น าหลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียนมาแจ้งในวันลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน ต่อไป 
๔.  ค่าลงทะเบียน/แจ้งความประสงค์ 
    - ค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๔๐๐  บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)    ไม่รวมค่าที่พัก 
    - สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมโทร.๐-๘๘๓๗๗๒๔๙๙,๐๙๐๙๙๖๘๒๕๔,๐-๘๙๘๖๓๔๑๙๙,๐๙๓๓๒๐๐๗๕๘ 
๕. เมื่อโอนค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาแจ้งทาง E-mail :dr.jee_22@hotmail.co.th    
 

                (ลงชื่อ) ................................................................ผู้มีอ านาจลงนาม 
 (................................................................) 

ต าแหน่ง .......................................................................... 


