
 
 

ที่  ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว๑๖๗       ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
         มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหำสำรคำม  ๔๔๑๕๐ 

    ๒๒   มกรำคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะหป์ระชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรเข้ำอบรม 
 

เรียน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

สิ่งทีส่่งมำด้วย  โครงกำรฝึกอบรม        จ ำนวน  ๑  ชุด                       

   ด้วยส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานตามกฎหมาย วินัยข้าราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” โดยวิทยำกรผู้ทรงควำมรู้
ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์โดยตรง จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ค่ำลงทะเบียนส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) มี จ ำนวน  ๗  รุ่นดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒-๔ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิกฯ พัทยากลาง จ.ชลบุรี  
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้านสวนคุณตาฯ อ.วารินช าราบ  จ.อุบลราชธานี  
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๕-๗ เมษำยน ๒๕๖๑ โรงแรมระยองซิตี้ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐-๒๒ เมษำยน ๒๕๖๑ โรงแรมเจรญิธำน ีอ ำเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น  
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๔-๖  พฤษภาคม 2561  โรงแรมเอเช่ียน อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โรงแรมเวียงอินทร์ อ าเภอเมอืง จงัหวัดเชียงราย 
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑-๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑ โรงแรมสยำมแกรนด ์อ ำเภอเมอืง จงัหวัดอดุรธานี  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เล็งเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน

และบุคลำกร ของท่ำน ดังนั้นจึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนประชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรผู้เกี่ยวข้องเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม  ทั้งนี้ติดต่อสอบถำม/ส่งใบสมัครส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ติดต่อส่งใบสมัครโทร  
๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 / ๐๙๘-๑๐๕๖๔๗๕  หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่ @ 
น ำหน้ำด้วย) หรือ E-mail: uni.msu๒๕๖๐@gmail.com โทรสำร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุช่ือที่อยู่เบอร์
โทรศัพท์ให้ชัดเจนและสำมำรถดำวน์ โหลดโครงกำรและใบสมัครได้ที่   www.local-training.com 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำอบรม จักขอบคุณยิ่ง  
                                       ขอแสดงควำมนับถือ 

        
                

                                                              
           (ดร.ยุทธพล ทวะชำลี) 

                                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรกิำรวิชำกำร 
          มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ฝ่ำยฝึกอบรม         
โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ , ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ 
โทรสำร  ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ 
 
 



  
  
 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการปฏิบัติงานตามกฎหมาย วินัยข้าราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  

ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
โดยส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

********************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้บริหำรท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน และข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถ่ิน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยของรัฐบำล 
โดยไม่ให้เสียหำยแก่รำชกำร กรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่ำวข้ำงต้นผู้ใดปฏิบัติไม่เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยของรัฐบำล แล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
รำชกำร นอกจำกจะต้องถูกด ำเนินกำรให้รับผิดทำงละเมิดและต้องถูกด ำเนินคดีอำญำในบำงกรณีด้วยแล้ว และถ้ำผู้ที่
ปฏิบัติไม่เป็นไปตำมกฎหมำยดังกล่ำวมีสภำพเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน บุคคลดังกล่ำวจะต้องถูก
ด ำเนินกำรทำงวินัยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรสอบสวน และกำรลงโทษทำงวินัย แต่หำกถ้ำผู้ที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตำม
กฎหมำยฯ มีสภำพเป็นผู้บริหำรท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถ่ิน หรือสมำชิกสภำท้องถ่ิน บุคคลดังกล่ำวจะต้องถูก
สอบสวนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย  กำรสอบสวนผู้บริหำรท้องถ่ิน รองผู้บริหำรท้องถ่ิน ประธำนสภำ
ท้องถ่ินรองประธำนสภำท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถ่ินและที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๕๔  
 ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ผูบ้รหิำรท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้ท่ีพ่ึงได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งหรือ รับโอนให้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จะต้องได้รับ
กำรศึกษำหรือทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งต้อง
ได้รับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำตลอดจนได้ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับ วินัยของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน กำร
อุทธรณ์และกำรร้องทกุข์ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติและเปน็วัคซีนป้องกันตัวในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้ลอดพ้นจำกกำรถูก
ด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรถูกด ำเนินคดีต่ำง ๆ รวมทั้งรอดพ้นจำกกำรถูกคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือคณะกรรมกำรกำร
ตรวจเงินแผ่นดินไต่สวนและช้ีมูลควำมผิด  

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  เห็นว่ำเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรท้องถ่ิน ผู้ช่วย
ผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน และข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบของทำงรำชกำร เป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน จึงได้จัดโครงกำรฝึกอบรม “การปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
วินัยข้าราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน กำรอุทธรณ์
และกำรร้องทุกข์ และได้รับวัคซีนป้องกันตัวในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 ๒.๓ เพื่อลดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัญหำกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ปัญหำกำรกระท ำควำมผิดทำงวินัยและกำรด ำเนินคดีต่ำงๆ ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
 



 
-๒- 

๓. กลุม่เป้าหมาย 
  ๑. ผู้บริหำรท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถ่ิน และสมำชิกสภำท้องถ่ิน 

๒. ปลัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๓. หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำฝ่ำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๔. พนักงำนส่วนท้องถ่ินผู้รับผิดชอบงำนนิติกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕. พนักงำนส่วนท้องถ่ินผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

๔. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ     
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒-๔ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิกฯ พัทยากลาง จ.ชลบุรี  
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้านสวนคุณตาฯ อ.วารินช าราบ  จ.อุบลราชธานี  
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๕-๗ เมษำยน ๒๕๖๑ โรงแรมระยองซิตี้ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐-๒๒ เมษำยน ๒๕๖๑ โรงแรมเจรญิธำน ีอ ำเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น  
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๔-๖  พฤษภาคม 2561  โรงแรมเอเช่ียน อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โรงแรมเวียงอินทร์ อ าเภอเมอืง จงัหวัดเชียงราย 
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑-๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑ โรงแรมสยำมแกรนด ์อ ำเภอเมอืง จงัหวัดอดุรธานี  
 

๕. วิธีการด าเนินงาน 
  ด ำเนนิกำรฝึกอบรมในลักษณะกำรบรรยำย กำรยกกรณีศึกษำที่เกิดข้ึนจริงประกอบกำรบรรยำย และด ำเนินกำร
บรรยำยโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรง พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมได้มีโอกำสซักถำม (ในลักษณะกำรถำม – ตอบ) 
๖.งบประมาณ 
 ๖.๑ ใช้งบประมำณต้นสังกัดของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ที่
เกี่ยวข้อง ค่ำลงทะเบียนคนละ ๓,๙๐๐.-บำท  (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำเอกสำร/คู่มือประกอบ กำร
ฝึกอบรม กระเป๋ำเอกสำร อำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนและค่ำเดินทำงของวิทยำกร ค่ำสถำนที่จัด
อบรม และค่ำอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในกำรอบรม 
   ๖.๒ ค่ำเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง และค่ำที่พัก ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถเบิกจ่ำยจำกต้นสังกัดตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจำกนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัดแล้ว 
๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
 ๗.๒ ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน กำรอุทธรณ์และกำร
ร้องทุกข์ และได้รับวัคซีนป้องกันตัวในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 ๗.๓ กำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมกลับไปเป็นหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร จะท ำให้ปัญหำขัดแย้งในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัญหำกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรที่ไม่เป็น ไปตำมกฎหมำยปัญหำกำรกระท ำ
ควำมผิดทำงวินัยและกำรด ำเนินคดีต่ำง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลดลง  
๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๙. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง  

ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว จะได้รับวุฒิบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำกส ำนักบริ กำรวิชำกำร  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ทั้งนี้ จะต้องมีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ  ๘๐% ของเวลำทั้งหมด 
 
 
 



-๓- 
๑๐.ช่องทางการสมัคร  

๑๐.๑ ส่ ง ใบสมั ครได้ /ติ ดต่ อสอบถำม ส ำนั กบริ กำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  โทร   
๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 หรือ ID Line : @msu๖๐ (ต้องใส่ @ น าหน้าด้วย) หรือ 
E-mail:  uni.msu๒๕๖๐@gmail.com  โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ใหชั้ดเจน 
และสำมำรถดำวน์โหลดโครงกำรและใบสมัครได้ที่  http://www.local-training.com/  

๑๐.๒ กำรช ำระค่ำลงทะเบียน ดังนี้  
ช าระค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (-สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 

  ๑)  โอนผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย  จ ำกัด (มหำชน) สำขำ บิ๊กซีมหำสำรคำม ช่ือบัญชี ส ำนักบริกำร
วิชำกำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เลขที่บัญชี ๙๕๔-๐-๑๓๘๙๑๔ 

๒) ให้ช ำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ำยในนำม ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ในวัน
ลงทะเบียน  

๓) กรุณำสง่หลักฐำนกำรโอนเงิน ใบน ำฝำก pay – ln , Slip หรือหลกัฐำนกำร โอนเงินผ่ำนตู้ ATM 
โดยระบุช่ือหน่วยงำนไป  ID Line : @msu๖๐  โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ 

***เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและการออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน าหลักฐาน การโอนเงิน 
หรือส าเนาใบ pay – ln , Slip มาในวันลงทะเบียน 
๑๑. การส ารองห้องพัก  

ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถติดต่อส ำรองหอ้งพักกับ ทำงโรงแรมได้โดยตรง โดยแจ้งเข้ำพักในกำรอบรมของทำง 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จะได้อัตรำค่ำที่พกัในอัตรำพเิศษตำมที่โรงแรมก ำหนด 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒-๔ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิกฯ พัทยากลาง จ.ชลบุรี  โทร 0-3842-6352-4 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้านสวนคุณตาฯ อ.วารินช าราบ  จ.อุบลราชธานี โทร 0-4525-1288   
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๕-๗ เมษำยน ๒๕๖๑ โรงแรมระยองซิตี้ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร ๐-๓๘๖๒-๔๓๓๓ 
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐-๒๒ เมษำยน ๒๕๖๑ โรงแรมเจริญธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โทร ๐-๔๓๒๒-๐๔๐๐-๑๔ 
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๔-๖  พฤษภาคม 2561  โรงแรมเอเชี่ยน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โทร 0-81738-0770   
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โรงแรมเวียงอินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โทร 0-5371-1533 
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑-๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑ โรงแรมสยำมแกรนด์ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โทร 0-4211-1241-2 
 
 
 

         
         ผู้อนุมัติโครงกำร 

            (ดร.ยุทธพล ทวะชำลี)  
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรกิำรวิชำกำร  
                               มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  

 
 
 

http://www.local-training.com/


 
ก าหนดการอบรม 

หลักสูตร “การปฏิบัติงานตามกฎหมาย วินัยข้าราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” 

โดยส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วันแรกของการอบรม 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. -ลงทะเบียน/รับเอกสำร 
วันที่สองของการอบรม  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การปฏิบัติงานกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
   - กำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยเทศบำล 
   - กำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

- กำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   - กรณีศึกษำที่เป็นประเด็นน่ำสนใจ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  กฎหมายปกครองกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองและกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  
กับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครองกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

   - กรณีศึกษำที่เป็นประเด็นน่ำสนใจ 
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นตามกฎหมาย 
- กำรปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรประชุมสภำท้องถิ่นตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรประชุมสภำท้องถิ่น 

   - กรณีศึกษำที่เป็นประเด็นน่ำสนใจ   
- ตอบประเด็นค ำถำม 

วันที่สามของการอบรม  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  วินัยข้าราชการ หน้าที่และความรับผิดของผู้บังคับบัญชา 

- ควำมหมำยและควำมส ำคัญของวินัยกับกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
- วินัยที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม, สิทธิสวัสดิกำร 
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน และกำรเลื่อนระดับ) 
- ข้อห้ำมและข้อพึงปฏิบัติตนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นและองค์ประกอบควำมผิด  
- หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำเก่ียวกับด ำเนินกำรทำงวินัย 
- กรณีศึกษำที่เป็นประเด็นน่ำสนใจ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
- สำระส ำคัญของวิธีกำรก่อนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
- สำระส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย (อย่ำงไม่ร้ำย และวินัยอย่ำงร้ำยแรง) 

   - สำระส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมค ำสั่ง คสช.  
- สำระส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กรณีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และ คตง./สตง. ชี้มูล 
ควำมผิด 
- กรณีศึกษำที่เป็นประเด็นน่ำสนใจเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
- สำระส ำคัญเก่ียวกับสิทธิและขั้นตอนกำรอุทธรณ์ 
- สำระส ำคัญเก่ียวกับเก่ียวกับสิทธิและขั้นตอนกำรร้องทุกข์ 
- กรณีศึกษำที่เป็นประเด็นน่ำสนใจ  
- ตอบประเด็นข้อซักถำม 

หมำยเหตุ  -ก ำหนดอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
  -พักเบรกเวลำ ๑๐.๓๐ น. และเวลำ  ๑๔.๓๐น. 
  -พักรับประทำนอำหำรกลำงวันเวลำ ๑๒.๐๐น. 
 



 
ใบสมัครเข้าร่วมก าหนดการโครงการอบรมหลักสูตร 

 หลักสูตร “การปฏิบัติงานตามกฎหมาย วินัยข้าราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” 

โดยส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑. ที่ท างานและที่ตั้ง ช่ือหน่วยงำน....................................................เลขที่..............หมู่..............ต ำบล...................... ......อ ำเภอ
..............................จังหวัด..........................ไปรษณีย์..................  โทร. ........................ . โทรสำร..........................ผู้ประสำนงำน 
E-mail : ………………………………..…ID-Line: ……………...…………เบอร์มือถือ.........................................ขอส่งบุคลกรเข้ำรับกำร
อบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว ดังน้ี 

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบประกาศวุฒิบัตร) 
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. นำย/นำง/นำงสำว  ..............................................นำมสกุล.................................................... 
ต ำแหน่ง................................................โทร.....................................  อำหำร (  ) ปกติ   (  )อิสลำม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
 ๒. นำย/นำง/นำงสำว  ..............................................นำมสกุล.................................................... 
ต ำแหน่ง................................................โทร.....................................  อำหำร (  ) ปกติ   (  )อิสลำม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
 ๓. นำย/นำง/นำงสำว  ..............................................นำมสกุล.................................................... 
ต ำแหน่ง................................................โทร.....................................  อำหำร (  ) ปกติ   (  )อิสลำม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
 ๔. นำย/นำง/นำงสำว  ..............................................นำมสกุล.................................................... 
ต ำแหน่ง................................................โทร.....................................  อำหำร (  ) ปกติ   (  )อิสลำม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
 ๕. นำย/นำง/นำงสำว  ..............................................นำมสกุล.................................................... 
ต ำแหน่ง................................................โทร.....................................  อำหำร (  ) ปกติ   (  )อิสลำม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒-๔ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิกฯ พัทยากลาง จ.ชลบุรี  โทร 0-3842-6352-4 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้านสวนคุณตาฯ อ.วารินช าราบ  จ.อุบลราชธานี โทร 0-4525-1288   
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๕-๗ เมษำยน ๒๕๖๑ โรงแรมระยองซิตี้ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร ๐-๓๘๖๒-๔๓๓๓ 
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐-๒๒ เมษำยน ๒๕๖๑ โรงแรมเจริญธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โทร ๐-๔๓๒๒-๐๔๐๐-๑๔ 
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๔-๖  พฤษภาคม 2561  โรงแรมเอเชี่ยน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โทร 0-81738-0770   
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โรงแรมเวียงอินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โทร 0-5371-1533 
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑-๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑ โรงแรมสยำมแกรนด ์อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โทร 0-4211-1241-2 

 
 

 ทั้งนี้ ได้แจ้งใหบุ้คคลดังกล่ำวทรำบเพื่อเตรียมตัวเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 
   

 ลงช่ือ............................................................ผู้อนมุัต ิ
( ...................................................... ) 

ต ำแหน่ง ............................................................... 
ช่องทางการส่งใบสมัคร: ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / 

๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 / ๐๙๘-๑๐๕๖๔๗๕  หรือ ID Line : @msu๖๐ (ต้องใส่ @ น ำหน้ำด้วย) 
หรือ E-mail:  uni.msu๒๕๖๐@gmail.com  โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔  สำมำรถสมัครออนไลน์ ได้
ที่ http://www.local-training.com 

***เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและการออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน าหลักฐาน การ
โอนเงิน หรือส าเนาใบ pay – ln , Slip มาในวันลงทะเบียน 

***สิ่งท่ีได้รับวันอบรม  เสื้อ / กระเป๋า / สมุด / ปากกา / เอกสารประกอบการบรรยาย 
 
 

mailto:uni.msu๒๕๖๐@gmail.com%20%20โทรสาร%20๐๒-๙๐๓๐๐๘๐%20ต่อ%20๗๖๖๔
http://www.local-training.com/

