
(ภาคผนวก ก) 

กําหนดการ  
โครงการฝกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาลตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  

28 มกราคม 2563 

 ณ  หอประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. พิธีเปดการฝกอบรม โดย นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร ประธานเปดการฝกอบรม 
 พิธีประกาศเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริต 
 โดยคณะผูบริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจาง ทกุคน 

08.45 – 09.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

09.00 – 11.00 น.  การบรรยายเร่ือง “ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) และแนวทางการปฏิรูปองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามแนวทางการปฏิรูปประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” 

 โดยคณะวิทยากร  
11.00 – 12.00 น.  การบรรยายเร่ือง “พระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562” และระเบียบกระทรวง 
 มหาดไทยวาดวยการดาํเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562 
 โดยคณะวิทยากร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. การบรรยายสรุปเร่ือง 
-  พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 

- พระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562 

     โดยคณะวิทยากร 
 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 16.15 น. การบรรยายสรุปเร่ือง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก พ.ศ.2561 

- แนวทางการดําเนนิงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ “อพ.สธ.” 

     โดยคณะวิทยากร  
 

16.15 - 16.30 น. ซักถาม - ตอบปญหา /ซักซอมการเดินทางไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตาํบลสนัทรายหลวง จังหวดัเชียงใหม และ 
เขารวมสัมมนาทางวชิาการ ส.ท.ท.คร้ังที ่1/2563  ณ ศูนยประชุมแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

23.00  น. ออกเดินทางไปไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตําบลสนัทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม และเขารวมสัมมนาทางวชิาการ
สมาคมสนันบิาตเทศบาลแหงประเทสไทย คร้ังที่ 1/2563 ประจําป พ.ศ.2563  ระหวางวันที่ 29 – 31 
มกราคม 2563  ณ ศูนยประชมุแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
 



 
(ภาคผนวก ก) 

 

กําหนดการ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาลตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

กิจกรรม “การฝกอบรมและศึกษาดูงาน แนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ “อพ.สธ.”และ แนวทางการอนุรักษพัฒนาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563”  

จัดโดย เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

 

วันท่ี 29 มกราคม  ๒๕63 
  

เวลา 07.00 น. - รับประทานอาหารเชา  

เวลา 08.30 น. - เดินทางถึงเทศบาลตําบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม 

เวลา 09.00 น. - รับฟงการบรรยายสรุปเรื่อง แนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ “อพ.สธ.”และ“แนวทางการอนุรักษพัฒนาและเพ่ิม 

พ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง”   

- เยี่ยมชมพ้ืนท่ี ศึกษาดูงาน แนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ “อพ.สธ.”และ“แนวทางการอนุรักษพัฒนาและเพ่ิม 

พ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง”  ณ  เทศบาลตําบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม 
  

เวลา 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
  

เวลา 13.00 – 15.00 น. - เยี่ยมชมพ้ืนท่ี ศึกษาดูงาน แนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ “อพ.สธ.”และ“แนวทางการอนุรักษพัฒนาและเพ่ิม 

พ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง”  (ตอ) 
 

เวลา 15.00 – 16.30 น. - ซักถามปญหาท่ัวไป  
 

เวลา 16.30 – 17.00 น. - เดินทางเขาท่ีพัก 

 

เวลา 17.00 น. - รับประทานอาหารเย็น 

  

เวลา 20.00 น. - พักผอนตามอัธยาศัย  
 

หมายเหตุ 

- กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 



(ภาคผนวก ก) 
 

กําหนดการ 
โครงการฝกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาลตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

กิจกรรม : การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 1/2563  

ณ ศูนยประชุมแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

วันท่ี 30  มกราคม  2563 
08.30 – 10.00 น. เขารับฟงการบรรยายเรื่อง “ การปกครองทองถ่ินและการประจายอํานาจ” 
 โดย ศาสตราจารยวุฒิสาร  ตนัไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
10.00 – 10.30 น. นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กลาวตอนรับ 
 นายมานพ  ปทมาลัย  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย กลาวรายงาน 
10.30 – 11.00 น. นายนิพนธ  บุญญามณี  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีเปด 
11.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การปองกันอุบัติเหตุบนทองถนนทองถ่ิน” 
 โดยนายนิพนธ  บุญญามณี  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 15.00 น. เขารับฟงการการบรรยายเรื่อง  
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 
- พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ 

      องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 

           โดยวิทยากร “นางวิภา  ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถ่ิน สถ. ”  
15.00 – 16.30 น. เขารับฟงการการบรรยายเรื่อง  

- การใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
- แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางของ อปท. 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
โดยวิทยากร “นายพงษศักดิ์   กวีนันทชัย” ผอ.กลุมงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนา
ระบบงบประมาณ สถ. 

16.30 – 17.30 น. เขารับฟงการการบรรยายเรื่อง “ภารกิจและความกาวหนาในการบริหารงาน ส.ท.ท. ป พ.ศ. 2562  
โดย นายมานพ   ปทมาลัย  นายก ส.ท.ท. 
 
 



(ภาคผนวก ก) 

กําหนดการ 
โครงการฝกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาลตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

กิจกรรม : การประชมุและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 1/2563  

ณ ศูนยประชุมแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
 

วันที่ 31  มกราคม  2563 
09.00 – 10.30 น. เขารับฟงการบรรยายเร่ือง “ แนวทางการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
 โดย รองศาสตราจารย ดร.วีรศักดิ์  เครือเทพ   

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท.  
 

10.30 – 12.00 น. เขารับฟงการบรรยายเร่ือง “ แผนภูมินิเวศน ... ชวยเมืองเปลี่ยนเพื่อเมืองนาอยู สูโลกยั่งยนื” 
 โดย ดร.จําเนียร   วรรัตนชัยพันธ   

อดีตผูแทนองคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ (IUCN) 
และนายวิจัย   อมราลิขิต  นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เดินทางกลบัเทศบาลตาํบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ
24.00 น. ถึงเทศบาลตาํบลบานเพชร โดยสวัสดิภาพ 

 
 

หมายเหตุ  

- กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

- อาหารวางเชาและบายจัดไวท่ีโถงหนาหองประชุม 

- การแตงกาย :  ชุดสุภาพ   สทูสากล 




