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โครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “๒ ทศวรรษการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”
-----------------------------๑)หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดกําหนดใหรัฐกระจายภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในโอกาสที่รัฐไดกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาอยางตอเนื่องนับถึงปจจุบันกาวเขาสูป
ที่ ๒๐ ถือเปนโอกาสที่ดีสําหรับผูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทบทวนปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไขที่ควรจะเปน เพื่อจักไดนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของใหพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป
ประกอบกับรัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละดาน
ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศของหนวยงานของรัฐรวมทั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวย อีกทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลไดกําหนดแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นใน
เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเปนโอกาสอันดีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพึงรวมกันเสนอแนว
ทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกพรรคการเมืองตางๆ เพื่อนําไปเปนแนวนโยบายของพรรคและ
กําหนดเปนแนวนโยบายของรัฐบาลหากไดรับการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลตอไป
ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ ขางตนและระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งฝายการเมือง และฝายประจํา ตั้งแตระดับลางสุดจนถึงสูงสุดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง “๒ ทศวรรษการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” ขึ้น
๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผบู ริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่ ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเพิ่มพูนความรูและเขาใจถึงหลักการของการกระจายอํานาจสูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยเปรียบเทียบกับการกระจายอํานาจในตางประเทศ รวมทั้งในเรื่องของแผนยุทธศาสตรชาติ
หลักการจัดสรรรายไดของรัฐบาลในปงบประมาณ ๒๕๖๒
๒.๒)เพื่อทบทวนบริบทการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมรวบรวมปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไขในการกระจายอํานาจในหวงกวา ๒ ทศวรรษที่ผานมา นําเสนอตอรัฐบาล พรรคการเมืองและ
หนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการแกไขใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณบานเมืองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่แปรเปลีย่ นไปตามยุคสมัย และนําไปสูการปฏิรปู ในอนาคตตอไป
๒.๓)เพื่อใหผบู ริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่ ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเพิ่มพูนความรูและเขาใจเกีย่ วกับบทบาท อํานาจ หนาที่ และแนวทางการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ตามกฎหมายฉบับใหม
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๓)ที่ปรึกษาโครงการ
๓.๑)ศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
๓.๒)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
๓.๓)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท
๓.๔)ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจําปา
๓.๕)อาจารยดร.จันทนา สุทธิจารี
๓.๖)ศ.เกียรติคุณ ดร. อรรถ นันทจักร
๓.๗)นายอนุวัธ วงศวรรณ
๓.๘)นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ
๓.๙)นายกีรติศักดิ์ ภูเกาลวน
๓.๑๐)นายเกรียงไกร ภูมิเหลาแจง
๓.๑๑)นายพิเชษฐ กลาสุคนธ
๓.๑๒)นายชัยธิศกั ดิ์ อําลอย
๓.๑๓)นายธิติพทั ธ แกนจันทร
๓.๑๔)นางสาวศิริลักษณ ทองมหา
๓.๑๕)นายทองคํา ผัดตัน
๓.๑๖)นายเทียมทัน ปญญา
๓.๑๗)นายมะการิง หวัง
๓.๑๘)นายอํานวย เจริญนา
๓.๑๙)นางราตรี ไหวพริบ
๓.๒๐)นายสมชาย บุญกาญจน
๓.๒๑)นายกัมปนาท นาดามัน
๓.๒๒)นายเริม่ จันทรสุข
๓.๒๓)พ.จ.อ.นิยม ชาวชัยนาท
๓.๒๔)นายบูรณะ แสงวีวิสิฐ
๓.๒๕)ดาบตํารวจวัฒนพงษ เกิดพูล
๓.๒๖)นายถวิล ไชยวุฒิ
๓.๒๗)นายสุรชาติ ใจตุย
๓.๒๘)นายสมศักดิ์ คําเผือ่ น
๓.๒๙)นายจิตรกร ศิริพฒ
ั นานุกูลชัย
๓.๓๐)นายพิทูร วิเศษศิริ
๓.๓๑)นายองอาจ วงศพานิชย
๓.๓๒)นายกอนจันทร ศรีชัย
๓.๓๓)นายคมเดช อัยยตระกูล

คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารยประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารยและนักวิชาการ คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประธานกรรมการใหญสถาบันภูพาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ อําเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง อ.ทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีตําบลบานดาน อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
นายกเทศมนตรีตําบลมุก อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีตําบลทุงสะโตก อ.สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง องสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

นายกองคการบริหารสวนตําบลพิเทน อ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพูด อําเภอเมืองฯ จ.ปทุมธานี

นายกองคการบริหารสวนตําบลถลุงเหล็ก อ.โคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลทามะพลา อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร

นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม อ.ยะรัง จ.ปตตานี
นายกองคการบริหารสวนตําบลไหลทงุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะเคียน อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จ.พิจิตร
นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
นายกเทศมนตรีตาํ บลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
นายกเทศมนตรีตาํ บลทาฬอ อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร
นายกเทศมนตรีตาํ บลลานหอย อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย
นายกเทศมนตรีตาํ บลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จ.เชียงใหม
นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม

นายกองคการบริหารสวนตําบลบงตัน อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม
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๓.๓๔)นายทวีป จันทบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
๓.๓๕)นายมานพ ยะเขียว
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมปะ อ.แมสอด จ.ตาก
๓.๓๖)นายผวน เฟองฟู
นายกองคการบริหารสวนตําบลสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร
๓.๓๗)นายศักดิ์สิทธิ์ จันทรถ้ํา
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ อ.ดอกคําใต จังหวัดพะเยา
๓.๓๘)ดาบตํารวจอุดม บานเย็น
๓.๓๙)นายโชตธนินทร เดโชชิรสวัสดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําปว อ.เวียงสา จ.นาน
๓.๔๐)นายสุทัศน บุญมากิ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทราย อ.รองกวาง จ.แพร
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปอร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
๓.๔๑)นายสุมนต จันทรสวาง
๓.๔๒)นายสัจจพร จันทรศรีนวล
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
๓.๔๓)นายปรีชา สุขรอด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
๓.๔๔)นายประพันธุ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
๓.๔๕)ดร.อุบล ยะไวยณะวิชัย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จังหวัดเชียงใหม
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
๕.ลักษณะเนื้อหา/วิธีการจัดประชุมสัมมนา
๕.๑)การบรรยายจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ เฉพาะดาน
๕.๒)การระดมความเห็นจากผูเขารวมประชุมสัมมนา
๕.๓)การอภิปรายจากวิทยากรกลุม
๖.วันเวลาและสถานที่
ระหวางวันที่ ๖ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
๗.กลุมเปาหมายประกอบดวย จํานวน ๕๐๐ คน
-ผูเขาประชุมสัมมนา ประกอบดวย ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิน่ ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิน่
เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิน่ รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิน่ ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาล และเมืองพัทยา
-ผูสังเกตการณ ประกอบดวย คณะทีป่ รึกษา สมาชิกกิตติมศักดิ์ คณะผูบริหารสมาคมขาราชการสวน
ทองถิน่ แหงประเทศไทย อาจารย นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และผูทรงคุณวุฒิตามทีส่ มาคมขาราชการสวน
ทองถิน่ แหงประเทศไทยมีหนังสือเรียนเชิญเปนการเฉพาะ หรือมีความประสงคเขารวมฝกอบรมและประชุมสัมมนา
๘.งบประมาณในการดําเนินการ
๘.๑)คาใชจายในการฝกอบรมและประชุมสัมมนา จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมฯเปนคาลงทะเบียนคน
ละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู เข า รั บ การฝ ก อบรมฯสามารถเบิ ก จ า ยค า ลงทะเบี ย นจากต น สั ง กั ด ได ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่ องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๒๘ (๒) สําหรับจายเปนคาเอกสารประกอบการฝกอบรมและประชุมสัมมนา คาสมนาคุณวิทยากร
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คาสมนาคุณ ผูชวยวิทยากร คาเดินทางของคณะวิทยากรและคณะทํางาน คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คา
บริหารโครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับ
ผูเขารวมฝกอบรมและคณะทํางาน รวมทั้งคาภาษีและคาบริหารจัดการของหนวยงานผูจัด
๘.๒)สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก ของผูเขารับการฝกอบรมฯ ใหผเู ขารับการ
ฝกอบรมฯ เบิกจายจากตนสังกัด โดยสามารถเบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ค าใชจ ายในการเดิ น ทางไปราชการของเจาหน าที่ ท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑)ผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่ ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีความรูและเขาใจถึงหลักการของการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเปรียบเทียบกับการกระจายอํานาจในตางประเทศ รวมทั้งในเรื่องของแผนยุทธศาสตรชาติ หลักการจัดสรร
รายไดของรัฐบาลในปงบประมาณ ๒๕๖๒ มากยิ่งขึ้น
๙.๒)สามารถรวบรวมปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการกระจายอํานาจในหวงกวา ๒ ทศวรรษทีผ่ าน
มา นํ าเสนอต อ รั ฐ บาล พรรคการเมื อ งและหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งดํ าเนิ น การแก ไขให เหมาะสมสอดคล อ งกั บ
สถานการณบานเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และนําไปสูการปฏิรูปในอนาคต
ตอไป
๙.๓)ผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่ ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดมีความรูแ ละเขาใจเกีย่ วกับบทบาท อํานาจ หนาที่ และแนวทางการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ตามกฎหมายฉบับใหมเพิ่มมากขึ้น และนําไปสูการลดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น การดําเนินการทีข่ ดั ตอ
กฎหมายและระเบียบในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมากขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวปริยาภรณ วรรณสอน)
รองเลขาธิการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(สิบเอกเจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัตโิ ครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

