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โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๖๑
เรื่อง “การกระจายหนาที่และอํานาจ การเลือกตั้งทองถิ่น การบริหารงานบุคคลทองถิ่น
สูการปฏิรปู และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------๑)หลักการและเหตุผล
๑.๑)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๙ ,๒๕๐,๒๕๑ และมาตรา ๒๕๒
ไดบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการปกครองทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น หนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ความมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและ
การคลัง การบริหารงานบุคคลซึ่งตองใชระบบคุณธรรมและตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของแตละ
ทองถิ่น ที่มาของสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น เปนตน
๑.๒)รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๖๕
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศรวม ๑๑ คณะเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป และจัดทําแผนปฏิรูปประเทศรวม ๑๑ ดาน โดยการปฏิรูปดานการปกครองทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
๑.๓)คณะกรรมการการกระจายอํ านาจให แ ก อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น อยู ร ะหว างการเสนอร าง
กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๔)รั ฐ บาลได ม อบหมายให ก ระทรวงมหาดไทยโดยกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จั ด ทํ า ร า ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.... ฉบับใหมขึ้น เพื่อใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญปจจุบัน
โดยอยูระหวางการรับฟงความเห็นจากหลายฝายรวมทั้งการปรับแกไขของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย
๑.๕)คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดทํารางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งทองถิ่น พ.ศ.... รวมทั้งรัฐบาลได
มอบหมายใหคณะกรรมการกฤษฎีกายกรางแกไขพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง ๖ รูปแบบ
คื อ กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพั ท ยา องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เทศบาล และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ให
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวขางตน ใหแกผบู ริหารทองถิน่ ผูชวยผูบริหาร
ทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่ ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ทุกประเภท ใหถูกตองตรงกัน และระดมความเห็นสรุปเสนอตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อนําไปสู
การปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและสมบูรณยิง่ ขึ้น สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย จึงไดจดั โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๖๑ เรื่อง “การกระจายหนาที่และอํานาจ การเลือกตั้งทองถิน่ การ
บริหารงานบุคคลทองถิ่น สูการปฏิรปู และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” นี้ขึ้น
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๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการกระจายหนาที่และอํานาจ
การเลือกตั้งทองถิ่น การบริหารงานบุคคลทองถิ่น ทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
๒.๒)เพื่อระดมความเห็นของผูเขารวมประชุมสัมมนาสรุปเสนอตอรัฐบาล สภานิติบัญญัติแหงชาติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหาราชการแผนดิน กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานตอไป
๓)คณะที่ปรึกษาโครงการ
๓.๑)ศ. ดร.โกวิทย พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๒)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๓)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท
อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารยประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓.๔)ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจําปา
๓.๕)อาจารยดร.จันทนา สุทธิจารี
อาจารยและนักวิชาการ คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓.๖)ศ.เกียรติคุณ ดร. อรรถ นันทจักร ประธานกรรมการใหญสถาบันภูพาน
๓.๗)นายอนุวัธ วงศวรรณ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
๓.๘)นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน
๓.๙)นายเกรียงไกร ภูมิเหลาแจง
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
๓.๑๐)นายพิเชษฐ กลาสุคนธ
นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
๓.๑๑)นายชัยธิศักดิ์ อําลอย
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง อ.ทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.๑๒)นายธิติพทั ธ แกนจันทร
นายกเทศมนตรีตําบลบานดาน อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
๓.๑๓)นางสาวศิริลักษณ ทองมหา
นายกเทศมนตรีตําบลมุก อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๓.๑๔)นายทองคํา ผัดตัน
นายกเทศมนตรีตําบลทุงสะโตก อ.สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง องสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๓.๑๕)นายเทียมทัน ปญญา
๓.๑๖)นายมะการิง หวัง
นายกองคการบริหารสวนตําบลพิเทน อ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพูด อําเภอเมืองฯ จ.ปทุมธานี
๓.๑๗)นายอํานวย เจริญนา
นายกองคการบริหารสวนตําบลถลุงเหล็ก อ.โคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
๓.๑๘)นางราตรี ไหวพริบ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทามะพลา อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร
๓.๑๙)นายสมชาย บุญกาญจน
๓.๒๐)นายกัมปนาท นาดามัน
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม อ.ยะรัง จ.ปตตานี
๓.๒๑)นายเริม่ จันทรสุข
นายกองคการบริหารสวนตําบลไหลทงุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๓.๒๒)พ.จ.อ.นิยม ชาวชัยนาท
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะเคียน อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี
๓.๒๓)นายบูรณะ แสงวีวิสิฐ
นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จ.พิจิตร
๓.๒๔)ดาบตํารวจวัฒนพงษ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ
๓.๒๕)นายถวิล ไชยวุฒิ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
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๓.๒๖)นายสุรชาติ ใจตุย
นายกเทศมนตรีตาํ บลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
๓.๒๗)นายสมศักดิ์ คําเผือ่ น
นายกเทศมนตรีตาํ บลทาฬอ อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร
๓.๒๘)นายจิตรกร ศิริพฒ
ั นานุกูลชัย นายกเทศมนตรีตําบลลานหอย อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย
๓.๒๙)นายพิทูร วิเศษศิริ
นายกเทศมนตรีตาํ บลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จ.เชียงใหม
๓.๓๐)นายองอาจ วงศพานิชย
นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม
๓.๓๑)นายกอนจันทร ศรีชัย
๓.๓๒)นายคมเดช อัยยตระกูล
นายกองคการบริหารสวนตําบลบงตัน อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม
๓.๓๓)นายทวีป จันทบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
๓.๓๔)นายมานพ ยะเขียว
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมปะ อ.แมสอด จ.ตาก
๓.๓๕)นายผวน เฟองฟู
นายกองคการบริหารสวนตําบลสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร
๓.๓๖)นายศักดิ์สิทธิ์ จันทรถ้ํา
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ อ.ดอกคําใต จังหวัดพะเยา
๓.๓๗)ดาบตํารวจอุดม บานเย็น
๓.๓๘)นายโชตธนินทร เดโชชิรสวัสดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําปว อ.เวียงสา จ.นาน
๓.๓๙)นายสุทัศน บุญมากิ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทราย อ.รองกวาง จ.แพร
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปอร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
๓.๔๐)นายสุมนต จันทรสวาง
๓.๔๑)นายสัจจพร จันทรศรีนวล
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
๓.๔๒)นายปรีชา สุขรอด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
๓.๔๓)นายประพันธุ ศรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
๓.๔๔)นายกิจจา กาละวงศ
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕)วันเวลาและสถานที่ในการดําเนินงาน
ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองกระบี่ และโรงแรมคริสตัล
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามกําหนดการแนบทาย)
๖.กลุมเปาหมายประกอบดวย จํานวน ๕๐๐ คน ประกอบดวย
๖.๑)ผูบริหารทองถิน่ หรือรองผูบริหารทองถิน่ หรือผูชวยผูบริหารทองถิ่น ในสังกัด องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๖.๒)ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาทองถิน่ ในสังกัด องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๖.๓)ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือหัวหนาสํานักงานปลัด หรือผูอํานวยการกอง หรือ
ผูอํานวยการสํานัก ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
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๖.๔)ขาราชการสวนทองถิน่ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง ตําแหนงอื่นๆ ที่ผบู ริหารทองถิน่
พิจารณาแลวเห็นวา สมควรไดรับการพัฒนาองคความรูในเรื่องที่จดั ประชุมสัมมนา และเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทีไ่ ดรับการแตงตั้งหรือหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
๗.งบประมาณในการดําเนินการ
๗.๑)คาใชจายในการฝกอบรม จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมเปนคาลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท
โดยผูเขารับการฝกอบรมฯสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) สําหรับจาย
เปนคาเอกสารประกอบการฝกอบรม ค าสมนาคุณ วิท ยากร คาสมนาคุณ ผูชวยวิท ยากร คาเดินทางของคณะ
วิทยากรและคณะทํางาน คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหารโครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับผูเขารวมฝกอบรมและคณะทํางาน รวมทั้งคาภาษี
และคาบริหารจัดการของหนวยงานผูจัด
๗.๒)สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก ของผูเขารับการฝกอบรมฯ ใหผูเขารับการ
ฝกอบรมฯ เบิกจายจากตนสังกัด โดยสามารถเบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ค าใชจ ายในการเดิ น ทางไปราชการของเจ าหน าที่ ท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘ และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๘)ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูเขารวมประชุมสัมมนามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการกระจายหนาที่และอํานาจ การ
เลื อกตั้ งท องถิ่ น การบริห ารงานบุค คลท อ งถิ่น ทิ ศ ทางการปฏิ รูป ประเทศและยุท ธศาสตรชาติ ๒๐ ป ภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มากยิ่งขึ้น
๘.๒)สามารถระดมความเห็นของผูเขารวมประชุมสัมมนา สรุปเสนอตอรัฐบาล สภานิติบัญญัติแหงชาติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหาราชการแผนดิน กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานตอไป
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวปริยาภรณ วรรณสอน)
รองเลขาธิการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(สิบเอกเจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัตโิ ครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

