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โครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การบริหารจัดการเลือกตั้งทองถิ่น การบริหารงานบุคคลและสิทธิประโยชนสวัสดิการ
หลักการตรวจสอบทองถิ่นของ ป.ป.ช.และสตง. และการบริหารแผนพัฒนาทองถิ่น”

จัดโดย สมาพันธปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ แหงประเทศทย
รวมกับ สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย
-------------------

๑)หลักการและเหตุผล
๑.๑)สํา นั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งและคณะกรรมการกฤษฎี กา ได รับ มอบหมายจากรัฐ บาลให
ดําเนินการแกไขกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
๑.๒)กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินการยกราง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ..... โดยปจจุบันอยูระหวางการเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบ
๑.๓)พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดมีบทบัญญัติในการตรวจสอบหนวยงานของรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหลายประการแตกตางไปจากเดิม
๑.๔)รางพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาด วย การปอ งกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.... (ราง
กฎหมาย ป.ป.ช.) ฉบับใหม คาดวาจะมีผลบังคับใชภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑ มีบทบัญญั ติที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๕)กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น อยู ร ะหวา งการแก ไขระเบี ย บกระทรวง
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหกระบวนการในการ
จัดทําแผน แกไขแผน ปรับปรุงแผน หรือติดตามประเมินผลแผนมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย จึงได รวมกับ สมาพั นธ ปลั ดองคก รปกครองส วนท องถิ่ นแหงประเทศไทย จั ดโครงการฝก อบรมและ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการเลือกตั้งทองถิ่น การบริหารงานบุคคลและสิทธิประโยชน
สวัสดิการ หลักการตรวจสอบทองถิ่นของ ป.ป.ช.และสตง. และการบริหารแผนพัฒนาทองถิ่น” นี้ขึ้น
๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมฯไดทบทวนและเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกีย่ วกับกฎหมายเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น และทิศทางการแกไขกฎหมายดังกลาว
๒.๒)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมฯไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ฉบับใหม
๒.๓)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมฯไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ใชอยูในปจจุบันและที่อยูระหวางการแกไข รวมทั้งสิทธิประโยชนสวัสดิการตางๆ
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๒.๔)เพื่อรับฟงความเห็นจากผูเขารับการฝกอบรมฯเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๕)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในพื้นที่
๓)ที่ปรึกษาโครงการ
๓.๑)ศ. ดร.โกวิทย พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๒)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๓)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท
อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓.๔)ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจําปา
อาจารยประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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)นายธิติพัทธ แกนจันทร
นายกเทศมนตรีตําบลบานดาน อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
๓.๑๓)นางสาวศิริลักษณ ทองมหา
นายกเทศมนตรีตําบลมุก อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๓.๑๔)นายทองคํา ผัดตัน
นายกเทศมนตรีตําบลทุงสะโตก อ.สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๓.๑๕)นายเทียมทัน ปญญา
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง องสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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)นายเริ่ม จันทรสุข
นายกองคการบริหารสวนตําบลไหลทุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๓.๒๒)พ.จ.อ.นิยม ชาวชัยนาท
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะเคียน อ.สองพีน่ อง 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
๓.๒๖)นายสุรชาติ ใจตุย
นายกเทศมนตรีตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
๓.๒๗)นายสมศักดิ์ คําเผื่อน
นายกเทศมนตรีตําบลทาฬอ อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร
๓.๒๘)นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย นายกเทศมนตรีตําบลลานหอย อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย
๓.๒๙)นายพิทูร วิเศษศิริ
นายกเทศมนตรีตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จ.เชียงใหม
๓.๓๐)นายองอาจ วงศพานิชย
นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
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๓.๓๑)นายกอนจันทร ศรีชัย
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม
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
๓.๓๗)ดาบตํารวจอุดม บานเย็น
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ อ.ดอกคําใต จังหวัดพะเยา
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 ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
๓.๔๔)ดร.อุบล ยะไวทยณะวิชัย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จังหวัดเชียงใหม
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
๔.๑)สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๔.๒)สมาพันธปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.ลักษณะเนื้อหา/วิธีการจัดอบรม
๕.๑)การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ
๕.๒)การสัมมนาทางวิชาการ
๕.๒)การรับฟงความเห็นจากผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนา
๖.วันเวลาและสถานที่
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมจอมเทียนการเดนท รีสอรท ตําบลหนองปรือ อําเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี ดังมีรายละเอียดตามกําหนดการแนบทาย
๗.กลุมเปาหมาย ๕๐๐ คน ประกอบดวย
๗.๑)ปลัด/รองปลัด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๒)ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนาสวน หัวหนาฝาย ทุกตําแหนง ทุกระดับ ทุกสายงาน ใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๓)ผูบริห ารทองถิ่น ประธานสภาท องถิ่น ผูชวยผูบริห ารทองถิ่น (รองนายก/เลขานุการนายก/ที่ป รึกษา
นายก) และสมาชิกสภาทองถิ่น ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๔)ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตําแหนงอื่นๆ ในสังกัด องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของ
หรือมีความจําเปนตองเพิ่มพูนความรูในเรื่องที่จัดฝกอบรมและประชุมสัมมนา
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๘.งบประมาณในการดําเนินการ
จั ด เก็ บ จากผู เข า รั บ การฝ ก อบรมเป น ค า ลงทะเบี ย นคนละ ๒,๔๐๐ บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น ค า เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมและประชุมสัมมนา คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหาร
โครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ คากระเปาเอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ
สําหรับผูเขารับ การฝกอบรมและประชุมสัม มนา หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารับการฝก อบรมสามารถเบิก จาย
คาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับคาพาหนะเดินทาง ค าเบี้ยเลี้ยง และค าเชาที่ พัก สามารถเบิกจ ายไดตามสิท ธิตามนัยของระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมที่แกไขจนถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑)ผูผานการฝกอบรมฯสามารถทบทวนและเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น และทิศทางการแกไขกฎหมายดังกลาวมากยิ่งขึ้น
๙.๒)ผูผา นการฝกอบรมฯไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ฉบับใหม เพิ่มมากขึ้น
๙.๓)ผูผานการฝกอบรมฯไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ใชอยูในปจจุบันและที่อยูระหวางการแกไข รวมทั้งสิทธิประโยชนสวัสดิการตางๆ มากยิ่งขึ้น
๙.๔)สามารถรวบรวมความเห็นจากผูเขารับการฝกอบรมฯเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ปรับแกไขใหเหมาะสมตอไป
๙.๕)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในพื้นที่ไดมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายสุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ)
ปลัดเทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขาธิการสมาพันธปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

