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โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การกระจายอํานาจฯ และการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตรฐั ธรรมนูญ ๒๕๖๐
(เลือกตั้งกอนการปฏิรูปหรือปฏิรูปกอนเลือกตั้ง)

-----------------------------๑)หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นและการกระจาย
อํานาจไวในหมวดที่ ๑๔ รวม ๖ มาตรา คือ มาตรา ๒๔๙ ถึง มาตรา ๒๕๔ โดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยูระหวางการเสนอรางพระราชบัญญัติกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรีมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตางๆ รวม ๑๑ ดาน
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๕๘ และมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๙ แห ง
พระราชบัญ ญั ติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิได
กําหนดใหมีการปฏิรูปเปนการเฉพาะแตคาดวาจะเปนสวนหนึ่งของการปฏิ รูป ดานการเมือง หรือดานการบริหาร
ราชการแผนดิน
ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย จึงไดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การกระจายอํานาจฯ และการปฏิรูปองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภายใตรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐” (เลือกตั้งกอนการปฏิรูปหรือปฏิรูปกอนเลือกตั้ง) นี้ขึ้น
๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผเู ขารวมประชุมสัมมนาไดมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการปฏิรปู ประเทศและทิศทางการกระจาย
หนาทีแ่ ละอํานาจภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๕๖๐
๒.๒)เพื่อรวบรวมประเด็นปญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอใหรัฐบาล
คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศในดานตางๆ และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป
๒.๓)เพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนาไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ในการบริหารราชการแผนดิน การ
บริหารองคกร การบริหารงานบุคคล และการใหบริการแกประชาชน
๒.๔)เพื่อรําลึกและเชิดชูเกียรติของขาราชการสวนทองถิ่นที่ไดปฏิบตั ิหนาทีห่ รือเคยปฏิบัติหนาที่ในองคการ
บริหารสวนตําบลในการพัฒนาองคกรและใหบริการประชาชนอยางมีเพียรพยายาม มุงมัน่ มีอุตสาหะ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตลอด ๒๐ ปที่ผานมา
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 อาจารยและนักวิชาการประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓.๕)ดร.จันทนา สุทธิจารี
อาจารยและนักวิชาการ คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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๓.๖)ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. อรรถ นันทจักร ประธานกรรมการใหญสถาบันภูพาน
๓.๗)นายอนุวัธ วงศวรรณ นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
๓.๘)นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน
๓.๙)นายเกรียงไกร ภูมิเหลาแจง นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
๓.๑๐)นายพิเชษฐ กลาสุคนธ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.๑๑)นายชัยธิศักดิ์ อําลอย นายกเทศมนตรีตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.๑๒)นายธิติพทั ธ แกนจันทร นายกเทศมนตรีตําบลบานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
๓.๑๓)นางสาวศิริลักษณ ทองมหา นายกเทศมนตรีตําบลมุก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๓.๑๔)นายทองคํา ผัดตัน
นายกเทศมนตรีตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๓.๑๕)นายเทียมทัน ปญญา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๓.๑๖)นายมะการิง หวัง
นายกองคการบริหารสวนตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี
๓.๑๗)นายอํานวย เจริญนา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพูด อําเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี
๓.๑๘)นางราตรี ไหวพริบ
นายกองคการบริหารสวนตําบลถลุงเหล็ก อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
๓.๑๙)นายสมชาย บุญกาญจน นายกองคการบริหารสวนตําบลทามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
๓.๒๐)นายกัมปนาท นาดามัน นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี
๓.๒๑)นายเริม่ จันทรสุข
นายกองคการบริหารสวนตําบลไหลทุง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
๓.๒๒)พ.จ.อ.นิยม ชาวชัยนาท นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะเคียน อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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
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
๓.๓๑)นายกอนจันทร ศรีชัย นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
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 อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
๓.๓๘)นายโชตธนินทร เดโชชิรสวัสดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลน้าํ ปว อ.เวียงสา จ.นาน
๓.๓๙)นายสุทัศน บุญมากิ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทราย อ.รองกวาง จ.แพร
๓.๔๐)นายสุมนต จันทรสวาง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปอร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
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๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
๕.ลักษณะเนื้อหา/วิธีการจัดอบรม
-ใชวิธีการบรรยาย และอภิปรายจากนักวิชาการ ผูมีประสบการณ และผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
๖.วันเวลาและสถานที่
ระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหมภคู ํา อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
๗.กลุมเปาหมาย จํานวน ๕๐๐ คน ประกอบดวย
๗.๑)ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๒)ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๓)ปลัดองค ก รปกครองส วนท องถิ่น รองปลัดองค ก รปกครองส วนท องถิ่ น หั วหน าสํ านั ก ปลัดองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ในสังกัด องคการบริหาร
สวนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๔)ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตําแหนงอื่นๆ ในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา
มีความเหมาะสมที่สมควรไดรับการเพิ่มพูนความรูในเรื่องที่จัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้
๗.๕)ผูสังเกตการณที่สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยมีหนังสือเรียนเชิญเปนการเฉพาะ
๘.งบประมาณในการดําเนินการ
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาเปนคาลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาท
ถวน) สําหรับจายเปนคาเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่
โครงการ คาบริหารโครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ คากระเปาเอกสาร
และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับผูเขารับการประชุมสัมมนา หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารวมประชุมสัมมนาสามารถ
เบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับค าพาหนะเดิน ทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก สามารถเบิก จายไดต ามสิทธิตามนัยของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑)ผูเขารวมประชุมสัมมนามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรปู ประเทศและทิศทางการกระจายหนาที่
และอํานาจภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๕๖๐ มากยิง่ ขึ้น
๙.๒)สามารถรวบรวมประเด็นปญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอให
รัฐบาล คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศในดานตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป
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๙.๓)ผูเขารวมประชุมสัมมนาไดเพิม่ พูนความรู ทักษะ ประสบการณ ในการบริหารราชการแผนดิน การบริหาร
องคกร การบริหารงานบุคคล และการใหบริการแกประชาชน มากยิ่งขึ้น
๙.๔)ขาราชการสวนทองถิน่ ทีไ่ ดปฏิบตั ิหนาทีห่ รือเคยปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบลตลอด ๒๐ ปที่
ผานมา มีขวัญกําลังใจเพือ่ การพัฒนาองคกรและใหบริการประชาชนอยางมีเพียรพยายาม มุงมั่น มีอตุ สาหะ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสุภาวัตร ศิริบูรณ)
กรรมการและเหรัญญิก สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย

สิบเอก

ผูเห็นชอบโครงการ

(เจตนิพทั ธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

