โครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ทิศทางการเลือกตั้งทองถิ่น ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
หลักความเชื่อโดยสุจริต และการกําหนดราคากลางงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
-----------------------------๑)หลักการและเหตุผล
๑.๑)รัฐบาลไดกําหนดใหมีการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น และกฎหมายจัดตั้งองคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๖๐
๑.๒)ในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายปที่ผานมา ผูบริหาร และขาราชการสวนทองถิ่น
ถูกเรียกเงินคืนจากหนวยตรวจสอบเปนจํานวนมาก ทําใหผูปฏิบัติขาดขวัญกําลังใจ ซึ่งสวนสําคัญสืบเนื่องมาจากการ
ไมเขาใจในวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ รวมทั้ง
วิธีการ ขั้นตอนที่ถูกตองในการนําเรื่องฟองตอศาลปกครอง
๑.๓)ในการกําหนดราคากลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานมา บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังขาดทักษะ ความรู ความเชี่ยวชาญ ในหลักการและวิธีการที่ถูกตองเพื่อกําหนดราคากลางงานกอสราง ให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบราชการ เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถูกตอง
ทักทวง ถูกเรียกเงินคืน และถูกดําเนินการทางวินัย แพง และอาญา เปนจํานวนมาก
ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการเลือกตั้งทองถิ่น ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ หลักความเชื่อโดยสุจริต และการกําหนดราคากลางงานกอสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น” นี้ขึ้น
๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการเลือกตั้ง
ทองถิ่นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๕๖๐
๒.๒)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางละเมิดของเจาหนาที่ทองถิ่น หลักความเชื่อโดยสุจริต และการกําหนดราคากลางงานกอสราง
๒.๓)เพื่อรวบรวมความเห็นของผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่น ตอราง
กฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น และรางกฎหมายแกไขกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอตอหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาปรับแกไขตอไป
๓)ที่ปรึกษาโครงการ
๓.๑)ศ. ดร.โกวิทย พวงงาม คณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๒)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย คณบดี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๓)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓.๔)ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจําปา อาจารยและนักวิชาการประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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๓.๕)ดร.จันทนา สุทธิจารี
อาจารยและนักวิชาการ คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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)นายธิติพัทธ 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
นายกองคการบริหารสวนตําบลไหลทุง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
๓.๒๑)นายเริ่ม จันทรสุข
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
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
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 นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําปว อ.เวียงสา จ.นาน
๓.๓๙)นายสุทัศน บุญมากิ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทราย อ.รองกวาง จ.แพร
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๓.๔๐)นายสุมนต จันทรสวาง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปอร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.ลักษณะเนื้อหา/วิธีการจัดอบรม
-ใชวิธีการบรรยาย และอภิปรายจากนักวิชาการ ผูมีประสบการณ และผูเชีย่ วชาญในเรื่องนั้นๆ
๖.วันเวลาและสถานที่
ระหวางวันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
๗.กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐๐ คน ประกอบดวย
๗.๑)ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๒)ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๓)ปลัด องค กรปกครองส วนท อ งถิ่ น รองปลัด องค กรปกครองส วนท อ งถิ่ น หั วหน าสํา นักปลั ดองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ในสังกัด องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๗.๔)ขาราชการสวนท องถิ่น ลูกจางประจํา และพนั กงานจาง ตําแหนงอื่นๆ ในสังกัดองคการบริห ารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา มีความเหมาะสมที่สมควร
ไดรับการเพิ่มพูนความรูในเรื่องที่จัดฝกอบรมและประชุมสัมมนาในครั้งนี้
๗.๕)ผูสังเกตการณที่สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยมีหนังสือเรียนเชิญเปนการเฉพาะ
๘.งบประมาณในการดําเนินการ
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาเปนคาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาท (สองพันสี่รอย
บาทถวน) สําหรับจายเปนคาเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่
โครงการ คาบริหารโครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ คากระเปาเอกสาร
และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนา หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารับการฝกอบรม
และประชุมสัมมนาสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับคาพาหนะเดินทาง ค าเบี้ยเลี้ยง และค าเชาที่ พัก สามารถเบิกจ ายไดตามสิท ธิตามนัยของระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑)ผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการเลือกตั้งทองถิ่นตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๕๖๐
๙.๒)ผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนามีความรู ทักษะ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ทองถิ่น หลักความเชื่อโดยสุจริต และการกําหนดราคากลางงานกอสราง มากยิ่งขึ้น
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๙.๓)สามารถรวบรวมความเห็นของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่น ตอราง
กฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น และรางกฎหมายแกไขกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอตอหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาปรับแกไขใหเหมาะสมตอไป

(ลงชื่อ)

ผูเ สนอโครงการ

(นางสาวปริยาภรณ วรรณสอน)
กรรมการและรองเลขาธิการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สิบเอก

ผูเห็นชอบโครงการ

(เจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอ นุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

