โครงการฝกอบรม
เรื่อง “ซักซอมแนวทางการจัดทําเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒
วิธีการและขัน้ ตอนการพิจารณาของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขการบริหารงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
๑.๑)กระทรวงมหาดไทยไดวางระเบียบวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ถือปฏิบัติเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
๑.๒)กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๑.๓)ในหวงปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ที่ผานมา สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดทักทวงเรียกเงินคืนและชี้มูลความผิด กรณีการที่
องค ก รปกครองส วนท องถิ่ น ไม ได ป ฏิ บัติ ให เปน ไปตามระเบี ยบ กฎหมาย หรือหนังสื อซัก ซ อมตามวิธีก าร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงินงบประมาณจํานวนมาก
ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน สมาคมขาราชการสวน
ท อ งถิ่ น แห ง ประเทศไทย จึ ง ได จั ด โครงการฝ ก อบรม เรื่ อ ง “ซั ก ซ อ มแนวทางการจั ด ทํ า เทศบั ญ ญั ติ /
ขอบัญ ญั ติ งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ วิธีก ารและขั้นตอนการพิ จารณาของสภาองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขการบริหารงบประมาณรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น” นี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผเู ขารับการฝกอบรมไดเพิม่ พูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณรายจาย การพัสดุ และการเบิกจายเงิน ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๒.๒)เพื่อใหผเู ขารับการฝกอบรมสามารถปฏิบตั ิเกีย่ วกับวิธกี ารงบประมาณไดอยางถูกตอง สมบูรณ
และมีประสิทธิภาพ อํานวยประโยชนสุขแกประชาชนไดอยางแทจริง
๒.๓)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเพิม่ พูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนังสือซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๔)เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมนําความรูไปปรับใชในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒
และการปฏิบตั ิงานในอํานาจหนาที่ของตนใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือซักซอมที่เกีย่ วของ
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๓.ที่ปรึกษาโครงการ
๑)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท
๒)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
๓)ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจําปา
๔)อาจารยดร.จันทนา สุทธิจารี
๕)ศ.เกียรติคุณ ดร. อรรถ นันทจักร
๖)นายชวลิต สาสกุล

อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารยประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารยและนักวิชาการ คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประธานกรรมการใหญสถาบันภูพาน
อดีตหัวหนากลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน

๗)นายอนุวัธ วงศวรรณ
๘)นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
๙)นายเกรียงไกร ภูมิเหลาแจง
๑๐)นางสาวศิริลักษณ ทองมหา
นายกเทศมนตรีตําบลมุก อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๑๑)นายทองคํา ผัดตัน
นายกเทศมนตรีตําบลทุงสะโตก อ.สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๑๒)นายเทียมทัน ปญญา
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง องสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๑๓)นายบูรณะ แสงวีวิสิฐ
นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จ.พิจิตร
๑๔)ดาบตํารวจวัฒนพงษ เกิดพูล
นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
๑๕)นายถวิล ไชยวุฒิ
๑๖)นายสุรชาติ ใจตุย
นายกเทศมนตรีตาํ บลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
๑๗)นายสมศักดิ์ คําเผื่อน
นายกเทศมนตรีตาํ บลทาฬอ อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร
นายกเทศมนตรีตําบลลานหอย อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย
๑๘)นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย
๑๙)นายพิทูร วิเศษศิริ
นายกเทศมนตรีตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จ.เชียงใหม
๒๐)นายองอาจ วงศพานิชย
นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
๒๑)นายคมเดช อัยยตระกูล
นายกองคการบริหารสวนตําบลบงตัน อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม
๒๒)นายมานพ ยะเขียว
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมปะ อ.แมสอด จ.ตาก
๒๓)นายผวน เฟองฟู
นายกองคการบริหารสวนตําบลสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน
๒๔)นายศักดิส์ ิทธิ์ จันทรถ้าํ
๒๕)ดาบตํารวจอุดม บานเย็น
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ อ.ดอกคําใต จังหวัดพะเยา
๒๖)นายโชตธนินทร เดโชชิรสวัสดิ์
นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําปว อ.เวียงสา จ.นาน
๒๗)นายสุทัศน บุญมากิ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทราย อ.รองกวาง จ.แพร
๒๘)นายปรีชา สุขรอด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
๒๙)ดร.อุบล ยะไวยณะวิชยั
ปลัดอบต.ดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
๔.ผูร ับผิดชอบโครงการ
-สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
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๕.กลุมเปาหมาย รุนละ ๓๐๐ คน ประกอบดวย
๕.๑)ผูบริหารทองถิน่ รองผูบริหารทองถิน่ ทีป่ รึกษาผูบริหารทองถิน่ ผูชวยผูบริหารทองถิน่
ประธานสภาทองถิน่ รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๕.๒)ข าราชการส วนท อ งถิ่ น ผู ดํ ารงตํ าแหน ง ปลั ด องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น รองปลั ด องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่งบประมาณ หัวหนาสํานักปลัด ผอ.สํานัก/กองคลัง ผอ.สํานัก/กองชาง ผอ.
สํานัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผอ.สํานัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผอ.สํานัก/กองอื่น ๆ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป หัวหนาฝายงบประมาณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป นัก
บริหารงานคลัง นักวิชาการคลัง นักวิชาการเงินและบัญ ชี นักวิชาการพัสดุ เจาพนักงานการเงินและบัญ ชี
เจาหนาที่การเงินและบัญชี เจาพนักงานพัสดุ เจาหนาที่พัสดุ และขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี และงาน
เกี่ยวกับการพัสดุ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๕.๓)ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูซงึ่ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี และงานเกีย่ วกับการพัสดุ ในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๖.ระยะเวลา และสถานที่
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา ถนนคันคลองชลประทาน
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมืองฯ จังหวัด
อุดรธานี
(รายละเอียดตามกําหนดการแนบทายโครงการ)
๗.งบประมาณ
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมเปนคาลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาท สําหรับจายเปนคาเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมและประชุมสัมมนา คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คา
บริหารโครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ คากระเปาเอกสาร และ
คาใชจายอื่น ๆ สําหรับผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนา หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารับการฝกอบรม
สามารถเบิ ก จ ายค าลงทะเบี ยนจากต น สั งกัด ได ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด วยค าใช จ ายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับ ค าพาหนะเดิ น ทาง ค าเบี้ ย เลี้ย ง และค าเชาที่พั ก สามารถเบิ ก จายได ต ามสิ ท ธิต ามนัยของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม
ที่แกไขจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูไปปรับใชในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๖๒ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3

๘.๒)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูไปปรับใชในการปฏิบตั ิหนาทีต่ ามอํานาจและหนาทีข่ องแต
ละตําแหนงตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบตั ิของทางราชการไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวปริยาภรณ วรรณสอน)
รองเลขาธิการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สิบเอก

ผูเห็นชอบโครงการ

(เจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
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