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โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๖๐
เรื่อง “ศาสตรพระราชา กับ ทิศทางการปฏิรูปทองถิ่นสูการพัฒนาอยางยั่งยืน”
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------๑)หลักการและเหตุผล
๑.๑)โครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่
๙ ในราชวงศจักรี เชน โครงการเกี่ยวกับดิน น้ํา ปา และวิศวกรรม หนวยงานราชการพิเศษทีป่ ระสานงานโครงการ
คือ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีจํานวนมากที่พระองค
ไดพระราชทานไวเปนมรดกที่สําคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เพื่อใหประเทศมีการพัฒนาอยางถูกทิศทางและมีความ
ยั่งยืน
๑.๒)รัฐบาลชุดปจจุบันภายใตการนําของ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ และนายกรัฐ มนตรี ไดมอบนโยบายใหทุกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ นอมนําพระบรมราโชวาท
พระราชดํารัส พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใชกับการพัฒนาองคกร
และบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชนในอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานราชการภายใตปรัชญา “ศาสตรพระราชาสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน”
๑.๓)การปฏิรูปดานการปกครองสวนทองถิ่น ไดถูกกําหนดใหมีการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยรัฐบาลชุดปจจุบัน อยูร ะหวางการดําเนินการตามขอเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดวยเหตุดังกลาวขางตน สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดจัดโครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการประจําป ๒๕๖๐ เรื่อง “เรื่อง “ศาสตรพระราชา กับ ทิศทางการปฏิรูปทองถิ่นสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน” นี้ขึ้น
๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่ อ ใหผู บ ริห ารท อ งถิ่น ผูช วยผู บ ริห ารท อ งถิ่น สมาชิ กสภาท องถิ่ น ขา ราชการส วนท อ งถิ่น และ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ แนวทาง การทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช และนํ าไปปรับ ใชกั บ การปฏิ บั ติ ห น าที่ ในแต ละองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
๒.๒)เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น และ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีความรูความเขาใจในทิศทางของการปฏิรูปทองถิน่ ภายใตรัฐบาลชุด
ปจจุบัน
๓)คณะที่ปรึกษาโครงการ
๓.๑)รศ. 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
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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
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๓.๓๘)นายโชตธนินทร เดโชชิรสวัสดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําปว อ.เวียงสา จ.นาน
๓.๓๙)นายสุทัศน บุญมากิ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทราย อ.รองกวาง จ.แพร
๓.๔๐)นายสุมนต จันทรสวาง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปอร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕)วันเวลาและสถานที่ในการดําเนินงาน
ระหวางวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
(รายละเอียดตามกําหนดการแนบทาย)
๖.กลุมเปาหมายประกอบดวย จํานวน ๗๐๐ คน ประกอบดวย
๖.๑)ผูบริหารทองถิ่น หรือรองผูบ ริหารทองถิ่น หรือผูชวยผูบริหารทองถิ่น ในสังกัด องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๖.๒)ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาทองถิ่น ในสังกัด องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๖.๓)ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหัวหนาสํานักงานปลัด หรือผูอํานวยการกอง หรือ
ผูอํานวยการสํานัก ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๖.๔)ขาราชการสวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง ตําแหนงอื่นๆ ที่ผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาแลวเห็นวา สมควรไดรับการพัฒนาองคความรูในเรื่องที่จัดประชุมสัมมนา และเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งหรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๗.งบประมาณในการดําเนินการ
๗.๑)คาใชจายในการฝกอบรม จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมเปนคาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาท
โดยผูเขารับการฝกอบรมฯสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) สําหรับจาย
เปนคาเอกสารประกอบการฝก อบรม คาสมนาคุณ วิทยากร 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
คาใชจา ยในการเดิ นทางไปราชการของเจ าหนาที่ ท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ แก ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘ และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๘)ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น และบุคลากรของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา หลั ก การ แนวทาง การทรงงานของ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสามารถนําไปปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ในแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน และสืบตอพระราชดําริ พระราชปณิธานของพระองคไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น
๘.๒)ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น และ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในทิศทางของการปฏิรูปทองถิ่นภายใตรัฐบาลชุด
ปจจุบัน และสามารถอธิบายใหกับบุคลากรของตนเองและประชาชนไดเขาใจอยางถูกตอง
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายวิรัตน พิกุลศรี)
ปลัดเทศบาลตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
วาที่รอยตรี

ผูเสนอโครงการ

(บดินทร ลอแมง)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมะนังตายอ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส
เลขาธิการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(สิบเอกเจตนิพัทธ จริยา)
ปลัดเทศบาลตําบลแมแจม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คนที่ ๑
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายสุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ)
ปลัดเทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยคนที่ ๒
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายอําพล ยุติโกมินทร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยายชา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คนที่ ๓
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัตโิ ครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

