
โครงการประชุมสมัมนาเชิงวิชาการ ประจ  าปี พ.ศ.2552 
เรื่อง “ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น  กา้วต่อไปเพ่ือสงัคมไทยสนัติสุข” 

------------------- 

1.หลกัการและเหตุผล 

  ดว้ยประชาคมโลกไดเ้กิดวิกฤตหลายดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจตกต า่ สภาวะโลกรอ้น และ

โรคระบาดรา้ยแรง เป็นตน้ โดยท่ีประเทศไทยก็ไดร้บัผลกระทบอยา่งรุนแรงเชน่กนั นอกจากน้ีสงัคมไทย

ยงัเกิดปัญหาขอ้ขดัแยง้ทางความคิด และทางการเมือง สรา้งความรา้วฉานใหก้บัสงัคม ประชาชนเกิด

การแตกแยกทางความคิดอยา่งรา้วลึก อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร ์
  การแตกแยกทางความคิดดงักลา่ว มีแนวโนม้ด าเนินไปสูก่ารท าลายลา้ง ยอ่มสง่ผลต่อ 
”วิกฤตธรรมาภิบาล” ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัมีความยากล าบากต่อการบงัคบัใช ้
กฎหมาย และการบริการสาธารณะต่าง ๆ  
  สมาคมขา้ราชการสว่นต าบลและเทศบาล ซ่ึงเดิมคือสมาคมพนักงานสว่นต าบล เห็นวา่

บุคลากรทุกฝ่ายขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีพลงัท่ีจะสามารถมีสว่นรว่มแกไ้ขปัญหาใหก้บัสงัคมได ้

เพราะขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ินท างานคลุกคลีกบัประชาชนและใกลช้ิดกบัประชาชนมากท่ีสุด ยอ่มตอ้งมี

บทบาทในการมีสว่นรว่มสรา้งสนัติสุขใหก้บัสงัคมไทย ซ่ึงก็เป็นนโยบายของรฐับาลท่ีใหอ้งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินเป็นองคก์รส าคญัในการเสริมสรา้งความสงบ สนัติ และความสามคัคีใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประกอบกบัไดมี้การคดัเลือกขา้ราชการสว่นต าบลดีเด่น ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความวิริยะ อุตสาหะ 

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี เพ่ือมอบรางวลัและเชิดชเูกียรติคุณ ซ่ึงจดัใหมี้ข้ึนเป็นปีท่ี 3  
  ดงัน้ัน สมาคมขา้ราชการสว่นต าบลและเทศบาล จึงไดจ้ดัท าโครงการประชุมสมัมนาเชิง

วิชาการ ประจ าปี พ.ศ.2552 เร่ือง “ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น  กา้วต่อไปเพ่ือสงัคมไทยสนัติสุข” ข้ึน 

2.วตัถุประสงค ์

  2.1 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสมัมนาไดมี้ความรู ้ความเขา้ใจในสถานการณปั์จจุบนั อนัจะ
เปล่ียนความขดัแยง้ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีสรา้งสรรค ์เพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งความสนัติสุขในสงัคม 

2.2 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสมัมนาไดร้บัความรูเ้ก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ.2550 (จ านวน 4 พ.ร.บ.)  
  2.3 เพ่ือเป็นเวทีประกาศเกียรติคุณแก่ขา้ราชการสว่นต าบลดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2552  
  2.4 เพ่ือเป็นกิจกรรมพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นของเหลา่ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน 

3. เป้าหมาย 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ จ านวน  2,500 คน จากกลุม่บุคคลดงัต่อไปน้ี  
3.1 ขา้ราชการ พนักงานจา้งฯ หรือลกูจา้งประจ า ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  

(ผูป้ระสงคเ์ขา้รว่มประชุมฯ ตอ้งตอบรบัและลงทะเบียนตามระยะเวลาท่ีก าหนดเท่าน้ัน) 
  3.2 ขา้ราชการ พนักงานจา้งฯ หรือลกูจา้งประจ า ท่ีไดร้บัการคดัเลือกเป็น 
ขา้ราชการสว่นต าบลดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2552  
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  3.3 คณะกรรมการสมาคมองคก์ารบริหารสว่นต าบล (แหง่ประเทศไทย) และนายก

องคก์ารบริหารสว่นต าบล ในคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลระดบัจงัหวดัทุกจงัหวดั   
  3.4 บุคคลท่ีไดร้บัเชิญจากสมาคมขา้ราชการสว่นต าบลและเทศบาล   

4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และประสานผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในจงัหวดัระยองและ 

กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

4.2 กราบเรียนเชิญนายกรฐัมนตรี (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) เป็นประธานในพิธีเปิด 
การประชุมสมัมนาและมอบรางวลัแก่ขา้ราชการสว่นต าบลดีเด่น พรอ้มปาฐกถาพิเศษ 

4.3 กราบเรียนเชิญรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายชวรตัน์ ชาญวีรกลู)  
และอธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (นายมานิต วฒันเสน) มอบนโยบาย 
  4.4 เชิญผูท้รงคุณวุฒิใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550  
  4.5 แจง้ไปยงักลุม่เป้าหมายเพ่ือเขา้รว่มประชุมสมัมนา 
  4.6 รวบรวมขอ้มลู ประเมินผลและสรุปผลการประชุมสมัมนา 

5.ท่ีปรึกษาโครงการ 
  5.1 คณะกรรมการกลางพนักงานสว่นต าบล (ก.อบต.) 
  5.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   

  5.2 อธิบดี และรองอธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
  5.3 คณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจงัหวดัระยอง (ก.อบต.จงัหวดัระยอง) 
  5.4 ผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง และทอ้งถ่ินจงัหวดัระยอง 
  5.5 สมาคม อบต.(แหง่ประเทศไทย) และสมาคม อบต.จงัหวดัระยอง 

6. ผูร้บัผิดชอบโครงการ   
  6.1 สมาคมขา้ราชการสว่นต าบลและเทศบาล 

6.2 สมาคมพนักงานสว่นต าบลจงัหวดัระยอง 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีในการด าเนินงาน 
  ด าเนินการประชุมสมัมนา จ านวน 4 วนั ระหวา่งวนัท่ี   23-26 มิถุนายน 2552    
ณ โรงแรมสตาร ์อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 
  ค่าลงทะเบียนจากผูเ้ขา้รบัการประชุมสมัมนา  คนละ  2,500  บาท  เพ่ือเป็นค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินการประชุมสมัมนา เชน่ ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  ค่าเอกสารประกอบการประชุมสมัมนา  

ค่าวิทยากร  และค่าใชจ้่าย อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ส าหรบัค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  และค่า 
ท่ีพกั  ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสมัมนาเบิกจ่ายจากตน้สงักดั 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั 
  9.1 ผูเ้ขา้รว่มประชุมสมัมนามีความรู ้ความเขา้ใจในสถานการณปั์จจุบนั อนัจะเปล่ียน
ความขดัแยง้ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีสรา้งสรรค ์และน าไปสูก่ารสรา้งความสนัติสุขในสงัคม 

9.2 ผูเ้ขา้รว่มประชุมสมัมนาไดร้บัความรูเ้ก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ทั้ง 4 พ.ร.บ. 

  9.3 ขา้ราชการสว่นต าบลดีเด่น ไดร้บัความภาคภมิูใจจากการประกาศเกียรติคุณ  
  9.4 เกิดความภาคภมิูใจจาการไดมี้สว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือสรา้งสนัติสุข
ใหเ้กิดกบัประเทศชาติ 

10. ผูเ้สนอโครงการ 
    (ลงชื่อ)  

          (นายพสักร  ใยนอ้ย) 
        ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลบึงบอน 

กรรมการฝ่ายวิชาการ 
สมาคมขา้ราชการสว่นต าบลและเทศบาล 

11. ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

        (ลงชื่อ)  
              (นายธีรธ์วชั  แกว้ชว่ง) 
          ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลศีรษะจรเขน้อ้ย 
                                        กรรมการและเลขานุการ 
                                                  สมาคมขา้ราชการสว่นต าบลและเทศบาล  

 
12.  ผูอ้นุมัติโครงการ 
...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 
    (ลงชื่อ) 
 

                         ( นายธญัศกัด์ิ  แสงศรีจนัทร ์) 
                       ปลดัเทศบาลต าบลสุเทพ 

                               นายกสมาคมขา้ราชการสว่นต าบลและเทศบาล        


