โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลได้เล็งเห็นการพัฒนาท้องถิ่นเป็นจุดสาคัญในการพัฒนาประเทศทาให้ ชุมชนเมือง
ขยายตัวสู่ชนบทและเติบโตมากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีภารกิจการควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน ควบคุมการใช้ และตรวจสอบอาคารในพื้นที่รับผิดชอบ ปรากฏตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองท้องถิ่น มาตรา ๒๕๐ ซึ่งวางหลักไว้ว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจดู แ ลและจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ ตามหลั ก การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ซึ่ ง ตาม
พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติขุดดิน-ถมดิน
พ.ศ.๒๕๔๓ และกฎกระทรวงอื่น ที่เกี่ย วข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ) เป็นกฎหมายมหาชน ที่มุ่งรักษา
ประโยชน์ ความสงบสุข และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนส่วนใหญ่ในสังคม และเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่การจากัดบริเวณประเภทการใช้อาคาร จาแนกตามสีของผังเมือง การแจ้งขอขุดดิน -ถม
ดิน การขออนุ ญาตปลู กสร้ างอาคาร การควบคุมระหว่างการก่อสร้าง การตรวจการใช้อาคาร การดัดแปลง
เปลี่ยนประเภทการใช้อาคาร การรื้อถอนอาคาร ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย สาหรับอาคารที่พักอาศัย ตึกแถว
ห้างสรรพสินค้า อาคารสาธารณะ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงแรม ป้ายและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ทั้งเป็นโครงการ
ก่อสร้างเดี่ยว และเป็นโครงการจัดสรรอาคารชุด
ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้บริ หารท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่นและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นความสาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองมากขึ้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นความสาคัญในประเด็นดังกล่าวจึงได้
จัดทาโครงการอบรมสั ม มนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สร้างความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเองมากขึ้นเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยาเพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ ผู้ ที่มีเกี่ย วข้องกับ การพิจารณา การใช้ดุล พินิจ ตามพระราชบัญญัติผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติขุดดิน -ถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และกฎกระทรวงอื่นที่
เกี่ยวข้อง ได้ทราบและเข้าใจอานาจหน้าที่

๒.๒ เพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณา การใช้ดุลพินิจ หลักการตีความที่ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทาให้ต้องเสียเวลาในคดีทางปกครอง เสียค่าปรับในคดีแพ่งอันซึ่งเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิด ซึ่งราชการต้องชดใช้ให้กับเอกชน อันเนื่องจากการไม่เข้าใจอานาจหน้าที่ กระทาการหรือพิจารณาความ
ใดๆขัดต่อกฎหมาย ออกคาสั่งมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ
๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เรียงลาดับการพิจารณาออกคาสั่งต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการดาเนินคดี
ต่อผู้ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
๓. เป้าหมาย
๑. นายก / คณะผู้บริหาร / สมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ปลัด / รองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้อานวยการสานัก / ผู้อานวยการส่วน / ผู้อานวยการกอง / หัวหน้าฝ่าย
๔. วิศวกร / สถาปนิก / นักผังเมือง / นิติกร
๕. นายช่าง / นายตรวจ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร / นายช่างโยธา / นายช่างสารวจ
๖. พนักงานส่วนท้องถิ่น / ลูกจ้าง / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาว่าเหมาะสม
๔. ระยะเวลาในการฝึกอบรมและสถานที่อบรม
รุ่นที่ 1
วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ซิตี้ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 2
วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม บีเค เพลส อ.เมือง จ.บึงกาฬ
รุ่นที่ 3
วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเวียงลคอร์ด อ.เมือง จ.ลาปาง
รุ่นที่ 4
วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
รุ่นที่ 5
วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
รุ่นที่ 6
วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเขาใหญ่ฟ้าใส รีสอร์ต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ 7
วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์คพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ 8
วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๕. งบประมาณและค่าใช้จ่าย
ค่า ลงทะเบี ย นจากผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม คนละ ๓,๙๐๐ บาท (ส พั น เก้ าร้ อ ยบาทถ้ ว น) ส าหรั บ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าเอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาวุฒิบัตร ค่าบริการสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์
สาหรับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการฝึกอบรมฯ (ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้โดย
ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจานวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อ ๒๘ (๑) ซึ่งวางข้อกาหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่
หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการ
ความรู้ทางวิชาการอปท. จึงสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน)
ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารค่่า ผู้เข้ารับอบรมเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

๖. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรม ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะต้องมีเวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ สามารถเข้าใจในหลัก และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ครอบคลุมไปถึง
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร และการตรวจรับรองการก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
๘.๒ สามารถจัดเตรียมเอกสารในการประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับอาคารได้อย่างถูกต้อง
๘.๓ สามารถทราบรายละเอียดในการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง
๘.๔ ทราบถึงขั้นตอน และเข้าใจเทคนิคในการพิจารณา ออกคาสั่งต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการดาเนินคดีต่อ
ผู้ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
๘.๕ นาความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดใช้ดาเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
9. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข 0 2160 1403 หรือทาง
E-mail : training.gradssru@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งมาที่หมายเลข 0 2160 1403 และ 08 6559
0662 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กาหนดการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
***********************************************
วันที่ 1
หัวข้อการบรรยาย
13.00 – 16.30 น. รายงานตัวลงทะเบียน/รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม บริเวณหน้าห้องประชุม
โรงแรมที่จัดอบรม
- พิธีเปิดการอบรม
- บรรยายในหัวข้อ กลไกการควบคุมและกรอบการบังคับใช้กฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
วันที่ 2
หัวข้อการบรรยาย
09.00 – 12.00 น. ลงทะเบียน
- บรรยายในหัวข้อ สรุปสาระสาคัญของกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเรียงลาดับการพิจารณาออกคาสั่งต่างๆ
รวมถึงขั้นตอนการดาเนินคดีต่อผู้ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
13.00 – 16.30 น.
- รูปแบบสัมมนา ปัญหาที่พบตามข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2559 หรือคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง
วันที่ 3
หัวข้อการบรรยาย
09.00 – 12.00 น. ลงทะเบียน
- รูปแบบสัมมนา ซักถามและปัญหาที่พบตาม หลักการพิจารณา การใช้ดุลพินิจ ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง
12.00 น.
ปิดการอบรม
หมายเหตุ : 1) กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 –
14.45 น.
3) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

สาหรับเจ้าหน้าที่............../๒๕61

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ที่อยู่........................................................................ตาบล...................................อาเภอ.....................................
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์.....................................................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร..............................................................................
มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมในรุ่นที่...............ระหว่างวันที่..............................จังหวัด.........................

๑. ...................................................................... .ตาแหน่ง..................................................
โทรศัพท์มือถือ.....................................................................
๒. ...................................................................... ตาแหน่ง..................................................
โทรศัพท์มือถือ.....................................................................
๓. .......................................................................ตาแหน่ง...................................................
โทรศัพท์มือถือ.....................................................................
๔. .......................................................................ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์มือถือ...............................................................หรือ ตามเอกสารแนบ........................................
ลงชื่อ.............................................................ผู้มีอานาจ
(...................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
หมายเหตุ:
๑. เมื่อสมัครแล้วกรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนเพื่อสารองที่นั่ง 3,๙๐๐ บาท (
น ร้อยบาทถ้วน)
ชื่อบัญชี “โครงการบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เลขที่บัญชี 074 – 737-995-6 พร้อมทั้งกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลขโทรศัพท์
๐๒ – ๑๖๐ – ๑๔๐๓ หรือทาง E-mail : training.gradssru@gmail.com และโปรดระบุชื่อผู้สมัครและสังกัด
อบต.เทศบาล หรือ อบจ. ลงบนใบโอนด้วย (ใบpay-in)
ติดต่อสอบถาม : โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๔๐๓
๒. มหาวิทยาลัยขอให้ท่านยืนยันการเข้ารับการอบรมก่อนการจัดงานจริง ๗ วัน
๓. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการอบรม ในกรณีที่มีผู้เข้าร่ วมโครงการไม่ถึง ๔๐ คน
และไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากค่าลงทะเบียน

