โครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง เทคนิคการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่น เทคนิคการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
เทคนิคการปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลโทษวินยั อาญา และถูกเรียกเงินคืน ภายใตกฎหมาย ป.ป.ช. และสตง.
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
รวมกับผูแทนเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
สนับสนุนโดย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
------------------๑)หลักการและเหตุผล
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ที่ผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการทักทวงและถูก
กลาวหาวากระทําผิดกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ จากหนวยตรวจสอบโดยเฉพาะสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
(สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนจํานวนมาก ซึ่งหลายกรณีเกิดจาก
ความไม ตั้ ง ใจ เข า ใจคลาดเคลื่ อ น ในสาระสํ า คั ญ ของกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง กระทํ า โดย
รูเท าไมถึงการณ ทําให ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนท องถิ่ น จํานวนมากตองพ นจาก
ตําแหนงไปกอนครบวาระ หรือกอนเกษียณอายุราชการ จนนําไปสูความหวาดกลัว หวาดหวั่น ตอการตรวจสอบของ
หนวยงานดังกลาว และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไมสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันทวงทีตอความตองการของประชาชน รวมทั้งไมกลาคิดริเริ่มดําเนินการในกิจกรรมหรือ
โครงการใหมๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวม
ดังนั้น เพื่อเปนการทบทวนความรูต ามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัย การใหออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข ตามประกาศ ก.จ./ก.ท./ก.
อบต.ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น (สตง.) และคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริต แห งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทั้ ง ขั้ น ตอนแนวทางการดํ า เนิ น งานของทั้ งสองหน ว ยงาน สมาคม
ขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดรวมกับผูแทนเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวน
ทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดําเนินการทางวินัย
พนักงานสวนทองถิ่น เทคนิคการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง เทคนิคการปฏิบัติหนาที่ใหหางไกล
โทษวินยั อาญา และถูกเรียกเงินคืน ภายใตกฎหมาย ป.ป.ช. และสตง.” นี้ขึ้น
๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรูความเขาใจในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย การใหออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข ตามประกาศ
ก.จ./ก.ท./ก.อบต.ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒.๒)เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ทีเ่ กี่ยวของกับการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
๒.๓)เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําองคความรูที่ไดรบั ไปปรับใชกับการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในพื้นที่

๓)ที่ปรึกษาโครงการ
๑)รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
๒)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท
๓)นายดนัย สุรารักษ
๔)นายประวิทย เปรื่องการ

คณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
อดีตผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินัย อุทธรณ และรองทุกข
สํานักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ขาราชการบํานาญ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

๕)นายนันทวิทย เงี้ยวชัยภูมิ
๔)หนวยงานผูสนับสนุนโครงการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
๕)ผูรับผิดชอบโครงการ
๕.๑)สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.๒)ผูแทนเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
๕.๓)คณะกรรมการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยประจําจังหวัดชัยภูมิ
๖.ลักษณะเนื้อหา/วิธีการจัดอบรม
๖.๑)การบรรยายพิเศษพรอมสัมมนา โดยวิทยากรจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จากอดีตผูอํานวยการ
สวนมาตรฐานวินัย อุทธรณ และรองทุกข สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น จากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ
๖.๒)การรับฟงความเห็นจากผูเขารวมฝกอบรมและสัมมนา
๗.วันเวลาและสถานที่
ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสยามริเวอร รีสอรท อําเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ ดังมี
รายละเอียดตามกําหนดการแนบทาย
๘.กลุมเปาหมาย ๓๐๐ คน ประกอบดวย
๘.๑)ผูบริห ารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น ผูชวยผูบริห ารทองถิ่น (รองนายก/เลขานุ การนายก/ที่ปรึกษา
นายก) และสมาชิกสภาทองถิ่น ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๘.๒)ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาสํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการ
สํานัก/กองการเจาหนาที่ หัวหนาฝายการเจาหนาที่ ผูอํานวยการสํานัก/กองนิติการ หัวหนาฝายนิติการ ผูอํานวยการ
สํานัก/กองวิชาการและแผนงาน หัวหนาฝายวิชาการและแผนงาน นิติกร นักทรัพยากรบุคคล ในสังกัด องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๘.๓)ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตําแหนงอื่นๆ ในสังกัด องคการบริห ารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของ
หรือมีความจําเปนตองเพิ่มพูนความรูในเรื่องที่จัดฝกอบรมและประชุมสัมมนา
๙.งบประมาณในการดําเนินการ
จั ด เก็ บ จากผู เข า รั บ การฝ ก อบรมเป น ค า ลงทะเบี ย นคนละ ๒,๔๐๐ บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น ค า เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมและประชุมสัมมนา คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหาร

โครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ คากระเปาเอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ
สําหรับผูเขารับ การฝกอบรมและประชุมสัม มนา หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารับการฝก อบรมสามารถเบิก จาย
คาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับคาพาหนะเดินทาง ค าเบี้ยเลี้ยง และค าเชาที่ พัก สามารถเบิกจ ายไดตามสิท ธิตามนัยของระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑)ผูผานการฝกอบรมและประชุมสัมมนามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย การใหออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข ตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปของ ก.จ./ก.ท./ก.อบต.ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มากยิ่งขึ้น
๑๐.๒)ผูผานการฝกอบรมและประชุมสัมมนามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน มากยิง่ ขึ้น
๑๐.๓)องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายสายยันต ภิรมยกิจ)
ปลัดเทศบาลตําบลจัตุรัส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประธานผูแทนเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

(ลงชื่อ)

ผูเ สนอโครงการ

(นางสาวขวัญใจ เปอยหนองเข)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ประธานคณะกรรมการสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย ประจําจังหวัดชัยภูมิ
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายวีรวิทย เคียนจังหรีด)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

