โครงการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป ๒๕๖๐
เพื่อกาวสู Thailand 4.0
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดยการนําของ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีนโยบายสําคัญในการ
นําพาประเทศเขาสูยุค 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพื่อกาวพนความยากจน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
บทบาทสําคัญในการสนองตอบตอนโยบายดังกลาวใหประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากในหวงเวลาที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการทักทวงจากการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยตรวจสอบ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ทักทวงและเรียกเงินคืน คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยทั้งผูบริหารทองถิ่น และขาราชการสวน
ทองถิ่นเปนจํานวนมาก จนทําใหผูปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดความกลัวและไมกลาที่จะปฏิบัติ
หนาที่ใหเต็มศักยภาพ อันนําไปสูการใหบริการประชาชนไมมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และทันเหตุการณปญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งไมเปนไปตามเจตนารมณของการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และอาจเปนอุปสรรคสําคัญที่
ทํ าให อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ก าวสู ยุ ค Thailand 4.0 ได อ ย า งยากลํ า บาก ด วยเหตุ ดั งกล า ว สมาคม
ขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปญ หา
อุปสรรคและแนวทางแกไขการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป ๒๕๖๐ เพื่อกาว
สู Thailand 4.0” นี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0
๒.๒)เพือ่ เพิ่มพูนความรูและประสบการณในการแกไขปญหาอุปสรรคในดานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๓)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมฯนําความรูไปปรับใชกับตําแหนงหนาที่ของตนเองและสังกัดแตละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอการใหบริการแกประชาชน
๓.ที่ปรึกษาโครงการ
๑)ศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
คณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท
อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
คณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔)ดร.จันทนา สุทธิจารี
อาจารยประจํา คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๕)นายชวลิต สาสกุล
อดีตหัวหนากลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรือ่ งรองทุกข
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
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๔.ผูรับผิดชอบโครงการ
-สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.กลุมเปาหมาย จํานวน ๕๐๐ คน ประกอบดวย
๕.๑)ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น
ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๕.๒)ขาราชการส 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 นั ก
บริห ารงานคลัง นักวิชาการคลัง นักวิชาการเงินและบัญ ชี นักวิชาการพัสดุ เจาพนักงานการเงินและบัญ ชี
เจาหนาที่การเงินและบัญ ชี เจาพนักงานพัสดุ เจาหนาที่พัสดุ และขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงอื่น ๆ ที่
ผูบริห ารทองถิ่นเห็นสมควรไดรับการพัฒ นาเพิ่มพูนความรู ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตําบล และเทศบาล
๕.๓)ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควรไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๖.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๔ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลแมโขง อําเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย
(รายละเอียดตามกําหนดการแนบทายโครงการ)
๗.งบประมาณ
-จัด เก็ บ เป น ค าลงทะเบี ยนจากผู เขา รับ การฝ ก อบรมฯคนละ ๒,๔๐๐ บาท สํ า หรับ จ ายเป น ค า
เอกสารประกอบการฝกอบรม คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริห าร
โครงการ คาห องประชุม ค าอาหารกลางวัน ค าอาหารวาง ค าประชาสั มพั นธ และค าใชจ ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของสําหรับการบริห ารโครงการ โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับ คาพาหนะเดิน ทาง ค าเบี้ ยเลี้ ยง และค าเชาที่ พัก สามารถเบิ กจ ายได ตามสิ ทธิ ตามนั ยของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
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๘.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูผานการฝกอบรมฯมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 มากยิ่งขึ้น
๘.๒)ผูผานการฝกอบรมฯมีความรูและประสบการณในการแกไขปญหาอุปสรรคในดานตางๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๘.๓)ผูผานการฝกอบรมฯสามารถนําความรูไปปรับใชกับตําแหนงหนาที่ของตนเองและสังกัดแตละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอการใหบริการแกประชาชนไดมากยิ่งขึ้น

วาที่รอยตรี

ผูเ สนอโครงการ

(บดินทร ลอแมง)
เลขาธิการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(สิบเอกเจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอ นุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดาํ รง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
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