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เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสวนทองถิ่น”

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
---------------------------------๑)หลักการและเหตุผล
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ที่ผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรบั การทักทวง
และถูกกลาวหาวากระทําผิดกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่ การ จากหนวยตรวจสอบโดยเฉพาะสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนจํานวน
มาก ซึ่งหลายกรณีเกิดจากความไมต้งั ใจ เขาใจคลาดเคลื่อน ในสาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ รวมทั้งกระทําโดยรูเทาไมถึงการณ ทําใหผบู ริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่ และขาราชการสวน
ทองถิน่ จํานวนมากตองพนจากตําแหนงไปกอนครบวาระ หรือกอนเกษียณอายุราชการ จนนําไปสูความ
หวาดกลัว หวาดหวั่น ตอการตรวจสอบของหนวยงานดังกลาว และเปนสาเหตุสาํ คัญที่ทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันทวงทีตอความตองการ
ของประชาชน รวมทั้งไมกลาคิดริเริม่ ดําเนินการในกิจกรรมหรือโครงการใหมๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชนและสวนรวม ประกอบกับหลังจากทีไ่ ดรบั การทักทวงแลว มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง
ยังปฏิบตั ิไมถกู ตองตามหลักแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งการนําคดีขึ้นสูศาลปกครอง
ดังนั้น เพื่อเปนการทบทวนและเพิ่มพูนความรูในเรื่องดังกลาวขางตน สมาคมขาราชการสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรม เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสวน
ทองถิ่น” นี้ขึ้น
๒)วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมไดทบทวนและเพิม่ พูนความรูความเขาใจในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินัย การใหออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ การพิจารณา
อุทธรณและการรองทุกข ตามประกาศ ก.จ./ก.ท./ก.อบต.ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒.๒)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมไดเพิม่ พูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๓)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมสามารถนําองคความรูทีไ่ ดรบั ไปปรับใชกบั การปฏิบตั ิงานตามอํานาจ
หนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสขุ ตอประชาชนในพื้นที่
๓.ที่ปรึกษาโครงการ
๑)ศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
คณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓)นายชวลิต สาสกุล
อดีตหัวหนากลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
๔)นายนิติธรรม แกลวกลา
นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบลพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย
๕)นายณรงคฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ ทนายความ
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๔.ผูร ับผิดชอบโครงการ
-สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.กลุมเปาหมาย ๒๐๐ คน ประกอบดวย
๔.๑)ผูบริหารทองถิน่ รองผูบริหารทองถิน่ ทีป่ รึกษาผูบริหารทองถิน่ ผูชวยผูบริหารทองถิน่
ประธานสภาทองถิน่ รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๔.๒)ขาราชการส วนท องถิ่น ทุ ก ตําแหน ง ทุก ระดั บ ทุ ก ประเภท ลู ก จ างประจํา และพนั ก งานจ าง
ตําแหนงอื่น ๆ ที่ผบู ริหารพิจารณาแลวเห็นสมควรไดรับการพัฒนาความรูในเรื่องที่จัดอบรม ในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
๖.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอรไซด เชิงสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถนนราชวิถี
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
๗.งบประมาณ
-จัดเก็บเปนคาลงทะเบียนจากผูเขารับการฝกอบรมคนละ ๑,๘๐๐ บาท สําหรับจายเปนคาเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหารโครงการ
คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสําหรับ
การบริหารโครงการ โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับ ค าพาหนะเดิ น ทาง ค าเบี้ ย เลี้ย ง และค าเชาที่พั ก สามารถเบิ ก จายได ต ามสิ ท ธิต ามนัยของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับวินัยและการรักษาวินัย และ
การดําเนินการทางวินัย การใหออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข
ตามประกาศ ก.จ./ก.ท./ก.อบต.ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มากยิ่งขึ้น
๘.๒)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มากขึ้นกวาเดิม
๘.๓)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดรบั ไปปรับใชกบั การปฏิบตั ิงานตามอํานาจหนาที่
ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
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(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสุภาวัตร ศิริบูรณ)
กรรมการและเหรัญญิก สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สิบเอก

ผูเห็นชอบโครงการ

(เจตนิพทั ธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

