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โครงการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหอยูรอดถึงวันเกษียณหรือครบวาระ”
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
---------------------------------๑)หลักการและเหตุผล
๑.๑)ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ที่ผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการ
ทั ก ท วงและถู ก กล าวหาว ากระทํ าผิ ด กฎหมาย ระเบี ย บ หนั ง สื อ สั่ งการ จากหน วยตรวจสอบโดยเฉพาะ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
เปนจํานวนมาก ซึ่งหลายกรณี เกิดจากความไมต้ังใจ เขาใจคลาดเคลื่อน ในสาระสําคัญ ของกฎหมายและ
ระเบี ย บที่ เกี่ย วข อ ง รวมทั้ งกระทํ าโดยรูเท าไม ถึ งการณ ทํ าให ผู บ ริห ารท อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท อ งถิ่น และ
ขาราชการสวนทองถิ่น จํานวนมากตองพนจากตําแหนงไปกอนครบวาระ หรือกอนเกษียณอายุราชการ จน
นําไปสูความหวาดกลัว หวาดหวั่น ตอการตรวจสอบของหนวยงานดังกลาว และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันทวงทีตอ
ความตองการของประชาชน รวมทั้งไมกลาคิดริเริ่มดําเนินการในกิจกรรมหรือโครงการใหมๆ อันจะกอใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนและสวนรวม
๑.๒)หลังจากทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรบั การทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบแลว มีองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ หลายแหงยังปฏิบตั ิไมถกู ตองตามหลักแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๓)คณะรักษาความสงบแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแตละดานขึ้น เพื่อจัดทําแผนการ
ปฏิรูปประเทศ โดยการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นจะอยูในดานการปฏิรูปบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะสงผลกระทบ
ในหลายดานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต

๑.๔)สภานิติบัญญั ติแหงชาติอยูระหวางการพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญั ติวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ..... รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ..... และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวย การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ....โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
หน า ที่ ข องบุ ค ลากรในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ จํ า เป น ต อ งปรั บ ตั วในการปฏิ บั ติ ห น าที่ มิ ให ก ระทํ าผิ ด หรื อ
ผิดพลาดตามรางกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ
๑.๕)รั ฐ บาลได ม อบหมายให ก ระทรวงมหาดไทยโดยกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จั ด ทํ า ร า ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.... ฉบับใหมขึ้น เพื่อใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญปจจุบัน โดย
อยูระหวางการรับฟงความเห็นจากหลายฝายรวมทั้งการปรับแกไขของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น เพื่อเปนการทบทวนและเพิ่มพูนความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวขางตน สมาคมขาราชการ
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไร
ใหอยูรอดถึงวันเกษียณหรือครบวาระ” นี้ขึ้น
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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 านการฝกอบรมไดเพิม่ พูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ..... รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ..... และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวย การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ....
๒.๔)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมไดเพิม่ พูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรปู ประเทศดาน
การปกครองทองถิน่ (ดานการบริหารราชการแผนดิน) พรอมรวบรวมความเห็นเสนอตอรัฐบาลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาปรับปรุงตอไป
๒.๕)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมไดเพิม่ พูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ..... พรอมรวบรวมความเห็นเสนอตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงตอไป
๒.๖)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
นิตกิ รชํานาญการ เทศบาลตําบลพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย
๕)นายณรงคฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ ทนายความ
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
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๖.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสเตชัน่ วัน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
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)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ..... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวย การปองกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ..... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ....มากขึ้น
๘.๔)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับทิศทางการปฏิรูปประเทศดานการปกครอง
ทองถิน่ (ดานการบริหารราชการแผนดิน) มากขึ้น และสามารถรวบรวมความเห็นเสนอตอรัฐบาลและ
หนวยงานที่เกีย่ วของประกอบการพิจารณาปรับปรุงตอไป
๘.๕)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.....มากขึ้น และสามารถรวบรวมความเห็นเสนอตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกีย่ วของ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงตอไป
๘.๖)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

