
 

 

 

 

 

  ที่  สขถอ    1  /2560    

                                        9  มกราคม  2560 

เรื่อง  โครงการอบรม  “เรื่องการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย / ความรับผิดทางละเมิด และวิธิ 

       ปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องโดยไม่ถูกทักท้วง” 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล / นายกเทศมนตร ี/นายก อบจ. ทุกแหง่ 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย    โครงการอบรม ฯ      จ านวน  1 ชุด  
 

ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการอบรม  “เรื่องการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย / ความรับผิดทางละเมิด และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องโดยไม่ถูกทักท้วง”  

โดยจัดอบรมจ านวน  2  รุ่น  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  8 - 11  กุมภาพันธ์  2560  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ แอนด์ รี

สอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  22 – 25  กุมภาพันธ์  ๒๕60  ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์   

เมาร์เทน  รีสอร์ท  จังหวัดเลย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น  พนักงานท้องถิ่น  ในเรื่อง

เกี่ยวกับวินัย / ความรับผิดทางละเมิด และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องขึน้ วิทยากร อ.ประวิทย์  เปรื่องการ   

อดีตผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานวินัย  อุทธรณ์  และร้องทุกข์ / อ.เลอสรร  เทพช่วย  อดีตผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

กฎหมำยและระเบียบท้องถิ่น   /ท่านอนุชา  ฮุนสวัสดิกุล  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุ โลก                  

/นายนิติธรรม  แก้วกล้า  นิติกรช านาญการ  เทศบาลต าบลพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อให้การด าเนินโครงการอบรม ฯ เกิดประโยชน์ต่อผู้จะเข้าร่วมการฝึกอบรม  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน

อนุญาตให้ บุคลากรที่สนใจในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดูข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์  www.ubonlocalgov.or.th 
 

จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

แสดงความนับถือ 

 
 

( นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง ) 

 นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
ส านักงานเลขานุการ 

โทร  091-828-1727, 082-145-4520 

      081-9975504, 081-790-3430 

ubonlocalgov.com@gmail.com 

        
0 

 

 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในมอืง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  อบ  34000 
หมายเลขทะเบียนที่ 6/2556 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 099-3-0031020-9 
โทรศัพท์ 081-790-3430 เว็บไซต์ www.ubonlocalgov.org.th E-mail : ubonlocalgov.com@gmail.com 

 

http://www.ubonlocalgov.or.th/
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โครงการอบรม 

“เรื่องการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย / ความรับผิดทางละเมิด 

 และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องโดยไม่ถูกทักท้วง” 

โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธาน ี

************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  มีระเบียบกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ประกาศ ก. ต่าง ๆ  เป็น

ตัวก าหนดแนวทางและทิศทางในการด าเนินการให้ถูกต้อง  และน าไปสู่จุดหมายนั้น  แต่ในกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ 

เหล่านั้นในการปฏิบัติในหลายเรื่องก็ไม่มีความชัดเจน  จนเกิดการตีความที่แตกต่าง  และน าไปสู่การปฏิบัติที่ไม่เหมอืนกัน  

ตลอดจนไม่มีแนวทางที่ชัดเจนที่เป็นข้อปฎิบัติให้ท าอย่างถูกต้องในหลาย ๆ เรื่อง  จนท าให้เท่าที่ผ่านมาการท างานของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ถูกทักท้วง  เรียกเงนิคืน  ทั้งในกรณี  ข้อกฎหมายไม่ชัดเจน  และไม่มีระเบียบมารองรับและการ

ทุจริตของผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งสมควรที่จะมีการอบรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น  บริหารท้องถิ่น  พนักงานท้องถิ่น  ให้เข้าใจใน

ข้อปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งเรื่องวินัย / ความรับผิดทางละเมิด / วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  และการทักท้วง

ของ สตง.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในเรื่องดังกล่าวใหถู้กต้องชัดเจนยิ่งขึน้ 

          สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้จัดโครงการอบรม  “เรื่องหลักปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการท้องถ่ินเกี่ยวกับวินัย / ความรับผิดทางละเมิด และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องโดยไม่ถูก

ทักท้วง” จ านวน  2  รุ่น  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดเลย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่น  บริหาร

ท้องถิ่น  พนักงานท้องถิ่น  ในเรื่องเกี่ยวกับวินัย / ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการทักท้วง

ของ สตง. ให้ถูกต้องขึน้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทบทวนการด าเนินการวินัยตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และรักษา

วินัยและการด าเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ  สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์  ตาม

ประกาศ ก.จ./ก.ท./ก.อบต. ลงวันที่  24  ธันวาคม  2558 

2.2 เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผดิชอบทางละเมิด

ของขา้ราชการท้องถิ่น 
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2.3 เพื่อให้เข้าใจหลักคิดและแนวทางในการด าเนินงานต่าง ๆ โดยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองได้

อย่างถูกต้อง  ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2.4 ได้รับทราบข้อทักท้วงและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานของท้องถิ่น ของ สตง. 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

  ผูบ้ริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / ข้าราชการส่วนท้องถิ่น /พนักงานส่วนต าบล  / พนักงานเทศบาล/ 

ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้างตามภารกิจ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาล/ อบจ./ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล และผูส้นใจทั่วไป  

4. วันและสถานที่อบรมสัมมนา 

4.1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  8-11 กุมภาพันธ์  ๒๕60   ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท     

จังหวัดอุบลราชธานี 

4.2 รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่   22 – 25  กุมภาพันธ์  ๒๕60  ณ  โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์     

เมาร์เทน  รีสอร์ท  จังหวัดเลย 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

6. การรับลงทะเบียน 

6.1 ลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ  2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามแบบตอบรับ  โดยระบุรุ่นที่

ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม  และส่งแบบตอบรับพร้อมส าเนาใบรับฝากเงิน มาที่  ส านักงานสมาคมข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

34000 หรอื   ทางอเีมล์  ubonlocalgov.com@gmail.com หรอื  แฟกซ์มาท่ี อบต.กระเดียน  045-235-116 

 6.2 ช าระลงทะเบียนโดยโอนเงนิค่าลงทะเบียนล่วงหน้า  รุ่นที่ 1 ก่อนวันที่  6 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  

และ รุ่นที่ 2 ก่อนวันที่  20 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  เข้า บัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย 

สาขา สุนีย์ทาวเวอร์  อุบลราชธานี  บัญชีเลขที่  850-0-08660-2 ชื่อบัญชี  สมาคม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดอุบลราชธานี   และน าส าเนาใบรับฝากมายืน่ในวันลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จต่อไป  

 

mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com%20หรือ
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7. ค่าใช้จ่าย 

ค่าที่พัก  ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง  สามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้ าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยมาก

ยิ่งขึ้น 

8.2 ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมสามารถน าความรูเ้กี่ยวกับละเมดิของเจา้หน้าที่ท้องถิ่นไปใช้ในองค์กรได้ 

8.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักวิธีปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ

ปกครองอย่างถูกต้อง 

8.4 ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  โดยไม่ถูกทักท้วงจาก สตง. 

9. วิทยากร 

                   - อ.ประวิทย์  เปรื่องการ   อดีตผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานวินัย  อุทธรณ์  และร้องทุกข์         

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

  -  อ.เลอสรร  เทพช่วย  อดีตผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำยและระเบียบท้องถ่ิน   กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - ท่านอนุชา  ฮุนสวัสดิกุล  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก 

  - นายนิติธรรม  แก้วกล้า  นิติกรช านาญการ  เทศบาลต าบลพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ผู้เสนอโครงการ 

                                                                        

 

             

 พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  หอมจันทร์                             จ.อ.ปฐมพงษ์   ชาตรี 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน 

                 เลขานุการสมาคมฯ                                        วิชาการสมาคมฯ        

                                                          
 

                    นางราตรี   ประทาน                                     นายเฉลิมเกียรติ  ฉันทานุมัติ 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอม้             ปลัดเทศบาลต าบลบุงมะแลง 

                     เหรัญญิกสมาคมฯ                                       นายทะเบียนสมาคม ฯ 

                                                 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                  

                  ส.ต.ท.เรอืงกิตติ์  อังกรรัมย์   ร.ท.สราวุธ  ส าลีวงค์  

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร 

                 อุปนายกสมาคม ฯ                              อุปนายกสมาคม ฯ 

                                             

ผู้อนุมติโครงการ 

                                           

                       

          นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง 

          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 



 

 

ก าหนดการโครงการอบรม 

“เรื่องการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถ่ินเกี่ยวกับวินัย / ความรับผิดทางละเมิด 

 และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องโดยไม่ถูกทักท้วง” 

โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

...................................... 

วันแรก  
 

เวลา 08-00-0๙.๓0 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

เวลา 10.00 -12.00น.    กล่าวต้อนรับและพูดคุยเน้ือหาวัตถุประสงค์การจัดอบรม 

โดยนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 
              

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา 13.00-16.00น.  บรรยาย   เรื่อง  เทคนิคและแนวทางแก้ไข  เมื่อถูกด าเนินการสอบสวนคดีละเมิด  

ตามการชี้มูลของ สตง.  และถูกด าเนินทางคดีอาญา  จาการช้ีมูลของ ปปช.  

โดย  นายนิติธรรม  แกล้วกล้า  นติิกรช านาญการ  เทศบาลต าบลพลับพลาชัย  

จังหวัดบุรีรัมย์   

 

วันท่ีสอง 
 

เวลา09.00-12.00 น. บรรยาย  เรื่อง  หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

โดย อ.เลอสรร  เทพช่วย  อดีตผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำยและระเบียบท้องถ่ิน   

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เวลา12.00-13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา13.00-16.00น. สัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ต่อ) 

โดย อ.เลอสรร  เทพช่วย  อดีตผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำยและระเบียบท้องถ่ิน   

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วันท่ีสาม 
 

เวลา09.00-12.00น.     บรรยาย  เรื่อง  ปฏิบัติหนา้ที่ราชการอย่างไร  ให้ปลอดภัยจากการถูกด าเนินการทาง

วินัย  และห่างไกลจาก ป.ป.ช.  และสตง. 

โดย  อ.ประวิทย์  เปรื่องการ   อดีตผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานวินัย  อุทธรณ์  

และร้องทุกข์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

 

เวลา12.00-13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

เวลา13.00-16.00น. บรรยาย  เรื่อง  ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างไร  ให้ปลอดภัยจากการถูกด าเนินการ

ทางวินัย  และห่างไกลจาก ป.ป.ช.  และสตง. (ต่อ) 

โดย  อ.ประวิทย์  เปรื่องการ   อดีตผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานวินัย  อุทธรณ์  

และร้องทุกข์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

 

วันท่ีสี่ 
 

เวลา09.00-12.00น.      บรรยาย  เรื่อง  คดปีกครองเกี่ยวกับการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น 

โดย ท่านอนุชา  ฮุนสวัสดิกุล  ตุลาการหัวหน้าคระศาลปกครองพิษณุโลก 

 

เวลา12.00-13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

เวลา13.00-16.00น. ตอบปัญหาข้อซักถาม  

 

 

- ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

แบบตอบรับเข้าร่วม 

โครงการอบรม  “เรื่องการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถ่ินเกี่ยวกับวินัย / ความรับผิดทางละเมิด 

 และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องโดยไม่ถูกทักท้วง” 

จัดโดย  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

********************************* 
 

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................ 

สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ........................................................................ต าบล................................................. 

อ าเภอ..................................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

โทรศัพท์ส านักงาน......................................โทรสาร.....................................อีเมล์............................................... 

มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการอบรม  “เรื่องหลักปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย /

ความรับผิดทางละเมิด และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องโดยไม่ถูกทักท้วง” และได้รับอนุญาตจาก

ผูบ้ังคับบัญชาแล้วตามระเบียบและกฎหมายก าหนดทุกประการดังนี้ 

  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  8 – 11  กุมภาพันธ์  ๒๕60  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท  จังหวัด

อุบลราชธานี (ภายในวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2560) 

  รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่  22 – 25  กุมภาพันธ์  ๒๕60 ณ โรงแรมเชียงคาน รเิวอร์ เมาร์เทน  รสีอร์ท  

จังหวัดเลย (ภายในวันที่  20  กุมภาพันธ์ 2560) 
 

 1............................................................ ต าแหนง่.....................................โทรศัพท์............................. 

 2............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.............................. 

 3............................................................ ต าแหนง่......................................โทรศัพท์.............................. 

 4............................................................ ต าแหนง่......................................โทรศัพท์.............................. 

   พร้อมนี้ได้ช าระค่าลงทะเบียน คนละ 2,400.- บาท รวม...................คน 

รวมเป็นเงิน.............................บาท (...................................................................)  เรยีบร้อยแลว้ 

 

             ลงชื่อ.....................................................ผูต้อบรับ 

         (............................................................) 

     ต าแหนง่............................................................................................ 

                  วันที่...............เดอืน.................................พ.ศ.......... 
 

 

**กรุณาส่งแบบตอบรับ แฟกซ ์อบต.กระเดยีน    โทร.045-๒๓๕-166     ช าระเงินคา่ลงทะเบยีน เข้าบัญชเีงนิฝาก  ประเภท

ออมทรัพย ์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนยี์ทาวเวอร์  อบุลราชธาน ี  บัญชเีลขที ่  850-0-08660-2 ชื่อบัญช ี  สมาคม 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวดัอุบลราชธาน ี  และน าส าเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียน เพือ่รับใบเสร็จตอ่ไป** 


