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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
พฤษภาคม 2558

เรื่อง

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๒. แบบใบโอนเงินค่าลงทะเบียน
๓. เอกสารการเตรียมตัว

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น กาหนดจั ดฝึ กอบรมบุ คลากรท้ องถิ่ น หลั กสู ตรสั มมนาผู้ ปฏิ บั ติ งาน
ด้านการเงิน การคลั ง บั ญชี พัส ดุ และงบประมาณ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เพื่ อ พัฒ นาศั ก ยภาพที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติง านตามบทบาท และภารกิ จ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
(..ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ..) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงขอความร่วมมือแจ้งให้
ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ ผู้ เข้ารั บการฝึ กอบรม แจ้งยืนยันเข้ารับการฝึ กอบรมได้ที่ ส่ วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐๙-๐๖๗๘-๐๑89 ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
2. ช าระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นการฝึ ก อบรม 6,800 บาท (หกพั น แปดร้ อ ยบาทถ้ ว น)
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยธนาคารจะออก
“ใบรับชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ” ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
3. ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม รายงานตั ว พร้ อ มหนั ง สื อ ส่ ง ตั ว ณ สถานที่ ฝึ ก อบรม
ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
ทั้ ง นี้ สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส่ ว นนโยบายและแผนการฝึ ก อบรม
โทรศัพท์ ๐๙-๐๖๗๘-๐๑86 , ๐๙-๐๖๗๘-๐๑89 และสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรได้ที่ www.lpdi.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
;

(นายสมดี คชายั่งยืน)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ต่อ ๑๗๒-๑๗๓

หลักสูตรสัมมนาผูป้ ฏิบัตงิ านด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ
**********************************
1) ปรัชญา พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเพื่อให้มีความรู้และทักษะ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างการ
เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนที่จะมีขึ้นในพุทธศักราช 2558 เพื่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ
2) หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีเจตนารมณ์สาคัญที่มุ่งกระจายอานาจในการ
บริหารจัดการบริการสาธารณะให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้น อีกยังได้มีบทบัญญัติที่กาหนดให้มีการจัดระบบบุคลากร
ท้องถิ่นขึ้นใหม่รูปแบบ เพื่อให้การบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ในรูปแบบข้าราชการ
ท้องถิ่นทุกรูปแบบเพื่อให้การบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและ
มีความเป็นเอกภาพ เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาเป็น ต้องได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีสมรรถนะ
และมีคุณภาพในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีสัมฤทธิ์ผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลนับเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งของการบริหารงานทั่วไปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งไปยังกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญของการบริหารองค์กร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาเป็นต้องได้รับการศึกษาอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติหน้าที่ บนพื้นฐาน
ของคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
สังกัด และบทบาทอานาจหน้าที่ในตาแหน่งที่ตนดารงอยู่
3.2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ สามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างโปร่งใส
3.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ และการปรับตัวของระบบราชการไทย
และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อประชาคมอาเซียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
4) ผลสัมฤทธิ์
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความรู้
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน
5) กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร อปท. ทุกตาแหน่ง

6) ระยะเวลาของการศึกษาอบรม
5 วัน
- บรรยายในห้องเรียน

5 วัน

2
7) หมวดวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง (จานวน 9 วิชา 30 ชั่วโมง)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อวิชา
สัมมนาระเบียบการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ
สัมมนาการตอบข้อหารือและประเด็นปัญหาการดาเนินงานด้านการเงิน
การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ
สัมมนาคาวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการเงิน
การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ ของ อปท.
สัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
สัมมนาข้อสังเกตของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ ของ อปท.
สัมมนาข้อสังเกตของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
บัญชี พัสดุ และงบประมาณ ของ อปท.
สัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
สัมมนาความรู้เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
สัมมนาประสบการณ์การทางานในหน้าที่
รวม

8) แนวทางในการดาเนินงาน
- จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระดมสมอง บรรยาย กรณีศึกษา กลุ่มอภิปราย
9) วิทยากร
- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน
10) สถานที่ดาเนินการ
- สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จานวนชั่วโมง
6
3
3
3
3
3
3
3
3
30

