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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้
๑. พนั ก งานบริ ก าร ผู้ ใ ช้ บริ ก าร ผู้ เ ข้ าร่ ว มประชุ มสวมหน้ ากากอนามั ย หรื อ หน้ า กากผ้ า
ตลอดเวลาการประชุม และการให้บริการ
๒. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
๓. เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑.๕
เมตร และกรณีที่นั่งเต็ม งดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม
๔. มี ก ารลงทะเบี ย นก่ อ นเข้ า และออกจากสถานที่ แ ละเพิ่ ม มาตรการใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น ทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกาหนด หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
พื้นที่ได้
๕. จัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในรูปแบบชุดเฉพาะบุคคล
๖. อาหารกลางวันจัดเป็นอาหารกล่อง โดยจัดโต๊ะรับประทานอาหารเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ
และระหว่างที่นั่ง

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
......................................
หลักการและเหตุผล
ศาลปกครองเป็นองค์กรที่ใช้อานาจตุลาการในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ที่ได้
จัดตั้งขึ้น เพื่ออานวยความยุติ ธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง ให้เกิดความสมดุลในการดูแลรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่อาจ
ถูกหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงมีภารกิจในการ
ควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจทางปกครองของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองว่าเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้ตราขึ้นหรือไม่ หากไม่ถูกต้องแล้ว
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรจะเป็นเช่นไร ดังนั้น ในการดาเนินงานของศาลปกครองนอกจากจะอานวย
ความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองแล้ว ยังต้องวางหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานในการ
ปฏิบั ติราชการที่ดีให้ แก่ห น่ ว ยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ อันจะนาไปสู่ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ของประเทศ
อีกด้วย
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็น
ที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเพื่อเผยแพร่ความรู้ในหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานจากคดีปกครอง
ที่เป็นหลักในการปฏิบัติราชการที่ดีสาหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้และความจาเป็นในการนาไปปรับใช้ ใน
การทางาน โดยการจัดอบรมได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ จากสานักงานศาลปกครอง มีหัวข้อการอบรม
ดังนี้
๑. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๒. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๓. หลักสูตร กฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหาร
๔. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติ
ราชการจากคดีปกครอง รวมทั้งการใช้กฎหมายปกครองในการปฏิบัติงาน
วิธีการอบรม
การบรรยาย อภิปรายและตอบข้อซักถาม
วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครอง หน่วยงานและสถาบันการศึกษา

๒
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักกฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานที่เป็นหลัก
ปฏิบัติราชการที่ดีจากคาพิพากษาในคดีปกครองและสามารถนาไปปรับใช้ในการทางาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง
สถานที่อบรม
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
การสมัครข้ารับการอบรม
สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ธ นาคารกรุ ง ไทย สาขาศู น ย์ ร าชการฯ แจ้ ง วั ฒ นะ (อาคารบี ) ชื่ อ บั ญ ชี
“สถาบัน พัฒ นาบุค ลากรในกระบวนการยุติ ธรรมทางปกครอง” เลขที่บั ญชี ๙๕๕-๐-๑๘๗๐๑-๒ และ
ส่งใบ PAY-IN ไปพร้อมใบสมัครมาทางโทรสารด้วย
การสารองห้องพัก
กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ที่จัดอบรม โปรดติดต่อ
สารองห้องพักโดยตรงกับ เจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณคัญธิชา กุลสุวรรณ โทร. ๐๙๗–๒๘๑-๕๖๕๖ หรือ
๐๘๖-๓๗๔-๑๑๓๗
สาหรับผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือติดต่อ โทร. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๓, ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔,
๐๒-๑๔๑-๐๗๐๙ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th

๓
๑. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ขอบเขตเนื้อหา
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและปัญหาในทางปฏิบัติหลักและ
สาระสาคัญของความรับผิดทางละเมิด หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดที่เป็นบรรทัดฐาน
จากคดีปกครอง
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จานวนประมาณ ๑๕๐ คน
หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย
๑. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และปัญหาในทางปฏิบัติ
๒. หลักกฎหมายและสาระสาคัญเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
๓. หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐ
กาหนดเวลาการอบรม
วันพุธที่ ๒ – วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๓ วัน
สถานที่อบรม
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าลงทะเบียนการอบรม จานวน ๖,๘๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)
การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบี ย นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธ นาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒ นะ (อาคารบี)
ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๑๘๗๐๑-๒
และส่งใบ PAY-IN ไปพร้อมใบสมัครมาทางโทรสารด้วย
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓



๔

๒. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ขอบเขตเนื้อหา หลักการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติ
ราชการที่ดีจากบรรทัดฐานคดีปกครองที่สาคัญและเกี่ยวข้อง
คุณ สมบัติ ผู้เ ข้า รั บการอบรม เจ้าหน้ าที่ผู้ ปฏิบัติงานด้านจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
หรือผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปจากทุกภาคส่วน จานวนประมาณ ๑๕๐ คน
หัวข้อวิชาการอบรม ประกอบด้วย
๑. สัญญาทางปกครอง และอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง
๒. การพัสดุและปัญหาในการปฏิบัติงาน
๓. คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครอง
กาหนดเวลาการอบรม
วันอังคารที่ ๘ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๓ วัน
สถานที่อบรม
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าลงทะเบียนการอบรม จานวน ๖,๘๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)
การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบี ย นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธ นาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒ นะ (อาคารบี)
ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๑๘๗๐๑-๒
และส่งใบ PAY-IN ไปพร้อมใบสมัครมาทางโทรสารด้วย
สมัครได้ตั้งแต่บดั นี้จนถึง วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓



๕
๓. หลักสูตร กฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหาร
ขอบเขตเนื้อหา หลักและสาระสาคัญเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองที่ถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทั้งหลักปฏิบัติราชการที่ดีที่เป็นบรรทัดฐานมาจากคดีปกครองที่ผู้บริหารควรทราบ
คุณสมบัติ ผู้เข้ ารับการอบรม เจ้ าหน้ าที่ของรัฐระดับบริ หารหรื อเตรียมปฏิบัติหน้ าที่บริ หารและนักบริหาร
ภาคเอกชน
หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย
๑. หลักและสาระสาคัญของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๒. สาระสาคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๓. คาสั่งทางปกครองและการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
๔. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๕. คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
๖. สัญญาทางปกครอง
๗. วินัยการเงินการคลังสาหรับผู้บริหาร
๘. การพัสดุและปัญหาในการปฏิบัติงาน
๙. หลักปฏิบัติราชการที่ดเี กี่ยวกับการพัสดุ
กาหนดเวลาการอบรม
วันจันทร์ที่ ๑๔ – วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๕ วัน
สถานที่อบรม
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรม จานวน ๘,๙๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)
การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบี ย นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธ นาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒ นะ (อาคารบี)
ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๑๘๗๐๑-๒
และส่งใบ PAY-IN ไปพร้อมใบสมัครมาทางโทรสารด้วย
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓



๖
๔. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ
ขอบเขตเนื้อหา
แนวคิดหลักกฎหมายปกครอง ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐและวินัยข้าราชการ การดาเนินงานผ่านกระบวนการบริหารงานบุคคลต่างๆ อาทิ การบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดาเนินการทางวินัย ฯลฯ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปจาก
ทุกภาคส่วน จานวนประมาณ ๑๕๐ คน
หัวข้อวิชาการอบรม
1. บุคลากรและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
2. การดาเนินคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
๓. คดีปกครองเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนตาแหน่ง ฯลฯ
๔. คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยและการดาเนินการทางวินัย
กาหนดเวลาการอบรม
วันจันทร์ที่ ๒๑ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๔ วัน
สถานที่อบรม
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าลงทะเบียนการอบรม จานวน ๗,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)
การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบี ย นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธ นาคารกรุง ไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒ นะ (อาคารบี)
ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๑๘๗๐๑-๒
และส่งใบ PAY-IN ไปพร้อมใบสมัครมาทางโทรสารด้วย
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓


ตารางบรรยาย
หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันพุธที่ ๒ - วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
วัน/เดือน/ปี

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

พฤ. ๓ ก.ย. ๖๓

หลักกฎหมายและสาระสาคัญเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ

ศ. ๔ ก.ย. ๖๓

หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ : กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

พักรับประทานอาหารวางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
พ. ๒ ก.ย. ๖๓
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
และปัญหาในทางปฏิบัติ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
และปัญหาในทางปฏิบัติ

หลักกฎหมายและสาระสาคัญเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ

หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐ

ตารางบรรยาย
หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ระหว่างวันอังคารที่ ๘ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

อ. ๘ ก.ย. ๖๓

สัญญาทางปกครองและ
อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

สัญญาทางปกครองและ
อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

พ. ๙ ก.ย. ๖๓

การพัสดุและปัญหาในการปฏิบตั ิงาน

พฤ. ๑๐ ก.ย. ๖๓

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและ
การพัสดุที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครอง

หมายเหตุ : กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

พักรับประทานอาหารวางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

วัน/เดือน/ปี

การพัสดุและปัญหาในการปฏิบตั ิงาน

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและ
การพัสดุที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครอง

ตารางบรรยาย
หลักสูตร กฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหาร
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๔ - วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

จ. ๑๔ ก.ย. ๖๓

หลักและสาระสาคัญของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

หลักและสาระสาคัญของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

อ. ๑๕ ก.ย. ๖๓

สาระสาคัญของพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ. ๑๖ ก.ย. ๖๓

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

พฤ. ๑๗ ก.ย. ๖๓

สัญญาทางปกครอง

ศ. ๑๘ ก.ย. ๖๓

การพัสดุและปัญหาในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พักรับประทานอาหารวางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

วัน/เดือน/ปี

คาสั่งทางปกครองและการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

วินัยการเงินการคลังสาหรับผู้บริหาร

หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ

ตารางบรรยาย
หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

จ. ๒๑ ก.ย. 6๓

บุคลากรและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

บุคลากรและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

อ. ๒๒ ก.ย. ๖๓

การดาเนินคดีปกครองเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

พ. ๒๓ ก.ย. ๖๓

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยและการดาเนินการทางวินัย

พฤ. ๒๔ ก.ย. ๖๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุและ
การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนตาแหน่ง ฯลฯ

หมายเหตุ : กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

พักรับประทานอาหารวางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

วัน/เดือน/ปี

การดาเนินคดีปกครองเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยและการดาเนินการทางวินัย

คดีปกครองเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุและ
การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนตาแหน่ง ฯลฯ

ใบสมัครเข้ารับการอบรม

1. กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องความประสงค์ หน้าโครงการอบรมหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร โดยสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร
ความ
ประสงค์

กาหนดการจัด

ค่าธรรมเนียม
การอบรม

กาหนดการ
รับสมัคร

วันพุธ – วันศุกร์ที่
2 – 4 ก.ย. 2563

6,800 บาท

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
28 สิงหาคม 2563

2.หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันอังคาร – วันพฤหัสบดีที่
8 - 10 ก.ย. 2563

6,800 บาท

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
3 กันยายน 2563

3.หลักสูตร กฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหาร

วันจันทร์ – วันศุกร์ที่
14 - 18 ก.ย. 2563

8,900 บาท

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
9 กันยายน 2563

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดีที่
21 – 24 ก.ย. 2563

7,500 บาท

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
16 กันยายน 2563

โครงการอบรม/สัมมนา
1.หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

4.หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ

2. กรุณากรอกข้อมูลของผู้สมัคร ด้วยตัวบรรจง
(1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................นามสกุล.................................................................
(2) ตาแหน่ง..............................................................................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................................................................................
(3) ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/หมูบ่ ้าน.......................................................................................................
เลขที่............................หมู่ท.ี่ ..................ตรอก/ซอย..................................................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์...............................................โทรศัพท์มือถือ................................................
E-mail address …………………………………………………………………………….........................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร
วันที่ .........../............./...........

/วิธีการ....

-2วิธีการรับสมัคร

1. การสมัครข้ารับการอบรม
สมัคร ณ ที่ทาการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ
ในวั น เวลาราชการหรื อ ส่ ง ใบสมั ค รทางโทรสารไปที่ ส ถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
หมายเลขโทรสาร 0-2143-9860 และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
(อาคาร บี ) ชื่อบั ญชี “สถาบัน พัฒนาบุค ลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี 955–0–18701–2
(กรณีโอนเงินโปรดส่งใบ PAY-IN พร้อมใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 02-143-9860) หรือติดต่อ โทร. 0-2141-1033,
0-2141-1034 และ 0-141-0709
สาหรับผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้
2. การสารองห้องพัก
กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ที่จัดอบรม โปรดติดต่อสารองห้องพัก
โดยตรงกับ เจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณคัญธิชา กุลสุวรรณ โทร. ๐๙๗-๒๘๑-๕๖๕๖ หรือ ๐๘๖-๓๗๔-๑๑๓๗
ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการอบรมในนาม..............................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
........................................................................................................................................................................ ..........................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
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Asia Hotel Bangkok 296 Phayathai, Bangkok Tel. 02-217·0808 Connecting BTS Ratchatewi
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