
 
 

โครงการอบรมหลักสูตร  
 “กฎหมายปกครองกับการท างานของบุคลากรภาครัฐ”  

ครั้งที่ 2 
 

หลักการและเหตุผล 
ในการปฏิบัติงานของภาครัฐนั้น ต้องเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กับการให้บริการเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จะต้องให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่ก ากับ
ควบคุม ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการท างานโดยให้ความส าคัญต่อการบริการประชาชน
มากขึ้น รวมทั้งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งได้มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือไม่ให้ประชาชนต้อง
เผชิญกับการกระท าทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้การท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติ
ราชการด้วยความรอบคอบและชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องตามบรรทัดฐานทางปกครอง  

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง จึงจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการท างานของบุคลากร
ภาครัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
ปกครองเบื้องต้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้เข้ารับการ
อบรมด้วยกัน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการท างานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองเบื้องต้นและการตรวจสอบการใช้
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ 
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คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่สนใจ จ านวน 100 คน 
 
วัน เวลา และสถานที่   
  วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หากมีการเปลี่ยนแปลง

จะแจ้งให้ทราบทาง www.law.cmu.ac.th) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ผู้ประสานงาน   
  นางสาวราลักษณ์  นาคเสน / นางสาวพรประภา ค าภิระแปง 
  โทร 0 5394 2920  
  มือถือ 0 94 759 5361 
  อีเมล์ lawcmu.training@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

“กฎหมายปกครองกับการท างานของบุคลากรภาครัฐ” คร้ังที่ 2 
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 

ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman) 
จัดโดย ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.10 น. กล่าวรายงานโดย หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย 
09.10 – 09.30 น.  กล่าวเปิดโครงการ โดย คณบดีคณะนิติศาสตร์ / ผู้แทน 
09.30 -  12.00 น. ความส าคัญและหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง 
   โดย  นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์  
    ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง เชียงใหม่ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินกับการตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
   ภาครัฐ 
   โดย  ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
 
หมายเหตุ :  1.  อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม 
                2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.45 น. และ 14.30 น. และอาหารกลางวันเวลา 
                    12.00 – 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบตอบรับเข้าร่วม 

“กฎหมายปกครองกับการท างานของบุคลากรภาครัฐ” คร้ังท่ี 2 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 

ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman) 

จัดโดย ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือ – สกุล (ยศ, นาย, นาง, นางสาว)          

2. เกิดวันท่ี  เดือน   พ.ศ.   อาย ุ   ปี 

3. หน่วยงานต้นสังกัด             

4. ต าแหน่ง             

5. ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้ ช่ืออาคาร     เลขท่ี    

    หมู่ที ่      ถนน    ซอย   ต าบล   

    อ าเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  โทร    

    มือถือ     โทรสาร      

6. อีเมล์               

 

ข้อมูลเพ่ือประกอบการบริหารจัดการอบรม 

1. การศึกษา (ระบุวุฒิการศึกษาสงูสุด)          

2. เคยผ่านการอบรมหลักสตูรด้านกฎหมายหรือไม่  
  ไม่เคย   เคย โปรดระบุชื่อหลักสตูร         
             
              

3. ประเด็นทางปกครองที่สนใจ (กรุณาระบุ / อาทิ เลือกตั้ง จัดซื้อจดัจ้าง วินัย)      
             
             
              

4. สิ่งที่คาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ        
             
              

5. อาหาร   ปกต ิ  มังสวิรัต/ิเจ  อิสลาม  อื่นๆ โปรดระบ ุ     

 

  

ลงช่ือ       ผู้สมคัร 

(      ) 
วันท่ี      

กรุณาส่งใบสมัครได้ทางโทรสารหมายเลข 0 53 942 914 หรือ อีเมล์ lawcmu.training@gmail.com 

หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2CRvsdV ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562  
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมโทร 0 5394 2920 หรือ 094 759 5361 

รับจ านวนจ ากัด 100 ท่าน 


