


 
 

โครงการอบรมหลักสูตร 

“หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น” รุ่นท่ี 1 
 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานของฝ่ายปกครอง โดยที่
เป็นกฎหมายซึ่งก าหนดให้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย (Principle 
of Legality) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหนึ่งในฐานะฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าที่ตามหลักการ
กระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงาน
ภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
การใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะจะมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกฎหมาย
โดยตรงในฐานะท่ีเป็นกฎหมายก ากับการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วย
กฎหมายชอบด้วยกฎหมาย การบริหารงานองค์กรและการจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
กฎหมายปกครองในภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักการของกฎหมายปกครองและมิให้เกิดการใช้อ านาจทางปกครอง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นถึงความส าคัญของกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีโครงการจัดอบรมกฎหมายปกครองส าหรับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างมาตรฐานความรู้โดยมีสาระส าคัญท่ีควรทราบ ได้แก่ หลักกฎหมายปกครอง หลัก
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และสัญญาทางปกครองเพ่ือน าไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฏี แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครองที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือทราบถึงหลักการและแนวทางการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 3. เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาความรู้เพ่ือน าไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน 
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วิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายปกครองจากศาลปกครอง  

 
เนื้อหาหลักสูตร 

1. หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง 3 ชั่วโมง 
2. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 6 ชั่วโมง 
3. คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ 3 ชั่วโมง 
4. คดีปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 6 ชั่วโมง 

 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 150 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. พนักงาน ข้าราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
4. ข้าราชการในสังกัดกระทรวง กรม ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
5. บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 
 **หมายเหตุ : ผู้จัดโครงการขอยกเลิกการอบรมในกรณีที่มผีู้สมคัรไม่ถึง 100 คน** 
 
วัน เวลา และสถานที่ 
 วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หากมีการ
เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง www.law.cmu.ac.th) 
 
ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (อัตรานี้รวมค่าวิทยากร เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) 
 
วุฒิบัตร 
 ผู้เข้ารับการอบรมที่มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 80% จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม

หลักสูตร “กฎหมายปกครองส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ 1” 

ก าหนดการรับสมัคร  
 ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤษภาคม 2562 
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วิธีการสมัคร  

1. สมัครด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในวัน และ เวลาราชการ 

2. ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารการสมัครมายัง “ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ชั้น 1 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200” (โดย
ถือวันประทับตราไปรษณีย์ยากรเป็นวันที่รับสมัคร) โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 4,500.-บาท 
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่านบัญชี) เลขที่บัญชี 667 – 407473 - 8 แล้วส่งส าเนาใบโอนเงินมา
พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 

3. ทางอีเมล์ lawcmu.training@gmail.com  
4. ทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ https://qrgo.page.link/9Lt6 

 
ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ 
  โทร. 053 – 942 920   

โทรสาร. 053 – 942 914  
มือถือ. 094 - 759 5361 

  อีเมล์. Lawcmu.training@gmail.com  
Website. www.law.cmu.ac.th 

  Facebook Page: ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
“หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 

วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 
ณ ส านักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman) 

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว/ด/ป 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

6 มิ.ย. 62 ลงทะเบียน (08.30 – 09.00 น.) 
พิธีเปิด (09.00 – 09.30 น.) 

บรรยายหัวข้อ 
“หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง” 
โดย   ศ.(พิเศษ) ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ 

รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

บรรยายหัวข้อ 
 “คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่” 
โดย   ศ.(พิเศษ) ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ 

รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

7 มิ.ย. 62 บรรยายหัวข้อ 
 “กฎหมายวิธีปฎิบัติปฎิบัติราชการทางปกครอง” 

โดย ศ.(พิเศษ) ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ 
รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

8 มิ.ย. 62 บรรยายหัวข้อ 
“คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง” 

โดย ดร. บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

 
หมายเหตุ : 1. อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม 
 2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.45 น. และ 14.30 น. และอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 

13.00 น. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman) 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมหลักสูตร

กฎหมายปกครองส าหรับ
การบริหารงานท้องถิ่น 

รุ่นที่ 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร: 053 – 942920 โทรสาร: 053 – 942914 อีเมล:์ Lawcmu.training@gmail.com
Facebook: ศูนย์บริการวิชาการทางกฏหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.

ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

รับจ านวนจ ากัด 150 ที่นั่ง
เท่านั้น

พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง

หัวข้อ
 หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครอง
 กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
 คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่
 คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

วิทยากร
 ศ.(พิเศษ) ดร. ชาญชัย แสวงศักคิ์

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
 ดร. บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ลงทะเบียนออนไลน์
ตั้งแต่วันนี้ – 27 พ.ค. 62

https://qrgo.page.link/9Lt6

วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562
ณ ส านักบริการวิชาการ มช.



ใบสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง 
ส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติส่วนตัว 
 

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ           
Name – Lastname (Mr./Mrs./Ms.) เขียนตัวพิมพ์ใหญ่        
เลขที่ประจ าตัวประชาชน            
ชื่อเล่น    วัน/เดือน/ปีเกิด     อายุ   ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่ออาคาร/ส านักงาน          
เลขที่   หมู่ที่    แขวง/ต าบล      
เขต/อ าเภอ     จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   
โทรศัพท ์   โทรสาร    มือถือ      
อีเมล ์       Line ID       
โรคประจ าตัว             
อาหาร  ปกติ   เจ  มังสวิรัติ  ฮาลาล  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ       
 

ประวัติการท างาน (ปัจจบุัน) 
 

อาชีพ       ต าแหน่ง       
ชื่อหน่วยงาน       ระยะเวลาการท างาน   ปี 
 
 

เหตุผลในการเข้าศึกษาอบรม 
 

              
             
              

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในเอกสารใบสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและ
ยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดรวมทั้งเงื่อนไขของหลักสูตรนี้ทุกประการ 
  
 
 

(ลงช่ือ)     ผู้สมคัร 

(    ) 
 / /  

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 1น้ิว 

เลขท่ี   



     หลักฐานการช าระเงิน 
             ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองว่าด้วยการเงินและการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 

               จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

 
 

 
 

       กรุณาแปะหลักฐานการโอนเงินบริเวณนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

ข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ               
ที่อยู่ (ที่ใช้ในการออกใบเสร็จ)                
          โทรศัพท ์   มือถือ     
วันที่โอน    เวลา   จ านวนเงินทีโ่อน    ช่องทางการโอน      
หมายเหตุ : เมื่อท่านติดหลักฐานการโอนเงินและกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาน าแผน่นี้ถา่ยเอกสารก่อนเพื่อควมชัดเจน และน าส าเนาที่ถ่ายเอกสารสง่โทรสารที่หมายเลข  
053-942914 หรือทาง Email: lawcmu.training@gmail.com 
 
 


