
 
 

โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จัดโดย สวัสดิการส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยศาลปกครองสุพรรณบุรีและส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ 
การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวค าวินิจฉัย
ของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ประกอบกับศาลปกครองสุพรรณบุรี เป็นศาลปกครอง 
ที่เปิดท าการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การให้ความรู้
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การเผยแพร่ความรู้ การให้ค าปรึกษาแนะน า การศึกษาดูงาน เป็นช่องทางหนึ่งเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของศาลปกครองมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการดังกล่าวให้แก่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และหลักปฏิบัติ
ราชการที่ดใีห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไป 
 ๒.๒ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม โดยมุ่งเน้นข้อกฎหมาย 
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติและปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิผล 
 ๒.๓ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี  
 

๓. ขอบเขตเนื้อหาวิชา และวิทยากร 
 ๓.๑ หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่  จ านวน ๖ ชั่วโมง 
โดย ดร. ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 

๓.๒ ข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพ้นจากต าแหน่ง 
ตามกฎหมายใหม่ รวมทั้งแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  จ านวน ๖ ชั่วโมง 
โดย นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

 

๔. วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่ 
 บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ระหว่างวันพฤหัสบดีที่  
๒๖ - วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเลิศธานี ถนนสุพรรณ - ชัยนาท (๓๔๐) 
ต าบลท่าระหัด อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ติดกับห้างสรรพสินค้าโลตัส สุพรรณบุรี) 
 
 

๑/๔ 
 
 

http://gg.gg/giuse 
ประวัติวิทยากร 

http://gg.gg/giuse


 
 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง และบุคคลทั่วไป  
 

๖. ค่าลงทะเบียน 
 ๖.๑ ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยมีอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร 
เอกสารประกอบการอบรม เครื่องเขียน กระเป๋าเอกสาร และใบวุฒิบัตร (ไม่รวมค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต 
๑๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร ๒๐ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง)  

๖.๒ ผู้ เข้าอบรมเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ เกี่ยวข้องกับ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ที่เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

๖.๓ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการอบรม กรณีที่แจ้งความประสงค์เข้าอบรมและได้ช าระ
ค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาคืนค่าลงทะเบียน เว้นแต่  
มีเหตุจ าเป็นของทางราชการ และสามารถส่งบุคคลเข้าอบรมแทนได้ โดยมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายใน
ระยะเวลาที่สวัสดิการส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีก าหนด 
 

๗. การสมัครเข้ารับการอบรม 
 โปรดอ่านรายละเอียด “ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม” ที่แนบ 
 

๘. การวัดและประเมินผล 
 ต้องมีระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร 
รับรองผลการอบรม และประเมินผลการอบรมโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดี
จากบรรทัดฐานคดีปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
ได้ถูกต้อง และลดคดีท่ีจะฟ้องสู่ศาลปกครอง 
 ๙.๒ ส านักงานศาลปกครองได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายปกครอง 
ในการปฏิบัติงานจากผู้เข้ารับการอบรม 
 ๙.๓ ส านักงานศาลปกครองมีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 
 ๙.๔ สวัสดิการส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีมีทุนสนับสนุนกิจกรรมและการด าเนินงานต่าง ๆ  
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สวัสดิการส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี  
โทรศัพท ์๐ ๓๕๔๓ ๒๓๓๓ ตอ่ ๒๒๐๓, ๒๒๐๗, ๒๒๒๔ โทรสาร. ๐ ๓๕๔๓ ๒๓๒๐ 
ส.ต.อ. กิตติวัฒน์ ทองน้อย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มือถือ ๐๙ ๕๗๑๖ ๔๖๖๖  
นางสาวชุตินธร บัวทอง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองช านาญการพิเศษ มือถือ ๐๘ ๖๓๗๓ ๑๘๔๔ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ suphanburi_r@admincourt.go.th หรือ chutinkob@gmail.com 
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mailto:suphanburi_r@admincourt.go.th%20หรือ
mailto:chutinkob@gmail.com


 
ก าหนดการ 

โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของ 
ราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ - วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมเลิศธานี ถนนสุพรรณ - ชัยนาท (๓๔๐) ต าบลท่าระหัด อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

จัดโดย สวัสดิการส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี  
 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๐๐ น.   ลงทะเบียน พร้อมรับกระเป๋าและเอกสาร 
เวลา ๐๘.๔๕ น.    พิธีเปิดโดย อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี  
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อวิชา หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 

ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่  
โดย ดร. ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. บรรยาย (ต่อ) 
โดย ดร. ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

 
วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๐๐ น.   ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อวิชา ข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้อ านาจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และการพ้นจากต าแหน่งตามกฎหมายใหม่ รวมทั้ง 
แนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด     
โดย นายสมชัย วัฒนการุณ  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

  
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. บรรยาย (ต่อ) 
โดย นายสมชัย วัฒนการุณ  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

 
 

*************************** 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
๑. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
๒. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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๑. ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าอบรมสามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ 

ให้ครบถ้วน ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต https://admincourtspntrainning.thaijobjob.com และ

ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ชื่อบัญชี สวัสดิการด้านการฝึกอบรม 
ส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี ประเภทออมทรัพย์)  
เลขที่บัญชี ๓๕๙ - ๐ - ๒๙๙๑๓ - ๔ หรือ 

 เว็บไซต์ส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี www.admincourt.go.th/admincourt/spn หรือ 
 สมัครด้วยตนเองท่ีอาคารศาลปกครองสุพรรณบุรี 

๒. ก าหนดรับสมัครและรับช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  

๓. ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจ านวนผู้เข้าอบรมครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ และ
ไม่พิจารณาคืนค่าลงทะเบียน เว้นแต่ มีเหตุจ าเป็นของทางราชการ โดยสามารถส่งบุคคลเข้าอบรมแทนได้ และ 
แจ้งสวัสดิการส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และในกรณีที่มี 
ผู้เข้าอบรมไม่เต็มจ านวนตามที่ก าหนด จะเปิดโอกาสให้บุคคลที่แจ้งความประสงค์ เข้าอบรมลงทะเบียนและ 
ช าระค่าลงทะเบียนไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 
 ๔. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้มีการช าระเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว และโปรดเก็บเอกสาร
การช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน 

๕. ผู้เข้าอบรมรับใบเสร็จรับเงินและวุฒิบัตร ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓  
๖. เพ่ือความสะดวก ขอแนะน าให้ด าเนินการสมัครผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกับเครื่องพิมพ์ 
๗. ประกาศรายชื่อผู้ เข้าอบรม ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ทาง Facebook ส านักงาน 

ศาลปกครองสุพรรณบุรี และ www.admincourt.go.th/admincourt/spn  
การจองห้องพัก : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจองห้องพักที่โรงแรมเลิศธานีได้ในราคาห้องละ  

๘๐๐ บาท (ห้อง Superior พักได้ ๒ ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕ ๕๒๕ ๗๕๕ - ๖ 
(โปรดแจ้งว่าเป็นผู้เข้าอบรมของส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

๔/๔ 

“ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม” 
โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดี 

ของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สวัสดิการส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี  

เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๖ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 
โทรศัพท ์๐ ๓๕๔๓ ๒๓๓๓ ตอ่ ๒๒๐๓ หรือ ๒๒๐๗ หรือ ๒๒๒๔  
โทรสาร  ๐ ๓๕๔๓ ๒๓๒๐  
โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๕๗๑๖ ๔๖๖๖ (ส.ต.อ. กิตติวัฒน์ ทองน้อย)  

         ๐๘ ๖๓๗๓ ๑๘๔๔ (นางสาวชุตินธร บัวทอง) 
 Facebook ส านักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี 

ID LINE : ck1844 

https://admincourtspntrainning.thaijobjob.com/
http://www.admincourt.go.th/admincourt/spn
http://www.admincourt.go.th/admincourt/spn

