
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว ๐๓๒      ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

  ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“รู้เท่ำทันกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ และแนวทำงกำรตรวจสอบ กำรไต่สวนคดีของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. เก่ียวกับควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ีท ำให้ต้องรับผิดทำงวินัยกำรเงินกำรคลัง” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕      

เรียน   
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวน
คดีของส านักงาน ป.ป.ช. เก่ียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ท าให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕     
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงหลักกำรของพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้ันตอนปฏิบัติตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเก่ียวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
กำรตรวจสอบ/ไต่สวนคดีควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ภำพรวมกฎหมำยวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น                
โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๕ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๗ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๖      ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๒ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน – ๑ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรงุเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕  ระหว่ำงวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว 
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ Line: @thailocalsu                
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

        

        (อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  
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     โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
     หลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ  
     การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เก่ียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัย 
    การเงินการคลัง” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕     โดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
************************************************************************************************************************ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน ผู้บริหารของหน่วยงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และต้องความสำคัญกับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน  ซึ่งผู้บริหารต้องเป็นผู้ควบคุม สั่งการ และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกดิปัญหาการปฏิบัติราชการหรือต้องรับโทษทางปกครอง และการกระทำผิด
ทางปกครอง  หน่วยงานภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาและสนับสนุนให้มีการหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ อันจะช่วยลดปัญหาการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ตลอดจนปัญหาการถูกสอบสวนตามหลักการของ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ เกิดความรับผิดทางวินัยการเงินการคลังตามข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยไม่สามารถรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์  ซึ่งจะส่งผลต่อความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ซึ่งบุคลากรภาครัฐควร
ทำการศึกษาเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ทีห่น่วยงานราชการมักดำเนินการผิดพลาด และส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้บริหารหน่วยงานถูกสอบสวน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร
“รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. 
เก่ียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง” เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิด
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีของบุคลากรภาครัฐ  สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปปฏิบัติงานในหน้าท่ี รวมถึงภารกิจที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาหลักการของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ข้ันตอนปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงแนวทางการตรวจสอบ/ไต่สวน เจ้าหน้าท่ีรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑  พ.ร.บ. ฮั้ว แนวคำวินิจฉัยเก่ียวกับความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ีหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 

๒.๓  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความผิดในการปฏิบัติหน้าท่ีทางวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. กลุ่มเป้าหมาย     จำนวน  ๙๐  คน 
 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และบุคคลที่
สนใจทั่วไป 
๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จำนวน  ๑๒  ชั่วโมง   

๔.๑  หลักการของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙   ๓  ชั่วโมง 
๔.๒  ข้ันตอนปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับ   ๓  ชั่วโมง 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๔.๓  การตรวจสอบ/ไต่สวน เจ้าหน้าท่ีรัฐฐานทุจริตต่อหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๓  ชั่วโมง 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑  พ.ร.บ. ฮั้ว แนวคำวินิจฉัยเก่ียวกับความผิดฐานทุจริต 
ต่อหน้าท่ีหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 ๔.๔  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑     ๓  ชั่วโมง 
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม  จำนวน ๒ วัน  

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร ์บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖       ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

๖. สถานที่ในการฝึกอบรม  
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ   โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    

 



๗. วิทยากร นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านละเมิดและแพ่ง 
  อาจารย์มิรินทร์รัช ชิตถุง     ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ ๒ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
  นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง   
๘. วิธีการฝึกอบรม 

๘.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะเรื่อง 
 ๘.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ข้ันตอนปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน การพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้อนของ ป.ป.ช.  

๙.๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในหลักการการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ งานการเงิน และด้าน
อื่น ๆ ไม่ต้องให้รับโทษทางวินัยการเงินการคลัง  
๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ท่านละ  ๓,๙๐๐  บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง
ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 

 
 
 
 
 

๑๑.  การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมด 
๑๒. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 

หรือติดต่อ คุณแป้ง   โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 

๑๓. วิธีการชำระคา่ลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรยีกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณาแจ้ง

มหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 
 

 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ  และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 



      กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
        หลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ  
        การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เก่ียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัย 
        การเงินการคลัง” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕     โดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันแรก      บรรยายโดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และพิธีเปิดการฝึกอบรม 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “หลักการของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.๒๕๓๙”  
     -  เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
     -  กรณีเจ้าหน้าท่ีกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐ 
     -  อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
     -  การเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้กระทำละเมิดชดใช้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “ข้ันตอนปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 
   -  การแต่งต้ัง การพิจารณาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
   -  การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การชดใช้ค่าเสียหาย  
   -  การทำสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
   -  แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

-  กรณีศึกษา ความรับผิดทางละเมิดด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ 
   ด้านการเงินการคลัง ด้านบัญชี และด้านอื่น ๆ หรือผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐ 

    -  กรณีศึกษา คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง        
วันที่สอง       บรรยายโดย  อาจารย์มิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ ๒ สำนักงาน ป.ป.ช. 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงช่ือเข้าห้องเรียน    
      ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบ/ไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑” 
-  การตรวจสอบ/ไต่สวน เจ้าหน้าท่ีรัฐฐานทุจริตต่อหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติประกอบ   
   รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ 
-  ลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน 
   ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ร.บ. ฮั้ว) 
-  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
-  บทกำหนดโทษในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
   ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ 
-  แนวคำวินิจฉัยเก่ียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ  

       ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
       ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  บรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมกฎหมายวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 

การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”  บรรยายโดย นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง 
 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.        พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
.................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง   รอบเช้า  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 



        ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
  หลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และแนวทางการตรวจสอบ  

การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เก่ียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัย 
การเงินการคลัง” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕     โดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

************************************************************************************************************************ 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖        ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖    ณ โรงแรมรอยัลริ เวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

หน่วยงาน..........................................................................สังกัด........................................................เลขที่................................. ............... 
แขวง/ตำบล........................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด......... ...............................รหัสไปรษณีย์..................... 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์...................... .................................................................. .... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง....................................... ..............โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
๒. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง....................................... ..............โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง........................................ .............โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
อาหาร    อาหารมุสลิม จำนวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จำนวน................คน 
วิธกีารสมคัร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณแป้ง มือถือ  ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖     Line: @thailocalsu 
   โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ 

ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 
คา่ลงทะเบยีน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การชำระเงิน  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรงุไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวทิยาลยัศลิปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบชุื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงือ่นไขการชำระเงนิโดยวิธกีารโอนเงนิ 
• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอยา่งนอ้ย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ และจะ
ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืได้ในภายหลัง 

**************************************************************************************************** 
 
 

การสำรองหอ้งพกั สามารถสแกน QR-Code สำหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ       
โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 

 




