
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๔๒   ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

    ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “รู้เท่ำทันมำตรกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐจำกองค์กรอิสระที่เข้ำ
มำควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ” รุ่นที่ ๑ –รุ่นที่ ๕        

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจาก
องค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ”รุ่นที่ ๑ –รุ่นที่ ๕ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมศึกษำ
กำรไต่สวนตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมกำร 
ปปช. ว่ำด้วยกำรกันบุคคลไว้เป็นพยำนโดยไม่ด ำเนินคดี พ.ศ.๒๕๖๑ ทรำบถึงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ เมื่อเกิดข้อผิดพลำด
กำรทุจริตเชิงนโยบำย กำรก ำหนดเงื่อนไขล็อคสเปค กำรเร่งซื้อหรือจ้ำง กำรจัดซื้อหรือจ้ำงที่มีรำคำแพง แนวทำงมำตรกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐตำมกฎหมำยของส ำนักงำน ป.ป.ท. และส ำนักงำน ปปง.          
เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๕ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑   ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๒   ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔   ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด 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 

                 ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  

 
                 QR-Code  เวบ็ไซต ์        QR-Code เพื่อสอบถามขอ้มลู 

 



      โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
      หลักสูตร “รูเ้ท่าทันมาตรการตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 
      จากองค์กรอิสระทีเ่ข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ”รุ่นที่ ๑ –รุ่นที่ ๕ 
      จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

************************************************************************************************************************ 
๑. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่มีบทบาทเข้ามาควบคุมติดตามก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๒ การตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ความผิดทางละเมิดด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลังและกฎหมายว่าด้วย                
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เป็นต้น เพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือ
กีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยใช้ระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
ในตรวจสอบสถานะทางการเงินและที่มาของทรัพย์สิน หากมีการปฏิบัติงานผิดพลาดผู้ปฏิบัติงานอาจต้องถูกบังคับใช้กฎหมายลงโทษ
ทั้งทางอาญาและวินัย ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐจึงควรมีความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการและหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดอยู่ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร
“รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ” เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพ และช่วยเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการ ปปช. ว่าด้วยการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้น  
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่  เมื่อเกิดข้อผิดพลาดการทุจจริตเชิงนโยบาย                   
การก าหนดเงื่อนไขล็อคสเปค การเร่งซื้อ/จ้างคืออะไร การจัดซื้อ/จ้างที่มีราคาแพง (สูงเกินจริง) 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ตามกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน ๙๐ คน 
 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถ่ิน เอกชน และบุคคลที่สนใจ
ทั่วไป 
 
๔.ขอบเขตเน้ือหาวิชา จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 

๔.๑ การไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓  ชั่วโมง 
๔.๒ วิธีการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกรณีศึกษา ๓  ชั่วโมง 

 ๔.๓ ความรับผิดทางละเมิดด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลังละเมิดด้านอื่น ๆ และกรณีศึกษา  ๓  ชั่วโมง 
 ๔.๔ มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐ : การบังคับใช้ ๓  ชั่วโมง 
และกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
 
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม  จ านวน ๒ วัน  
 รุ่นที่ ๑   ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๒   ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔   ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 
๖. สถานที่ในการฝึกอบรม  

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒  
 



๗. วิทยากร  
๗.๑ นายภูมิวัฒน์  รัตนผล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ(ปปช.) 
 ๗.๒ นายเกรียงไกร นิศากร  อดีตผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ ๑ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗.๓ ผู้เชีย่วชาญการตรวจสอบไตส่วน ส านักงาน ป.ป.ท. 

 ๗.๔ นายพงศ์ธร ทองด้วง  ผู้อ านวยการส่วนนิติการกองกฎหมาย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
๘. วิธีการฝึกอบรม 

๘.๑ การบรรยาย(LECTURE)จากวิทยากรผู้มีความรูค้วามช านาญการเฉพาะเรื่อง 
 ๘.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเก่ียวกับสาระส าคัญความผิดเก่ียวกับการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบคณะกรรมการ ปปช. ว่าด้วยการกันบุคคลไว้เป็นพยานวิธีการตรวจสอบ
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐอ ตามกฎหมายของ
ส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง.  
๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ๓,๙๐๐บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม  อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร      
ค่าเดินทางและที่พักส าหรับวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ 
ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม) 
 
 
 

 
 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
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. วิธีการช าระค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  
 ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

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

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

 

 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
    ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ินเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

 
 



 
 
 

 
 

ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 
      จากองค์กรอิสระทีเ่ข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ”รุ่นที่ ๑ –รุ่นที่ ๕ 

จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
วันแรก       บรรยายโดย นายภูมิวฒัน์ รัตนผล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมายส านักงาน ปปช. 
 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
     พ.ศ. ๒๕๔๒” 

“การไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑” 
“ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้น 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

บรรยายโดย นายเกรียงไกร นิศากร  
อดีตผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ ๑ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 
“การทุจจริตเชิงนโยบาย การก าหนดเงื่อนไขล็อคสเปค” 
“การเร่งซื้อ/จ้างคืออะไร การจัดซื้อ/จ้างที่มีราคาแพง (สูงเกินจริง)” 
“ลักษณะการท าสัญญาท่ีดี” 

 
วันที่สอง       บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบไต่สวน ส านักงาน ป.ป.ท. 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงช่ือเข้าหอ้งเรียน 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐ พร้อมกรณีศึกษา” 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

บรรยายโดย  นายพงศ์ธร ทองด้วง 
ผู้อ านวยการส่วนนิติการกองกฎหมาย 

       ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน    
 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐ : การบังคับใช้และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ” 
 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.              พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร 
........................................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ ๑.ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒.รับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐–๑๐.๔๕ น. 

รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐–๑๔.๔๕ น. 
 
 
 

 



      ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
      หลักสูตร “รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 
      จากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏบิัติงานของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ 
      โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
************************************************************************************************************************* 
  รุ่นที่ ๑   ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๒   ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๓   ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔   ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕   ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 
 

หน่วยงาน............................................................... ...........สังกัด........................................................เลขที่.............................................. .. 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................  
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์............................................................................................ 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………IDLine........................................................................................ ..... 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี(กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสรจ็และใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………IDLine............................................................................................. 
๒. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………IDLine........................................................................................ ..... 
๓. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง....... ..............................................โทรศัพท์มือถือ.........................................  
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………IDLine........................................................................................ ..... 
 
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน................คน    อาหารอื่นๆ ระบุ............................................. จ านวน................คน 
วิธีการสมัคร 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 
ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การช าระเงิน  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
   
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

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

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

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

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 

การส ารองหอ้งพัก สามารถสแกน QR-Code ส าหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       
โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 

 




