
ที่  อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม)/ ว ๑๓๔      สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
            ๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 
       กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
 

                                                              ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 

เรื่อง     แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 หลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของ  
 สำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง” รุ่นที่ ๓ 

เรียน    
 

สิ่งที่แนบมาด้วย   รายชื่อและกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ   
การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัย 
การเงินการคลัง”  รุ่นที่ ๓ 

  ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่

สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง” รุ่นที่ ๓ ระหว่าง

วันที่ ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวม

ค่าที่พักและอาหารเย็น)  

  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้คัดเลือก ............................... ตำแหน่ง.............................                  

สังกัด........................  เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นดังกล่าว จึงขอความร่วมมอืแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้   ๑)  แจ้งผู้เข้าร้บ

การฝึกอบรมแต่งกายสุภาพ ไปรายงานตัวในวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม

รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

   ๒)  การชำระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมตามหลักสูตร ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)                  

โดยสามารถชําระเป็นเงินสดในวันรายงานตัว สําหรับค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการเดินทางไป – กลับจาก

บ้านพักถึงสถานที่ฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด 

   อนึ่ ง  รายชื่ อ และกำหนดการฝึ กอบ รม ใน โครงการดั งกล่ าวข้ างต้ น  สามารถตรวจสอบ ได้ ที่  

www.thailocalsu.com  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
    

          
     (อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 

                                        ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 
              ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘   



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัด

1 นางสาว ลัทธ์พิชชา เริงใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร

2 นางสาว สุชาดา นันทพันธ์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร

3 นาย อรรถพล บัวสัมฤทธ์ิ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร

4 นางสาว อัจฉรา แก้วประสิทธ์ิ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร

5 นางสาว กรกมล จึงส าราญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร

6 นาย ปรัชญากรณ์ ลครพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร

7 นาย สมชาย นัยเนตร นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร

8 นาย โชคชัย สุขแก้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนครนพิทยาคม ชุมพร

9 นาย พิทักษ์ สุริยะใจ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เชียงใหม่

10 นางสาว จิราวรรณ์ นาวิชิต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการค้าภายใน นนทบุรี

11 นางสาว ชนิสรา ไทยนุกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการค้าภายใน นนทบุรี

12 นางสาว ทองสุข จันทา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการค้าภายใน นนทบุรี

13 นางสาว อารยา สารากรบริรักษ์ นิติกรช านาญการ กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน นนทบุรี

14 นางสาว จุไลรัตน์ ผดุงกิจ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

15 นางสาว นภาพร อุดมลาภ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

16 นางสาว เปรมกมล มาลัยพวง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

17 นาย ภานุมาศ ชาติประเสริฐ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

18 นาง จิรภัทร สิทธิสันต์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี

19 นาย นาวินต์ แก่นม่ัน นิติกร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี

ช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยนำมผู้เข้ำอบรม หลักสูตร “รู้เท่ำทันกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี และแนวทำงกำรตรวจสอบ 

ระหว่ำงวันท่ี 1 - 2 เมษำยน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ

กำรไต่สวนคดีของส ำนักงำน ป.ป.ช. เก่ียวกับควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ีท ำให้ต้องรับผิดทำงวินัยกำรเงินกำรคลัง” รุ่นท่ี 3



  ก ำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
  หลักสูตร “รู้เท่ำทันกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ และแนวทำงกำรตรวจสอบ  
                         กำรไต่สวนคดีของส ำนักงำน ป.ป.ช. เกี่ยวกับควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ท ำให้ต้องรับผิด 
  ทำงวินัยกำรเงินกำรคลัง” รุ่นที่ ๓ 
  ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๒ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
   โดย  ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

วันเสำร์ที่ ๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖                                                       บรรยำยโดย  อำจำรย์บุญยำพร  อุณำภำค 
       วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสำร และพิธีเปิดกำรฝึกอบรม 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยำยในหัวข้อ “หลักการของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.๒๕๓๙”  
     -  เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
     -  กรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐ 
     -  อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
     -  การเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้กระท าละเมิดชดใช้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยำยในหัวข้อ “ขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” 
   -  การแต่งตั้ง การพิจารณาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
   -  การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การชดใช้ค่าเสียหาย  
   -  การท าส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
   -  แนวทางการก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

-  กรณีศึกษา ความรับผิดทางละเมิดด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ 
   ด้านการเงินการคลัง ด้านบัญชี และด้านอ่ืน ๆ หรือผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐ 

    -  กรณีศึกษา ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง 
        
วันอำทิตยท์ี่ ๒ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖                             บรรยำยโดย  อำจำรย์มิรินทร์รัช ชิตถุง  
       ผู้อ านวยการส านักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ ๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงชื่อเข้ำห้องเรียน    
      ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยำยในหัวข้อ “การตรวจสอบ/ไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑” 
-  การตรวจสอบ/ไต่สวน เจ้าหน้าท่ีรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบ   
   รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ 
-  ลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน 
   ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ร.บ. ฮั้ว) 
-  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
-  บทก าหนดโทษในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
   ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ 
-  แนวค าวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

       ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
                       บรรยำยโดย อำจำรย์รัชนีวรรณ  แสงสำคร 

               นิติกรช านาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง 
       ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  บรรยำยในหัวข้อ “ภาพรวมกฎหมายวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 

การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”   
 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.        พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร
........................................................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ ๑. ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์  
  ๒. รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

๓. รับประทำนอำหำรว่ำง  รอบเช้ำ เวลำ  ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.   
              รอบบ่ำย เวลำ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
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