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สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐2
กรกฎาคม ๒๕60

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตร “คดีตัวอย่างป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิดพร้อมแนวทางป้องกันแก้ไขและเรียนรู้เทคนิค
กระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง” จานวน 1 ชุด
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6
เมษายน 2560 ซึ่งสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมาตรา 92
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ในกรณีมีมูลความผิด
ทางวินัย ทาให้ข้าราชการหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด
ทางวินั ยและทางอาญาเป็ นจ านวนมาก ทั้งที่มีเจตนาและไม่เจตนา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถูกดาเนินคดีทางอาญาและหรือวินัย ควรมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนวทางปฏิบัติ
ของ ป.ป.ช.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคนิคขั้นตอนกระบวนการต่อสู้ คดีอาญาและคดีปกครองของพนักงาน
อัยการ เพื่อลดข้อบกพร่องและความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทาโครงการอบรมหลักสูตร “คดีตัวอย่าง
ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิดพร้อมแนวทางป้องกันแก้ไขและเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง”
จานวน 6 รุ่น ซึ่งทางสถาบันฯ ได้เชิญวิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)และสานักงานอัยการสูงสุด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท
(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑)
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ โทร ๐๔๓-๒๐๓-๒๔๕-๖ E-mail:ihrd@kku.ac.th หรือสามารถดาวน์โหลดโครงการ
และใบสมัครได้ที่ Website: http://ihrd.kku.ac.th/ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์อานวย คาตื้อ)
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๔๕-๖ โทรสาร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๖๐

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “คดีตัวอย่างป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิดพร้อมแนวทางป้องกันแก้ไข
และเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง”
*************************************
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน
2560 ซึ่ง สาระสาคัญของรัฐธรรมนู ญฉบับ นี้ มีเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจ ริตทุ กรูปแบบและมาตรา 92 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทาความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทาความผิดวินัย
ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูก
กล่าวหา ผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน วินัยอีกฯทาให้ข้าราชการหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล
ความผิดทางวินัยและทางอาญาเป็นจานวนมาก ทั้งที่มีเจตนาและไม่เจตนา การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเกรงใจทาให้ถูก
ดาเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย หรือขั้นตอนกระบวนการต่อสู้คดีความใน
ชั้นศาลยุติธรรมและศาลปกครอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องเรียนรู้ กรณีศึกษาคดีตัวอย่างที่ถูก ป.ป.ช.ชี้
มูลความผิด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการประจาและข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ดังนั้น
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ทั ก ษะและมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ กฎหมายของ ป.ป.ช. อาทิ เ ช่ น
พระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว่ าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ (กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว) และการคุ้มครอง
ช่วยเหลือพยานตามกฎหมายของ ป.ป.ช. และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 รวมทั้งเทคนิค
ขั้น ตอนกระบวนการต่ อสู้ คดี อาญาและคดี ปกครอง ของพนั กงานอัย การ เพื่อลดข้อบกพร่องและความผิ ดพลาดในการ
ปฏิบัติงานในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทาโครงการอบรมหลักสูตร “คดีตัวอย่างป.ป.ช.
กรณีชี้มูลความผิดพร้อมแนวทางป้องกันแก้ไขและเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดี อาญาและคดีปกครอง” โดยได้เชิญ
วิทยากรผู้รับผิดชอบโดยตรงจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และพนักงาน
อัยการมาเป็นวิทยากรบรรยาย
๒.วัตถุประสงค์
2.๑เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ของ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
2.๒เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการตรวจสอบของหน่วยงาน ป.ป.ช.และสามารถป้องกันมิให้ถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมาย ป.ป.ช.
2.3เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มทักษะและรับทราบกรณีศึกษาของ ป.ป.ช. เพื่อสามารถนามาปรับใช้ในการ
ทางานในท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2.4 เพื่อให้รู้ขั้นตอนกระบวนการต่อสู้คดีคดีอาญาและคดีปกครอง ในชั้นศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
2.5เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหลักเกณฑ์การดาเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

3. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
๓.๒ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๔ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้อานวยการสานัก,ผู้อานวยการส่วน,หัวหน้าฝ่าย
และข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ระยะเวลาและสถานที่อบรม โดยกาหนดการอบรมออกเป็น 6 รุ่น (ศุกร์ - อาทิตย์)

รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

21- 23 กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงแรมคุ้มภูคา จ.เชียงใหม่
28 – 30 กรกฎาคม 2560
โรงแรมบียอนด์สวีท บางพลัด กทม.
4 - 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
11 – 13 สิงหาคม 2560
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี
18- 20 สิงหาคม 2560 โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร
25-27 สิงหาคม 2560
โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

๕. รูปแบบการจัดอบรม วิทยากร
เป็นการบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยายและปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และรับผิดชอบโดยตรงจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)และสานักงานอัยการสูงสุด
6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร
สามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจานวน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘(๑) และสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตามข้อ ๒๙ วรรค ๒ ของระเบียบ สาหรับค่าลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นท่านละ ๓,๙๐๐บาท (สามพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ค่าพัฒนาหลักสูตร และการ
บริหารจัดการหลักสูตรและอุปกรณ์การฝึกอบรม ดังรายการต่อไปนี้
๖.๑ กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ
๖.๒ คู่มืออบรม ๑ เล่มสมุด,ปากกา
๖.๓ คู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฟรี ๑ เล่ม
๖.๔ อาหารกลางวัน ๒ มื้อ
๗. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สามารถเบิกได้ตามจริง โดยใบเสร็จออกในนาม สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบ
กับ กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น เคยตอบข้อ หารือ ตามหนัง สือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๘๘๘ กรณีออกใบเสร็จ ในนาม
มหาวิทยาลัยถือเป็นการจัดโดยส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ เข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑)
๘. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
จาก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๙. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐๔๓- ๒๐๓๒๖๐ และ
kku0055 หรือทาง E-mail:ihrd@kku.ac.th ได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Line ID:

๑๐. การชาระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี ๕๕๑ - ๔- ๑๔๕๗๗ - ๔
ชื่อบัญชี สถาบัน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.1 (สพม.บช.1) พร้อมส่งสาเนาการโอนเงินหมายเลขโทรสาร
๐๔๓- ๒๐๓๒๖๐ (หรือหากต้องการชาระค่าทะเบียนเป็นเงินสดกรุณาแจ้ง จนท.ก่อนวันอบรมตามกาหนดแต่ละรุ่น)
รุ่นที่ ๑ กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป –วันที่ 20กรกฎาคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๒ กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป –วันที่ 27กรกฎาคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๓ กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป –วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๔ กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 10สิงหาคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๕ กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -วันที่ 17สิงหาคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๖ กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -วันที่ 24สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร
กรุณาโอนแยกเป็นรายหลักสูตร และระบุชื่อหลักสูตร พร้อมส่งสาเนาการโอนเงิน หมายเลขโทรสาร ๐๔๓ - ๒๐๓๒๖๐ และ
โปรดนาหลักฐานโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ ในวันลงทะเบียน เพือ่ ความสะดวกของท่านเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 093- 473-0055, ๐๘๘- ๕๔๙-๖๙๙๖ เบอร์โทรศัพท์สานักงาน ๐๔๓-๒๐๓-๒๔๕-๖ โทรสาร ๐๔๓๒๐๓๒๖๐
E-mail :ihrd@kku.ac.th
Website : http://ihrd.kku.ac.th/
Facebook :
https://www.facebook.com/IHRDKKU,ID Line : kku0055
ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น ๖ อาคารพิมล กลกิจ เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖ ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๒
หมายเหตุ ในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตรหากมีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่ากาหนดทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัด
อบรม

กาหนดการ โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “คดีตัวอย่างป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิดพร้อมแนวทางป้องกันแก้ไขและเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้
คดีอาญาและคดีปกครอง” …………………………………….........................................
วัน / เวลา

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

รายงานตัวลงทะเบียน/รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม ที่บริเวณหน้าห้อง
ประชุมโรงแรมที่จัดอบรม

วันที่สอง โดยวิทยากร จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ
09.00 - 10.30 น.

10.45 - 12.00 น.

๑๓.๐๐-๑๔.๒๐ น.

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.

การดาเนินคดีอาญา การแก้ต่างคดีอาญา และการตรวจสอบทรัพย์สินตาม
กฎหมาย ป.ป.ช.
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. (อานาจหน้าที่)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๒ (กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว)
- ความรู้เกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบน สาหรับผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสหรือให้
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูก
ตรวจสอบ รวมทั้งตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน กรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐว่าร่ารวยผิดปกติหรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินหรือหนี้สินของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดไว้
- แนวทางในการจัดทาข้อมูลที่ต้องประกาศในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆที่ต้องประกาศ
ราคากลาง เช่น งานก่อสร้างและมิใช่งานก่อสร้าง
- ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
คุ้มครองช่วยเหลือพยานตามกฎหมายของ ป.ป.ช. และป้องกันการถูกดาเนินคดีทาง
อาญา หรือวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ
- ความรู้ด้านการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
- วิธีการตรวจสอบ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลังจากปฏิรูป
- คดีตัวอย่างที่ ปปช.ชี้มูล (สามารรถเปิดเผยได้)

วันทีส่ าม โดยวิทยากรจากสานักงานอัยการสูงสุด
09.00 - 10.30 น.
13.45 - 12.00 น.

รัฐธรรมนูญ 60 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คดีปกครอง
- หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ฎีกา คดีแพ่งและคดีปกครอง ของ อปท.
- ทบทวนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

13.00 - 16.00 น.

- หลักเกณฑ์ขั้นตอนกับการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดจะต้องรับผิดหรือไม่
อย่างไร
- แนวทางการกาหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- คดีตัวอย่างเรื่องละเมิดที่น่าสนใจและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง

หมายเหตุ - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30, 14.30
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น.
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบตอบรับการเข้าอบรม
หลักสูตร “คดีตัวอย่างป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิดพร้อมแนวทางป้องกันแก้ไขและเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้
คดีอาญาและคดีปกครอง”
****************************************************************************
 ข้อมูลของผู้สมัคร (กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ)
ชื่อสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลตาบล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................................................ตาบล
....................... อาเภอ .............................. จัง หวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์
.................................. โทรสาร.........................................................
มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “คดีตัวอย่างป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิดพร้อมแนวทาง
ป้องกันแก้ไขและเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง”รุ่นที่ …..........ระหว่างระหว่างวันที่
........-.......เดือน.................... พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม.................................................................. จังหวัด
.......................จานวน................ราย ดังนี้(กรุณาเขียนตัวบรรจง)
1. ชื่อ-ชื่อสกุล..........................…………………...........ตาแหน่ง ................................................................................
เบอร์มือถือ ...................................... Line ID : ……………………… E-mail...........................................................
2.ชื่อ-ชื่อสกุล..........................…………………............. ตาแหน่ง .............................................................................
เบอร์มือถือ ...................................... Line ID : ……………………… E-mail...........................................................
3. ชื่อ-ชื่อสกุล..........................………………….................ตาแหน่ง .........................................................................
เบอร์มือถือ ...................................... Line ID : ……………………… E-mail..........................................................
หรือ ตามเอกสารที่แนบ.........................................................................................................................................
1.  วิธีการชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี ๕๕๑ - ๔- ๑๔๕๗๗ - ๔ ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มข.1 (สพม.บช.1) พร้อมส่งสาเนาการโอนเงินหมายเลขโทรสาร ๐๔๓- ๒๐๓๒๖๐
(ลงชื่อ)....................................................ผู้แจ้งรายชื่อ
(.......................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
หมายเหตุ อาหาร มุสลิม จานวน.............ท่าน

