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สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐2
17 สิงหาคม ๒๕60

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตร “คดีตัวอย่าง ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไข และเรียนรู้เทคนิค
กระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง” จานวน 1 ชุด
ด้ วยรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2560 ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เมื่ อวั นที่ 6 เมษายน 2560 ซึ่ งสาระส าคั ญของรั ฐธรรมนู ญฉบั บนี้ มี เจตนารมณ์ ในการต่ อต้ านการทุ จริ ต
ทุกรูปแบบ และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.๒๕๔๒ ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัยเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณามีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทา
ความผิดวินัย ทาให้ข้าราชการหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล
ความผิดทางวินัยและทางอาญาเป็นจานวนมากทั้งที่มีเจตนาและไม่เจตนา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกดาเนินคดีทางอาญาและหรือวินัย ควรมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แนวทางปฏิบัติของ ป.ป.ช.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคนิคขั้นตอนกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง
ของพนักงานอัยการ เพื่อลดข้อบกพร่องและความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทาโครงการอบรมหลักสูตร “คดีตัวอย่าง
ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไขและเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดี
ปกครอง” จานวน 6 รุ่น ซึ่งทางสถาบันฯ ได้เชิญวิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.)และส านั ก งานอั ย การสู งสุ ด มาเป็ นวิ ท ยากรบรรยายในหลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้
มี ค่ า ลงทะเบี ย น ท่ า นละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพั น เก้ าร้ อ ยบาทถ้ ว น) ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมสามารถเบิ ก จ่ า ย
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วย
ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการเดิ น ทางไปราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ฯ โทร ๐๔๓-๒๐๓-๒๔๕-๖ E-mail: ihrd@kku.ac.th หรือสามารถดาวน์โหลดโครงการและ
ใบสมัครได้ที่ Website: http://ihrd.kku.ac.th/ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึ งเรี ยนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ประชาสั มพั นธ์ และพิจารณาส่ งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์อานวย คาตื้อ)
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๔๕-๖ โทรสาร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๖๐

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “คดีตัวอย่าง ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไข
และเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง”
*************************************
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6
เมษายน 2560 ซึ่งสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและ
มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทาความผิดแล้ว
มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทาความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้ง
ความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา ผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ฐานความผิ ดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ มี มติโ ดยไม่ต้องแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วินัยอี ก ฯ ทาให้
ข้าราชการหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทาง
วินัยและทางอาญาเป็นจานวนมาก ทั้งที่มีเจตนาและไม่เจตนา การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเกรงใจทาให้ถูก
ดาเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย หรือขั้นตอนกระบวนการ
ต่อสู้คดีความในชั้นศาลยุ ติธรรมและศาลปกครอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จึงต้องเรียนรู้
กรณี ศึ ก ษาคดี ตั ว อย่ า งที่ ถูก ป.ป.ช. ชี้มู ล ความผิ ด พร้อ มแนวทางป้ อ งกั น แก้ ไขในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ข้าราชการประจาและข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
มีทักษะและมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายของ ป.ป.ช. อาทิเช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ (กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว) และการคุ้มครองช่วยเหลือพยานตาม
กฎหมายของ ป.ป.ช. และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 รวมทั้งเทคนิค
ขั้นตอนกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง ของพนักงานอัยการ เพื่อลดข้อบกพร่องและความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป
สถาบั น พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการอบรมหลั ก สู ต ร
“คดี ตัว อย่ าง ป.ป.ช. กรณี ชี้มูล ความผิ ด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไขและเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้
คดีอาญาและคดีปกครอง” โดยได้เชิญวิทยากรผู้รับผิดชอบโดยตรงจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และพนักงานอัยการมาเป็นวิทยากรบรรยาย
๒.วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายของ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
2.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการตรวจสอบของหน่วยงาน ป.ป.ช.และสามารถป้องกันมิให้ถูก
ดาเนินคดีตามกฎหมาย ป.ป.ช.

2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มทักษะและรับทราบกรณีศึกษาของ ป.ป.ช. เพื่อสามารถนามา
ปรับใช้ในการทางานในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2.4 เพื่อให้รู้ขั้นตอนกระบวนการต่อสู้คดีคดีอาญาและคดีปกครองในชั้นศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
2.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหลักเกณฑ์การดาเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
3. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
๓.๒ ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๔ ปลั ดองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น/รองปลั ดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น /ผู้ อานวยการส านั ก,
ผู้อานวยการส่วน,หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ระยะเวลาและสถานที่อบรม โดยกาหนดการอบรมออกเป็น 6 รุ่น (ศุกร์ - อาทิตย์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์
จ.เชียงราย
รุ่นที่ 2 วันที่ 8-10 กันยายน 2560
ณ โรงแรมรอยัล นาคารา
จ.หนองคาย
รุ่นที่ 3 วันที่ 15-17 กันยายน 2560
ณ โรงแรมร้อยเกาะ
จ.สุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 4 วันที่ 22-24 กันยายน 2560
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์
จ.สงขลา
รุ่นที่ ๕ วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมคุ้มภูคา
จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๖ วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์
จ.เลย
๕. รูปแบบการจัดอบรม วิทยากร
เป็นการบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยายและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการ
ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และรับผิดชอบโดยตรงจากสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)และสานักงานอัยการสูงสุด
6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร
สามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
กรณีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘(๑)
และสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมอบรมได้ตามข้อ ๒๙ วรรค ๒ ของระเบียบ
สาหรับค่าลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นท่านละ ๓,๙๐๐บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ค่าพัฒนาหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตร
และอุปกรณ์การฝึกอบรม 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
ส า ม า ร ถ เ บิก ไ ด้ต า ม จ ริง โ ด ย ใ บ เ ส ร็จ อ อ ก ใ น น า ม ส ถ า บัน พัฒ น า ท รัพ ย า ก ร ม นุษ ย์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประกอบกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยตอบข้อ หารือตามหนัง สือ ที่ มท
๐๘๐๘.๒/๔๘๘๘ กรณีอ อกใบเสร็จ ในนามมหาวิท ยาลัย ถือ เป็น การจัด โดยส่ว นราชการ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑)
๘. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
ผลการฝึกอบรมจาก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๙. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐๔๓- ๒๐๓๒๖๐ และ
Line ID: kku0055 หรือทาง E-mail: ihrd@kku.ac.th ได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๑๐. การชาระค่าลงทะเบียน
โอนเงิน เข้ าบั ญ ชี ออมทรั พ ย์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น เลขที่ บั ญ ชี
๕๕๑ - ๔- ๑๔๕๗๗ - ๔ ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.1 (สพม.บช.1) พร้อมส่งสาเนา
การโอนเงินหมายเลขโทรสาร ๐๔๓ - ๒๐๓๒๖๐ (หรือหากต้องการชาระค่าทะเบียนเป็นเงินสดกรุณาแจ้ง
จนท.ก่อนวันอบรมตามกาหนดแต่ละรุ่น)
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖

โอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2560
โอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2560
โอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2560
โอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2560
โอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรม
หลายหลักสูตรกรุณาโอนแยกเป็นรายหลักสูตร และระบุชื่อหลักสูตร พร้อมส่งสาเนาการโอนเงิน หมายเลข
โทรสาร ๐๔๓ - ๒๐๓๒๖๐ และโปรดนาหลักฐานโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ ในวันลงทะเบียน เพื่อความสะดวก
ของท่านเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093- 473-0055, ๐๘๘- ๕๔๙-๖๙๙๖
เบอร์ โ ทรศั พท์ ส านั กงาน ๐๔๓-๒๐๓-๒๔๕-๖ โทรสาร ๐๔๓- ๒๐๓๒๖๐ 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 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๒
หมายเหตุ ในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตรหากมีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่ากาหนดทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิกการจัดอบรม

กาหนดการ โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “คดีตัวอย่าง ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไข
และเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง”
…………………………………….........................................
หัวข้อการอบรม
วัน / เวลา
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 สาหรับผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแส หรือให้
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูก
ตรวจสอบ รวมทั้งตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน กรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐว่าร่ารวยผิดปกติหรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของ ทรัพย์สินหรือหนี้สิน
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 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.

13.00 - 16.00 น.

รัฐธรรมนูญ 60 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คดีปกครอง
- หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ฎีกา คดีแพ่งและคดีปกครอง ของ อปท.
- ทบทวนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- หลักเกณฑ์ขั้นตอนกับการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดจะต้องรับผิดหรือไม่
อย่างไร
- แนวทางการกาหนดสัดส่วน ความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่
- คดีตัวอย่างเรื่องละเมิดที่น่าสนใจและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง

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

แบบตอบรับการเข้าอบรม
หลักสูตร “คดีตัวอย่าง ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไข
และเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง”
****************************************************************************
 ข้อมูลของผู้สมัคร (กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ)
ชื่อสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลตาบล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................................................
ตาบล ....................... อาเภอ .............................. จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทรศัพท์ .................................. โทรสาร.........................................................
มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “คดีตัวอย่าง ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด พร้อม
แนวทางป้องกันแก้ไข และเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง” รุ่นที่ …..........ระหว่าง
ระหว่างวันที่ ........-.......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
ค่าลงทะเบี ย นท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้ว น) โดยโอนเงิ นเข้าบัญชีออมทรัพ ย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี ๕๕๑ - ๔- ๑๔๕๗๗ - ๔ ชื่อบัญชี สถาบัน
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มข.1 (สพม.บช.1) พร้ อ มส่ ง ส าเนาการโอนเงิ น หมายเลขโทรสาร
๐๔๓ - ๒๐๓๒๖๐
(ลงชื่อ)...................................................ผู้แจ้งรายชื่อ
(.......................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
หมายเหตุ อาหาร มุสลิม จานวน.............ท่าน

