
  
  

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง 
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

............................................................................  
  

หลักการและเหตุผล 
                ศาลปกครองเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ที่ได้
จัดตั้งขึ้น เพ่ืออ านวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง ให้เกิดความสมดุลในการดูแลรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่อาจ
ถูกหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงมีภารกิจในการ
ควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจทางปกครองของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองว่าเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้ตราขึ้นหรือไม่ หากไม่ถูกต้องแล้ว
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรจะเป็นเช่นไร  ดังนั้น ในการด าเนินงานของศาลปกครองนอกจากจะอ านวย
ความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองแล้ว ยังต้องวางหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ อันจะน าไปสู่ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ของประเทศ
อีกด้วย  

 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น 
ที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานจากคดีปกครอง 
ที่เป็นหลักในการปฏิบัติราชการที่ดีส าหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้และความจ าเป็นในการน าไปปรับใช้ ใน
การท างาน โดยการจัดอบรมได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ จากส านักงานศาลปกครอง มีหัวข้อการอบรม 
ดังนี้ 

   ๑. หลักสูตร กฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร 
   ๒. หลักสูตร                                               
 

วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติ 
ราชการจากคดีปกครอง รวมทั้งการใช้กฎหมายปกครองในการปฏิบัติงาน 
 
วิธีการอบรม 

การบรรยาย อภิปรายและตอบข้อซักถาม 
 
วิทยากร 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครอง หน่วยงานและสถาบันการศึกษา 
 



๒ 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานที่เป็นหลัก 
ปฏิบัติราชการที่ดีจากค าพิพากษาในคดีปกครองและสามารถน าไปปรับใช้ในการท างาน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง 
 
สถานที่อบรม 
 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จงัหวัดนนทบุรี 
 
การสมัครข้ารับการอบรม 
           สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง   
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี  “สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๑๘๗๐๑-๒  (กรณีโอนเงินโปรดส่งโทรสาร 
ใบ PAY-IN  ไปพร้อมใบสมัครด้วย) 
 
การส ารองห้องพัก 
 กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดอบรม 
โปรดติดต่อส ารองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณเสกสรร ประเกียร   โทร.๐๘๖-๓๐๓-๙๙๗๑, 
๐๘๔-๘๗๗-๗๔๘๑ 
  
           ส าหรับผู้ที่ช าระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้ 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือติดต่อ  โทร. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔, ๐๒-๑๔๑-๐๗๐๙ 
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.frda.or.th  
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๑. หลักสูตร กฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร 
 

ขอบเขตเนื้อหา   หลักและสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองที่ถูกต้อง 
และเหมาะสม รวมทั้งหลักปฏิบัติราชการที่ดีที่เป็นบรรทัดฐานมาจากคดีปกครองที่ผู้บริหารควรทราบ 
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับบริหารหรือเตรียมปฏิบัติหน้าที่บริหารและบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
 
หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย 
     ๑. แนวคิดพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง 
     ๒. ค าสั่งทางปกครองและการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 

 ๓. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และคดีปกครองที่เก่ียวข้อง 
 ๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 ๕. สัญญาทางปกครอง 

 ๖. ข้อมลูข่าวสารของราชการ 

 ๗. วินัยการเงินการคลัง 

 ๘. หลักปฏิบัติราชการเก่ียวกับการเงินการคลัง 
 ๙. การพัสดุและปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 ๑๐. หลักปฏิบัติราชการที่ดเีกี่ยวกับการพัสดุ 
 ๑๑. หลักปฏิบัติราชการที่ดเีกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 
ก าหนดเวลาการอบรม 

 วันจันทร์ที่ ๗ – วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  รวม ๙ วัน 
 

สถานที่อบรม 
 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

 ค่าธรรมเนียมการอบรม จ านวน ๑๙,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย  
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 

 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
------------------------------ 
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   ๒.                                                         

 

ขอบเขตเนื้อหา   ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักปฏิบัติราชการจาก 
คดีปกครองที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินคดีในศาลปกครอง การจัดท าค าฟ้องและค าให้การ 
ในคดีปกครองและการฝึกปฏิบัติ 
 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายปกครองหรือผู้สนใจทั่วไป  
 

หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย 
๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง 
          ๑.๑ หลักกฎหมายปกครองจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๑ 
 ๑.๒ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง   
 ๑.๓ ค าสั่งทางปกครอง        
 ๑.๔ กฎ          
 ๑.๕ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง                         
 ๑.๖                                  กี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้                                                                                      
 ๑.๗ สัญญาทางปกครอง                  
๒. ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
 ๒.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                       
 ๒.๒ ขั้นตอนการด าเนินคดีในศาลปกครอง                          

 ๒.๓ การบังคับคดีปกครอง             
๓. หลักปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยในคดีปกครอง 
 ๓.๑ หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ ค าสั่ง และการห้ามการกระท า          
 ๓.๒ หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า      
 ๓.๓ หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ                              
๔. การฝึกปฏิบัติ  
 ๔.๑  เ                                                                                     
 ๔.๒                                                                             
 ๔.๓  การจัดท าและการเขียนค าฟ้องและค าให้การในคดีปกครอง                      
           ๔.๔      ฏิ                                                        

ก าหนดเวลาการอบรม 
 วันจันทร์ที่ ๑๑ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  รวม ๑๒ วัน 
 

สถานที่อบรม 
 โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 ค่าธรรมเนียมการอบรม จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย  

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

___________________ 


