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Administrator
สถาบันทักษิณคดีศึกษา



โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง 
และแนวทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง  

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

1. หลักการและเหตุผล 

  ศาลปกครองเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน โดยข้อ พิพาท            
ทางปกครองที่เกิดขึ้น เกิดจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจตามกฎหมาย 
ออกค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือมีการกระท าละเมิด หรือความรับผิดอย่างอ่ืน
ใดอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย รวมถึงข้อพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
  กรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตั้งแต่การก าหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การวาง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และยังเป็นหน่วยงาน 
ที่ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในส่วนที่
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่การ
ตรวจสอบ ส านวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองที่มี
ค าขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินของส่วนราชการในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว 
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง และเมื่อศาลปกครองได้พิจารณา
พิพากษาคดีแล้ว ค าวินิจฉัยของศาลปกครองจะเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
กรมบัญชีกลาง เพ่ือช่วยเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ 
เป็นรูปธรรม  
  เพ่ือให้บุคลากรของกรมบัญชีกลางสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน
ศาลปกครอง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งในการจัดให้มีการศึกษาอบรมและ
พัฒนาความรูเ้กี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาลปกครอง
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและ 
แนวทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาลปกครอง ให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลางขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ
จากค าวินิจฉัยของศาลปกครอง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่  

3. ขอบเขตเนื้อหาวิชา 
  ระยะเวลาการอบรม จ านวน 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ดังนี้ 
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    3.1 หัวข้อ “หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” จ านวน 3 ชั่วโมง 
    3.2 หัวข้อ “หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” จ านวน 3 ชั่วโมง 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
  การสัมมนา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online  Conference)  

5. วิทยากร 
5.1 นายประสาท  พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
5.2 นายประนัย  วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
5.3 นายอิทธิพร  จิระพัฒนากุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่  
5.4 วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของกรมบัญชีกลาง และบุคลากรภาครัฐอ่ืน ๆ ที่สนใจ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

8. งบประมาณ 
  งบประมาณของส านักงานศาลปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

9. วิธีการประเมินผล  
การท าแบบประเมินหลังเสร็จสิ้นการอบรม โดยครอบคลุมประเด็นการประเมินความรู้

ก่อนและหลังการอบรม หัวข้อวิชา วิทยากร และการบริหารโครงการ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติ
ราชการที่ดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  และหลักกฎหมายปกครอง ในเรื่อง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส านักงานศาลปกครอง โทร. 0 2141 0712  
 

---------------------------------------- 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง 

และแนวทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง  
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565  

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference) โปรแกรม Cisco Webex Meetings  
----------------------------------------- 

 
08.30 – 08.45 น. -  ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาตามช่องทางที่ก าหนด 

08.45 – 09.00 น. - กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
   โดย เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง 

09.00 - 12.00 น.        - สัมมนา หัวข้อ “หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 
              เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”  
              โดย   

 1) นายประสาท  พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
 2) นายอิทธิพร  จิระพัฒนากุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 
 3) วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 

13.00 – 16.00 น.  - สัมมนา หัวข้อ “หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 
         เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 
  โดย   

 1) นายประสาท  พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
 2) นายประนัย  วณิชชานนท์  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

 3) วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
 

----------------------------------------- 
 
หมายเหตุ   
- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. และภาคบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. 
-ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
          

 
 
 

        ลิงค์เข้าร่วมการสมัมนาฯ 
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ขอบเขตเนื้อหาวิชา  
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง 

และแนวทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง  
 

หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา ชั่วโมง วิธีการ/วิทยากร 

1) หลักปฏิบัติ
ราชการที่ดี 
เกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ 

เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักกฎหมาย
ปกครองและ 
แนวทางการ
ปฏิบัติปฏิบัติ 
ราชการจาก 
ค าวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง 
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
การพัสดุภาครัฐ 
 

- ปัญหาจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ  
- หลักกฎหมายปกครองและ 
แนวทางการปฏิบัติราชการจาก 
ค าวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับ 
การจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

3 สัมมนา โดย 
1) นายประสาท  
พงษ์สุวรรณ์ 
ตุลาการหัวหน้า
คณะ 
ศาลปกครองสูงสุด 
2. นายอิทธิพร   
จิระพัฒนากุล 
รองอธิบดีศาล
ปกครองเชียงใหม่ 
3. วิทยากรจาก
กรมบัญชีกลาง 

2) หลักปฏิบัติ
ราชการที่ดี 
เกี่ยวกับความ
รับผิดทาง
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักกฎหมาย
ปกครองและ 
แนวทาง 
การปฏิบัติ
ราชการจาก 
ค าวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง
เกี่ยวกับ 
ความรับผิดทาง
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

- ปัญหาจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
- หลักกฎหมายปกครองและ 
แนวทางการปฏิบัติราชการจาก 
ค าวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

3 สัมมนา โดย 
1) นายประสาท  
พงษ์สุวรรณ์ 
ตุลาการหัวหน้า
คณะ 
ศาลปกครองสูงสุด 
2. นายประนัย 
วณิชชานนท ์
ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด 
3. วิทยากรจาก
กรมบัญชีกลาง 

 



แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม 
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลกักฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ 

จากค าวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง 
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex meetings 
 
โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ 
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) โดยสแกน QR code ข้างล่างนี้ ภายในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 
เพ่ือที่ส านักงานศาลปกครองจะได้จัดส่งลิงกเ์ข้าร่วมการอบรมต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ นางสาวณัฎฐาศินี  โชติพัฑฒิวิทย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ 6788 8969 

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม 
 

 

https://forms.gle/cmC1kGQ6X7TXD7Gx8 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

https://forms.gle/cmC1kGQ6X7TXD7Gx8



