กำหนดกำรศึกษำอบรม หลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยท้องถิ่น รุ่นที่ 8
ระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์-มิถุนำยน 2562
สถานที่จัดการเรียนการสอน: สถาบันพระปกเกล้า
ณ ห้องสัตมรามาธิราช (อาคารจอดรถชั้น 5 ชองอาคารบี) สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. (ภาคเช้า)
โรงแรมโรยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก (ภาคบ่าย)
วันที่

เวลำ

กิจกรรม
พิธีเปิดกำรศึกษำอบรม
09.00 - 12.00 น.
รัฐธรรมนูญ : แม่บทแห่งกำรปกครองท้องถิ่น

วิทยำกร
ศำสตรำจำรย์วุฒิสำร ตันไชย
เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ
ออกเดินทำงไปยังพิพิธภัณฑ์
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ
12.00-12.45 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันที่สถำบันพระปกเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ถนนหลำนหลวง
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบ
ศัตรูพ่ำย
ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง
บรรยำย เรื่อง พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จันทรำงศุ
พฤ 14 ก.พ. 62
13.30 -15.00 น.
กับกำรปกครองท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จ
รับชมนิทรรศกำรและกำรบรรยำย
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
15.00 - 16.00 น. เรื่อง พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับกำร
ถ.หลำนหลวง แขวงวัดโสมนัส
ปกครองท้องถิ่น (ต่อ)
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่น 8 ออกเดินทางพร้อมกันไปยัง
16.00 – 19.00 น. โรงแรมโรยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
โดยรถบัสสถาบันพระปกเกล้า
19.00 น.
เข้ำพักโรงแรม (รำยชื่อตำมที่สถำบันฯ กำหนด) และรับประทำนอำหำรเย็นร่วมกัน
**พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวไม่มีที่จอดรถ ขอให้นักศึกษำเดินทำงพร้อมกันโดยรถบัสที่สถำบันจัดเตรียมไว้ให้**

-กำหนดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยท้องถิ่น รุ่น 8- (1)

สถานที่จัดการเรียนการสอน: โรงแรมโรยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
วันที่

เวลำ

ศ. 15 ก.พ. 62 09.00 - 16.00 น.

กิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้

วิทยำกร
อำจำรย์อำคร ประมงค์ และคณะ
อำจำรย์อนุชำ ฮุนสวัสดิกุล

09.00 - 12.00 น.

ปรับกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้กฎหมำยท้องถิ่น

ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครอง
พิษณุโลก
โรงแรมโรยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท

ส. 16 ก.พ. 62

12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน

แอนด์ สปำ
จังหวัดนครนำยก

เดินทำงกลับสถำบันพระปกเกล้ำ ศูนย์รำชกำร
13.30 น.

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
กทม.
โดยรถบัสสถำบันพระปกเกล้ำ

**หมำยเหตุ ตำรำงกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่เดือนมีนำคม-มิถุนำยน (ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 8)
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรเรียนกำรสอนและวิทยำกรตำมควำมเหมำะสม
เนื่องจำก ปี 2562 มีวันหยุดประจำปีและวันหยุดชดเชย มีผลให้ต้องจัดกำรเรียนกำรสอนชดเชยในบำงสัปดำห์ ดังนี้
 วันอำทิตย์ 24 มีนำคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง (เรียนชดเชยวันอำทิตย์ 17 มีนำคม และอำทิตย์ 31 มีนำคม 2562)
 วันเสำร์ 6 เมษำยน 2562 เป็นวันจักรี (เรียนชดเชยวันอำทิตย์ 3 มีนำคม 2562)
 วันเสำร์ 18 พฤษภำคม 2562 เป็นวันวิสำขบูชำ (เรียนชดเชยวันอำทิตย์ 10 มีนำคม 2562)
 วันเสำร์ 4-6 พฤษภำคม 2562 เป็นวันพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก (เรียนชดเชยวันศุกร์ 10 พฤษภำคม-อำทิตย์ 12 พฤษภำคม
2562)

-กำหนดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยท้องถิ่น รุ่น 8- (2)

สถานที่จัดการเรียนการสอน: สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องสัตมรามาธิราช อาคารจอดรถชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
ครั้งที่ 1
นิติปรัชญำ : หลักกฎหมำยมหำชนและหลักกฎหมำย
ศ.ดร.ชำญชัย แสวงศักดิ์
09.00 - 12.00 น.
เอกชนสำหรับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
รองประธำนศำลปกครองสูงสุด
ศ.1 มี.ค. 62
ผศ. ดร. เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
13.00 - 16.00 น. แนวคิด ข้อพึงระวัง และกำรบังคับใช้กฎหมำย
คณะนิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ฝ่ำยบริหำร และสภำท้องถิ่น : โครงสร้ำง ควำมสัมพันธ์ อำจำรย์กิริณี จำระนุน่
09.00 - 12.00 น. อำนำจหน้ำที่ เงื่อนไข และข้อจำกัดในกำรทำหน้ำที่ตำม นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
กรอบกฎหมำย
สำนักกฎหมำยและระเบียบท้องถิ่น
ส. 2 มี.ค. 62
อำจำรย์กิริณี จำระนุน่
13.00 - 16.00 น. กำรประชุมสภำ และกำรตรำข้อบัญญัติท้องถิ่น
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักกฎหมำยและระเบียบท้องถิ่น
ดร.ฤทัย หงส์สิริ
อำ. 3 มี.ค.62
09.00 - 16.00 น. ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
ครั้งที่ 2
เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำร
09.00 - 12.00 น. กำรเลือกตั้งในบริบทของท้องถิ่น
กำรเลือกตั้ง
ศ. 8 มี.ค. 62
ศำสตรำจำรย์ณรงค์ ใจหำญ
13.00-16.00 น.
ระบบกำรกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำจำรย์คณะนิติศำสตร์ มธ.
อำจำรย์บุญอนันต์ วรรณพำนิชย์
ส. 9 มี.ค. 62
09.00 - 16.00 น. วิธีปฏิบัติทำงปกครอง
ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
หลักกำรว่ำด้วยคุณสมบัติ ข้อห้ำม กำรเข้ำสู่ตำแหน่ง
อำจำรย์สัญจิต พวงนำค
09.00 - 12.00 น.
และกำรพ้นจำกตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำยและระเบียบท้องถิ่น
อำ 10 มี.ค. 62
สัมมนำประเด็นกฎหมำยจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วน
ดร.มำโนช นำมเดช
13.00-16.00 น.
ท้องถิ่นและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและสภำฯ ตุลำกำรศำลปกครอง
ครั้งที่ 3
อำจำรย์วิฑูร เอี่ยมโอภำส
อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตำม
ผอ.ส่วนนโยบำยและแผนกำรกระจำย
09.00 - 12.00 น. แผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
อำนำจ สนง.คณะกรรมกำรกำรกระจำย
ท้องถิ่น
ศ. 15 มี.ค.62
อำนำจฯ
ศ.ดร.อำนำจ วงศ์บัณฑิต
13.00-16.00 น.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
อำจำรย์คณะนิติศำสตร์ มธ.
อำจำรย์สมชำย ตู้แก้ว
อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้ำนกำร
09.00 - 12.00 น.
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรกฎหมำย
สำธำรณสุข
สำธำรณสุข
ส. 16 มี.ค.62
อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้ำนกำร อำจำรย์ประยูร ปรีดำ
13.00-16.00 น.
คุ้มครองที่สำธำรณะ
ตุลำกำรศำลปกครอง
อำจำรย์วีระพงษ์ บุญญำนุสนธิ์
อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้ำน
09.00 - 12.00 น.
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำผังเมือง
ผังเมือง
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
อำ. 17 มี.ค.62
อำจำรย์สินทิ ธิ์ บุญสิทธิ์
อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้ำน
13.00-16.00 น.
ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมและตรวจสอบ
กำรขุดดิน ถมดิน และควบคุมอำคำร
อำคำร กรมโยธำธิกำรฯ
-กำหนดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยท้องถิ่น รุ่น 8- (3)

ครั้งที่ 4
09.00 - 12.00 น.
ศ. 29 มี.ค. 62
13.00 - 16.00 น.
09.00 - 12.00 น.

กำรให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจกำรของรัฐ (PPP):
กรณีศึกษำกำรลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมำยกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร
สัมมนำประเด็นอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ส. 30 มี.ค. 62
13.00 - 16.00 น.

ปัญหำและทิศทำงระบบบริหำรงำนบุคคล

09.00 - 12.00 น.

กฎหมำยภำษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ำง

13.00 - 16.00 น.

กำรร่ำงกฎหมำยและกำรจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น

อำ.31 มี.ค.62

ผู้อำนวยกำรจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำยและระเบียบ
รำชกำร สำนักงำน กพร.
ดร.มำโนช นำมเดช
ตุลำกำรศำลปกครอง
อำจำรย์ศิริวัฒน์ บุปผำเจริญ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น
ผู้แทนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น
ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำกฎหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ครั้งที่ 5
09.00 – 12.00 น.
ศ. 19 เม.ย. 62
13.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
ส. 20 เม.ย. 62
13.00 - 16.00 น.

อำจำรย์ประวิทย์ เปรื่องกำร
วินัยในระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
อดีตผู้อำนวยกำรส่วนมำตรฐำนวินัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น:หลักกำร วิธีกำรดำเนินกำร ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำและส่งเสริมกำร
และข้อพึงระวัง
บริหำรงำนท้องถิ่น
อำจำรย์อนุชำ ฮุนสวัสดิกุล
สัมมนำประเด็นกำรบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น
ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครอง
พิษณุโลก
อำจำรย์สุรศักดิ์ แป้นงำม
กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยสำหรับองค์กรปกครอง
หัวหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณฯ
ส่วนท้องถิ่น (กำรจัดเตรียมงบประมำณใหม่)
สำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น

ศึกษำดูงำน
(พฤ-ส.)
09.00-16.00 น.
25-27 เม.ย. 62

ศึกษำดูงำนในประเทศ ประเด็นกฎหมำยท้องถิ่น

ระยะเวลำดูงำนประมำณ
2-3 วัน (พฤ-ส.)
สถำนที่และจังหวัดแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

-กำหนดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยท้องถิ่น รุ่น 8- (4)

ครั้งที่ 6
09.00 - 12.00 น.
ศ. 10 พ.ค. 62
13.00 - 16.00 น.
ส. 11 พ.ค. 62 09.00 - 16.00 น.
09.00 - 12.00 น.
อำ 12 พ.ค. 62
13.00 – 16.00 น.

อำจำรย์วิภำ ธูสรำนนท์
ประสบกำรณ์และข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรกำรคลัง
กำรดำเนินงำนของกระทรวงมหำดไทย
ท้องถิ่น
โครงสร้ำง กำรจัดเก็บรำยได้ กำรหำประโยชน์ใน นำยดุษฎี สุวัฒวิตยำกร
ทรัพย์สิน และกำรกู้เงินจำกแหล่งต่ำงๆ
ที่ปรึกษำ
อำจำรย์สุปรำณี จงธรรมวัฒน์
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ และกำร
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนพัฒนำระบบงำน
บริหำรพัสดุภำครัฐ
พัสดุ กรมบัญชีกลำง
อำจำรย์อนุชำ ฮุนสวัสดิกุล
สัมมนำประเด็นกำรบริหำรกำรเงิน กำรคลัง
ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครอง
พิษณุโลก
สัมมนำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
รองเลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ

ครั้งที่ 7
กำรจัดทำงบประมำณและเบิกจ่ำยเงิน และ
09.00 - 12.00 น. พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.
2561
ศ. 24 พ.ค. 62
ป.ป.ช. กับกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
13.00-16.00 น.
ท้องถิ่น
สตง. กับกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ส. 25 พ.ค. 62 09.00 - 16.00 น.
ท้องถิ่น
09.00 – 12.00 น. ยุทธศำสตร์ชำติกับกำรปฏิรูปประเทศ
กำรจัดบริกำรสำธำรณะของกรุงเทพมหำนคร
อำ 26 พ.ค.62
13.00 – 16.00 น. เปรียบเทียบกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 8
09.00 - 12.00 น.

ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง

13.00-16.00 น.

กำรดำเนินคดีแพ่งและคดีอำญำ

09.00-16.00 น.

สัมมนำเอกสำรวิชำกำรกลุ่ม

ศ. 31 พ.ค. 62

ส. 1 มิ.ย. 62

(ศ.-อำ.)
09.00 - 16.00 น.
21-23 มิ.ย. 62
5 ก.ย. 62
09.00 - 16.00 น.

นำเสนอเอกสำรวิชำกำรกลุ่ม และปัจฉิมนิเทศ
รับประกำศนียบัตร

อำจำรย์อุษณีย์ ทอย
หัวหน้ำฝ่ำยระเบียบเบิกจ่ำย
สำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น
อำจำรย์ทินกร เขมะวิชำนุรัตน์
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
อำจำรย์มณเฑียร เจริญผล
รองผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
ผู้แทนจำกกรุงเทพมหำนคร
ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญชัย แสวงศักดิ์
รองประธำนศำลปกครองสูงสุด
อำจำรย์อิทธิพร แก้วทิพย์
อัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีอำญำ 2
อำจำรย์อนุชำ ฮุนสวัสดิกุล
ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครอง
พิษณุโลก
จำนวน 3 วัน (ศ.-อำ)
สถำนที่และจังหวัดแจ้งให้ทรำบภำยหลัง
สถำบันพระปกเกล้ำ

**กำหนดกำรเรียนกำรสอนและวิทยำกรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม**
-กำหนดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยท้องถิ่น รุ่น 8- (5)

