หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบราชการสําหรับผูบริหารองคกรภาครัฐ”
คาธรรมเนียมการอบรม คนละ 7,500.-บาท
ํ

(ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แนบสําเนาใบปริญญาบัตรมาพร ้อมใบสมัคร ท่านจะได้ส ิทธิลด 10%)

จานวน 3 วัน (18 ชั่วโมง) เวลา 09.00-16.00 น.
หล ักการและเหตุผล
การบริหารงานภาครัฐในปั จจุบันนันแวดล ้อมไปด ้วยนโยบาย กฎหมาย และระเบียบต่างๆ เพือใช ้ในการบริหาร สั งการและกํากับการ
ปฏิบัตงิ าน เพือให ้เกิดความเชือมันได ้ว่า การปฏิบัตงิ านของส่วนราชการต่างๆ จะสํ าเร็จบรรลุเป้ าหมาย หรือวัตถุประสงค์ทวางไว
ี
้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยได ้รับการบริหารจัดการทีดีจากเจ ้าหน ้าทีผู ้ปฏิบัตงิ าน อันจะทําให ้ลดความเสียงจาก
การทุจริตประพฤติมช
ิ อบลงได ้ ผู ้บริหารองค์กรภาครัฐจึงจําเป็ นทีจะต ้องพบกับข ้อจํากัดในการบริหารงาน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายหรือ
ระเบียบราชการทีทําให ้ไม่มอ
ี ส
ิ ระในการตัดสินใจ รวมทังยังได ้รับผลกระทบจากภายนอกทีต ้องมีการคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
สามารถถูกตรวจสอบการกระทําจากภายนอก จึงทําให ้องค์กรของรั ฐถูกคาดหวังว่าเจ ้าหน ้าทีต ้องปฏิบัตงิ านด ้วยความยุตธิ รรม และ
ซือสั ตย์สจ
ุ ริตอยูเ่ สมอ
ดังนั น สํ านั กสิรพ
ิ ัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได ้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรกฎหมายและระเบียบราชการสํ าหรั บ
ผู ้บริหารองค์กรภาครัฐ ขึน โดยมุง่ เน ้นให ้ผู ้บริหารในภาครัฐได ้เสริมสร ้างความรู ้ ความเข ้าใจในเรืองของกฎหมายและระเบียบราชการ
เพือสามารถพัฒนาตนเองให ้เป็ นผู ้บริหารทีมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานได ้อย่างถูกต ้องและเป็ นธรรม รวมทังสามารถถ่ายทอด
ความรู ้ให ้กับบุคลากรในองค์กรให ้สามารถปฏิบัตงิ าน เพือทีจะขับเคลือนองค์กรไปในทิศทางทีถูกต ้อง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือให ้ผู ้เข ้ารั บการอบรมมีความรู ้ ความเข ้าใจถึงแนวคิด หลักการ และกฎหมาย ระเบียบราชการ ทีใช ้ในการบริหารองค์กร
ภาครัฐ และนํ าไปปรับใช ้ในการปฏิบัตริ าชการได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู ้ทีได ้รับจากการอบรมให ้กับบุคลากรในองค์กรของตนไปใช ้ในการปฏิบัตงิ านได ้
3. เพือสร ้างกลุม
่ เครือข่ายผู ้บริหารองค์กรภาครัฐ และวิทยากร ให ้มีโอกาสแลกเปลียนเรียนรู ้ความคิดและประสบการณ์ซงกั
ึ นและกัน
เนือหาหล ักสูตร
1. กฎหมายและระเบียบราชการในการบริหารงานภาครัฐ
2. กฎหมายบริหารการเงินการคลัง และการพัสดุ
3. ประเด็นทีสํ าคัญด ้านกฎหมายปกครอง
4. กรณีศก
ึ ษา: คดีการบริหารงานบุคคล
5. ระเบียบการบริหารงานพัสดุ
วิธก
ี ารอบรม

วิทยากร :
วิทยากร :
วิทยากร :
วิทยากร :
วิทยากร :

ศ.ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน์
ผศ.ดร.ปรีชา สุวรรณทัต
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
นายอดุล จันทรศั กดิ
อ. เฟื องฟ้ า เทียนประภาสิทธิ

เรียนรู ้โดยการบรรยาย/การอภิปราย/วิเคราะห์กรณีศก
ึ ษา

คุณสมบ ัติผูเ้ ข้าร ับการอบรม
 ผู ้บริหารระดับต ้นหรือเทียบเท่าในภาครัฐทีเกียวข ้องกับกฎหมาย เช่น หัวหน ้ากลุม
่ งาน ทีทํางานเกียวข ้อง
 ผู ้บริหารระดับกลางหรือเทียบเท่าในภาครัฐทีเกียวข ้องกับกฎหมาย เช่น ผู ้อํานวยการกอง ทีทํางานเกียวข ้อง
วิทยากรในหล ักสูตร
คณาจารย์และวิทยากร ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ทีมีความเชียวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง จากองค์กรภาครัฐ
การร ับรองผลการอบรม
ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมทีจะได ้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึ กอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะต ้องมีเวลาเข ้ารับ
การฝึ กอบรมไม่น ้อยกว่า 85% ของระยะเวลาการฝึ กอบรมทังหมด
การสม ัครและชํ าระค่าธรรมเนียม
 การสม ัคร ลงทะเบียน on-line ที www.training.nida.ac.th หรือ กรอกใบสมัครและส่งโทรสาร 0 2375 4720
 การชํ าระค่าธรรมเนียม โอนเงินเข ้าบ ัญชีเงินฝากออมทร ัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จําก ัด (มหาชน)
สาขา สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร์ ในนาม ““สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร์ สํ าน ักสิริพ ัฒนา”
เลขทีบ ัญชี ๙๔๔-๐-๒๓๓๙๗-๒ และส่งใบนํ าฝาก (ระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน)
ไปยังโทรสาร 0 2375 4720 หรือสอบถามเพิมเติมได ้ที 0 2727 3226, 0 2727 3232
การติดต่อสอบถาม
 ผู ้อํานวยการหลักสูตร Public Training
 กลุม
่ งานบริการฝึ กอบรม สํานักสิริพัฒนา

โทรศัพท์ 0 2727 3239
โทรศัพท์ 0 2727 3231, 0 2727 3213 - 14

โทรสาร 0 2375 4720

E-mail : trainingnida@gmail.com

หมายเหตุ

:

ลงทะเบียนอบรมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได ้ที www.training.nida.ac.th / วัน เวลาการจัดฝึ กอบรม และวิทยากร อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม

สํ านักสิรพ
ิ ัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศั พท์ 0 2727 3239, 0 2727 3231, 0 2727 3213 – 3214 โทรสาร 0 2375 4720
www.training.nida.ac.th
E-mail : trainingnida@gmail.com

Excellent Training
Excellent Service

