




ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  สกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

1 นาย เฉลิมชัย ศรีตระกูล - - - - -

2 นาย นิติดล โสภาภักด์ิ นิติกร ทต. ท่าล่ี ท่าล่ี เลย

3 นางสาว สลิลทิพย์ โพธ์ิมูล นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธ์ุ

4 นาย ฐกฤตธรณ์ เสาธงธีรโรจน์ นิติกร อบต. กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น

5 นาย ธานินทร์ ผดุงเวียง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น

6 นาย กตพล จันดาเบ้า  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น

7 นาย ธนาพัทธ โพธิดอกไม้ นิติกร อบจ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

8 นางสาว นงลักษณ์ พหลทัพ นิติกร อบจ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

9 นาย เทพอมร ประยูรชาญ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น

10 นาย ชวลิต มูลทา นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น

11 นาย รัฐพล บุรพันธ์ นิติกร อบต. หนองโก กระนวน ขอนแก่น

12 นาย ธรรมการ โทท า นิติกร อบต. หินตั ง บ้านไผ่ ขอนแก่น

13 นาย กิตติธร ค าสวัสด์ิ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. นาหว้า นาหว้า นครพนม

14 นาง ธัญพร อภัยโส นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. พุ่มแก นาแก นครพนม

15 นางสาว รุจิเลขา แท่นกระโทก นิติกร อบต. หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

16 นาง วรณัน นุ่มเฉย นักบริหารงานศึกษา อบต. หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา

17 นาย รณฤทธ์ิ ทองจ้าว นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ตลาดนิคมปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์

18 นางสาว นันธิยา สะเทิงรัมย์ นิติกร อบต. ทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

19 นางสาว ศุภรัสม์ิ พัฒน์ธนกฤษศิริ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

20 จ่าเอก นฤเบศร์ ศรีคุณ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ล าดวน กระสัง บุรีรัมย์

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 1 (วันท่ี  13 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
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21 นาย อภิศักด์ิ พิชัย นิติกร อบต. โนนแดง บรบือ มหาสารคาม

22 นางสาว นภัสนันท์  จันทะดี นิติกร อบต. หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม

23 นาย พลาธิป นิลโคตร นิติกร ทต. ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

24 นาย สุทธะ บุญจันดา เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

25 นาย มานิช เเก่นจ าปา นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร

26 นาย ธนกร งามโนนทอง นิติกร อบต. พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

27 นาย เสกสรรค์ สุพิชญ์ นิติกร อบต. ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ

28 นาง เนตยา ลี สมบูรณ์วงศ์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ท่าลาน บ้านหมอ สระบุรี

29 นาง นลินี บัวกล้า นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

30 นาย สมเกียรติ คฤหะมาน นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

31 นาย จิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย  นายกเทศมนตรี ทต. ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

32 นาย ปภังกร รักเลิศ  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทต. ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

33 นาย ยุทธวัฒน์ สุนันต๊ะ นิติกร อบต. สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

34 นาย พิทักษ์ สายกระสุน  นายกเทศมนตรี ทต. กระหาด จอมพระ สุรินทร์

35 นางสาว สมัชญา หาญเสมอ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ประดู่ ส าโรงทาบ สุรินทร์

36 นางสาว ปวรวรรณ เชื อไพบูลย์ ลูกจ้างตามภารกิจ ทต. โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

37 นาย ศราวุธ เชื อไพบูลย์ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

38 นาย ฉันนะ ทองโชติ นิติกร ทต. โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

39 นาย ทวีศักด์ิ จันทะศรี  นายกเทศมนตรี ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู

40 นางสาว รัญชิดา บุญอุ้ม นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวล าภู
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41 นาย เอกสิทธ์ิ เพลิดพราว นิติกร อบต. เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี

42 นาย อดิศักด์ิ มูลบัวภา นักจัดการงานท่ัวไป อบต. ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี

43 นาง สุกี พรมจักร์ นักทรัพยากรบุคคล อบต. ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี

44 นางสาว ธัญลักษณ์ พานชมภู นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี

45 นาง ณีรนุช สีดาบุตร นักบริหารงานท่ัวไป อบต. นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี

46 นาง วิลาวัณย์ ค าก่อง นิติกร อบต. บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี

47 สิบต ารวจโท สุริยันต์ ภูมิเรือง นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี

48 นางสาว ธารินี ศรีหะ นิติกร ทม. หนองส าโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี

49 นาย ศุภวิช เช่ียวสงคราม นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี

50 นางสาว จิราพร สาครเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

51 นาง จินตนา เชื ออุ่น นักบริหารงานการคลัง อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

52 นางสาว สุเพ็ญศรี ปัญญาดี นักบริหารงานการคลัง อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

53 นาง จุฑารัตน์ หัตถสงเคราะห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

54 นางสาว จินตนา พลแพงขวา นักวิชาการเงินและบัญชี อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

55 นางสาว เยาวภา พงศยสุต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

56 นาย ประเสริฐ สายงาม นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี

57 นาย มานะ นุสันรัมย์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย์

58 นาย นิติธรรม แกล้วกล้า นิติกร ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย์

59 นาง พเยาว์ โกศรีงาม นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น

60 นาง ภาวิณี พุทธศรี นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
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61 นาย จิระศักด์ิ กมลจิตร นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

62 นาย ภาคิม จิรจตุรพรกุล นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

63 นาย เฉลิมศักด์ิ น้อยศรี  นายกเทศมนตรี ทต. นาดินด า เมืองเลย เลย

64 นาย สมคิด ตะวังทัน นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม

65 นาย สุชาติ สุพรรณพุทธา อบต. ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น

66 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ภาชนะวรรณ์ นิติกร อบต. นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม

67 นางสาว วันวิสาข์ มีสะอาด นักทรัพยากรบุคคล ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

68 นาง ดลนภา เชิงดี ครู อบต. ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี

69 นาย ฐิติศักด์ิ สว่างชาติ นิติกร อบต. ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร

70 นาย ย่ิงยศ หนูราช นิติกร อบต. โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี

71 นางสาว อัจฉราภรณ์ โคตะ นิติกร ทต. เมืองทองท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร

72 นาย วัชรศักด์ิ สุระสังข์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนครก ท่าตูม สุรินทร์

73 นาย ด ารงค์ ยางหงษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนครก ท่าตูม สุรินทร์

74 นาย นิติรัชท์ บุญหลักค า นิติกร ทต. สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

75 นาย สุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรีต าบลหนองโน ทต. หนองโน กระนวน ขอนแก่น

76 นาย อนทต์ เมืองพรหม หัวหน้าส านักปลัด ทต. หนองโน กระนวน ขอนแก่น

77 นาง ธัญพร ศรีมะเริง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

78 นาย ปรีชา เวชภัณฑ์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. น  าโสม น  าโสม อุดรธานี

79 นาง ปารีณา  โพธ์ิศรี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. หนองแวงโนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี



ผู้ที่ได้รับเลอืกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  

การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 การด าเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด 
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินคดีทางปกครอง 

และกรณีศึกษาแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 

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

1. หลักการและเหตุผล  
 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและการปฏิบัติราชการอ่ืนที่อยู่ในหน้าที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่มีกฎหมายก าหนด ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานข้าราชการท้องถิ่น 
ทุกระดับจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการก าหนดไว้  
หากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐหรือ
บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถูกด าเนินการทางแพ่ง อาญา และวินัย ตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งในส่วนของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นจะต้องถูกด าเนินการทางวินัยเช่นเดียวกันด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และป้องกันการถูก
ตรวจสอบพบและชี้มูลความผิดทางวินัย อาญา จากหน่วยงานตรวจสอบของรัฐ จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นทุกต าแหน่งจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับมาตรฐานทางวินัยและการด าเนินการทางวินัย การ
พิจารณาความผิดทางวินัย การก าหนดโทษ การลงโทษ และการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตลอดจนอ านาจใน
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แนวทางวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่เก่ียวข้อง 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การด าเนินการทางวินัย หลักความรับผิดทางละเมิด หลักกฎหมาย
ปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทาง
ละเมิดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวค าวินิจฉัยของศาล
ปกครองขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ ในอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบทบาทภารกิจที่กฎหมายก าหนด รวมทั้ง หลักปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ให้อยู่ในกรอบระเบียบทางวินัยของทางราชการ 
  2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการด าเนินการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจความรับผิดทางละเมิดทางปกครองและศึกษาขั้นตอนการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เช่น พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลากรในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 
 2.4 เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวการปฏิบัติราชการที่ดี ตามแนวค า
วินิจฉัยของศาลปกครอง เพ่ือที่จะให้สามารถปฏิบัติงาน ใช้อ านาจ ดุลพินิจที่เหมาะสมและถูกต้องได้ 
 2.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดคดีปกครองทั้งในฐานะผู้ฟ้องคดีและผู้ถูก
ฟ้องคดี การรวบรวมพยานหลักฐานในการเสนอให้พนักงานอัยการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีทางปกครอง 

3. กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรม 
 จ านวน 200 – 300 คน/รุ่น 
 ๑. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น 
 ๒. ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓. ผู้อ านวยการส านัก/กองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. หัวหน้าส านักปลัด 
 5. นิติกร 
 6. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจ 

4. โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนรู้ 
 ระยะเวลาการอบรม จ านวน 3 วัน  
 อบรมจ านวน 4 วิชา ประกอบด้วย 
 
วันแรก 
 
เวลา 13.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 
วันที่สอง 
 
09.00 – 12.00 น. - การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับมาตรฐานทางวินัยและ 

- การด าเนินการทางวินัย 
- ความหมาย โทษทางวินัย 
- การพิจารณาความผิดทางวินัย  
 - การก าหนดโทษ การลงโทษ  
 - การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
 

13.00 – 16.00 น. - เทคนิคการตั้งเรื่องกล่าวหา 
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 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 - การก าหนดประเด็นการสอบสวน  
- สาระส าคัญของวิธีการก่อนการด าเนินการทางวินัย 
 - กรณีศึกษาความผิดทางวินัยที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นต้องรู้ 
- สาระส าคัญของการด าเนินการทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูล และ
กรณีศึกษา 
- สาระส าคัญของการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย และค าสั่งให้ออกจาก
ราชการ 
- สรุปสาระส าคัญของการร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม 
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

วันที่สาม 
09.00 – 12.00 น. - พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
- การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- อ านาจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง   
- แนวค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่เก่ียวข้อง 
โดยวิทยากรจากส านักงานศาลปกครองและตุลาการศาลปกครอง  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 16.00 น. - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

 - ค าวินิจฉัยคดีปกครองด้านวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริหารงาน
บุคคล และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

- กรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง 
โดยวิทยากรจากส านักงานศาลปกครองและตุลาการศาลปกครอง  

 
5. วิธีการด าเนินการบรรยายและรูปแบบการบรรยาย 
 - การบรรยาย การสัมมนา  
 - การตอบข้อซักถามโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากตุลาการศาลปกครอง 
6. งบประมาณ/ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จ านวน 3,900 บาท/คน (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยค่าลงทะเบียน
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
กลางวัน และค่าอาหารว่าง *แต่จะไม่รวม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าวได้ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามบทบาทภารกิจที่กฎหมายก าหนด รวมทั้ง หลักปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้อยู่ในกรอบระเบียบทาง
วินัยของทางราชการ 
  7.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการด าเนินการทางวินัย 
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

7.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจในเรื่องความรับผิดทางละเมิดทางปกครอง และขั้นตอนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เช่น พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลากรในศาลปกครองสูงสุดว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 
 7.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวการปฏิบัติราชการที่ดีตามแนวค าวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง เพ่ือที่จะให้สามารถปฏิบัติงาน ใช้อ านาจ ดุลพินิจที่เหมาะสมและถูกต้องได้ 
 7.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดคดีปกครองทั้งในฐานะผู้ฟ้องคดีและผู้ถูก
ฟ้องคดี การรวบรวมพยานหลักฐานในการเสนอให้พนักงานอัยการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีทางปกครอง 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมมือทางวิชาการในการจัด

โครงการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

9. การรับรองผลการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร 

จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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โครงการฝึกอบรมสัมมนา “ การด ำเนนิกำรทำงวินัย ควำมรับผิดทำงละเมิด 

 วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง กำรด ำเนินคดีทำงปกครอง 
และกรณีศึกษำแนวค ำวินิจฉัยของศำลปกครอง ” 

 

         ค่าลงทะเบียน จ านวน 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 475 – 3 - 42931 – 8 
หมายเหตุ :  กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน พร้อมรายละเอียดโดยให้ระบุ 

ชื่อหลักสูตร , รุ่น ,ชื่อ – สกุล, สังกัด, อ าเภอ, จังหวัด , และเบอร์โทรศัพท์ 
           ของผู้เข้ารับการอบรม  

                          ลงในส าเนาใบโอนเงิน เพ่ือใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน  
                          โดยส่งเอกสารมาที่ : e-mail: seminar.tu54321@gmail.cm 
   หรือ ID LINE : @TUSEMINAR   หรือ LINE กลุ่มหลักสูตรอบรม  
   จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับให้ 
 
 

ธนาคารตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ เท่านั้นเอกสารส าหรับ

การช าระเงินค่าลงทะเบียนให้โอนเข้าบัญชี 

 

 



 

หลักสูตร การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การด าเนินคดีทางปกครอง เเละกรณีศึกษาเเนวค าวินิฉัยของศาลปกครอง 


