




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

1 นางสาว อุไรรัตน์ สนุ่นดี นักบริหารงานท่ัวไป อบต. นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์

2 นาย อดิศักด์ิ ค าภา นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เชียงคาน เชียงคาน เลย

3 นาย สุรเชษฐ์ หนูพริก นิติกร อบต. ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย

4 นางสาว วราภา บุดดา นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ทรายขาว วังสะพุง เลย

5 นางสาว พรนภา ชัยชนะ นิติกร ทต. นาแห้ว นาแห้ว เลย

6 นาย เฉลิมศักด์ิ น้อยศรี  นายกเทศมนตรี ทต. นาดินด า เมืองเลย เลย

7 นาย สิทธิคม แก้วใสทอง นักทรัพยากรบุคคล อบต. ศรีสองรัก เมืองเลย เลย

8 นางสาว ธนพร มะลีแก้ว นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ศรีสองรัก เมืองเลย เลย

9 นางสาว วิลาววรณ ศิริเพชร นิติกร อบต. ศรีสองรัก เมืองเลย เลย

10 นาย ณัฐพล สายพิณ นิติกร อบต. ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย

11 นาย ธนพล ค าอินทร์ ผู้ช่วย อบต. ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย

12 นาย ธนัช ตัวตน นิติกร ทต. เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบ่ี

13 นาย วัชรพงค์ บุษย์เพชร นักบริหารงานท่ัวไป อบต. อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี

14 นางสาว ศิริพร พิกุลทอง  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ท่าเรือพระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี

15 นางสาว วิภาวรรณ์ มุลละชาติ นิติกร ทต. โพน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ

16 นาย สุรพล จิตต์เจริญธรรม นักทรัพยากรบุคคล ทต. ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธ์ุ

17 นาง นิษฐา แสนพล นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธ์ุ

18 นาง ปัฐนา เหล่ียมสิงขร นักจัดการงานท่ัวไป ทต. ล าห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธ์ุ

19 นางสาว กัญญารัตน์ ปุจโฉ นักทรัพยากรบุคคล ทต. ล าห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธ์ุ

20 จ่าเอก มนตรี ผาวงษา นักทรัพยากรบุคคล อบต. หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 2 (วันท่ี  15 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
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21 นาย พานิช พลล  า นิติกร ทต. โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น

22 นางสาว ณัฐวิภา ผลช านัญ นิติกร อบจ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

23 จ่าเอก ยุทธนา ตาบ้านดู่ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ชนบท ชนบท ขอนแก่น

24 นางสาว ภัทรพร  แก้วคูณ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น

25 นาย เฉลิมพร สุรพล นิติกร อบต. ทรายมูล น  าพอง ขอนแก่น

26 นางสาว อุนิษา ศรีคัทนา นิติกร ทต. บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น

27 นางสาว ศศิมาภรณ์ นาถ  าชน นิติกร อบต. บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น

28 นาย วิทวัส จันทะรี นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

29 นาย กระแส มาศรี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. พระบุ พระยืน ขอนแก่น

30 นาย รัฐพล นาคทอง นิติกร อบต. วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น

31 พันจ่าเอก เทียนชัย ภูมิเวียงศรี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. หนองนาค า หนองนาค า ขอนแก่น

32 จ่าเอก ธิติพันธ์ มิตรชู นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. สนามชัยเขต สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

33 นาย เดช หิรัญพิศ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

34 นาย จีระพงษ์  พาเก่าน้อย นิติกร อบต. บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

35 นาย มาโนช พิทักษ์ นิติกร อบต. สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

36 นาย ชัชวาลย์ น่ิมแนบ นักทรัพยากรบุคคล อบต. ท่าเรือ ปากพลี นครนายก

37 นาย ธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ทต. เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม

38 นาย วรวิทย์ จันทะเมือง นิติกร ทต. เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม

39 นาย มิตร วรรณไชย นักบริหารงานช่าง ทต. เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม

40 นาย รัฐกร นันชนะ นักทรัพยากรบุคคล อบต. โคกสี วังยาง นครพนม
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41 นางสาว ปิติพรรณ ผ่านส าแดง นิติกร อบต. โคกสูง ปลาปาก นครพนม

42 นาย บรรจง ภาวะดี นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. โคกสูง ปลาปาก นครพนม

43 นาย คงศักดิ วัตะโส นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม

44 นางสาว ณัฐชา ขาวฉลาด นิติกร อบต. บุ่งขี เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา

45 นาย นรธีร์ เพ็ชรพูล นิติกร อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

46 นาง ณิชนันทน์ โชติไพบูลย์พันธ์ุ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

47 นาย บัณฑิต ภาคโพธ์ิ นิติกร ทต. โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

48 นางสาว ปัทมาวดี วงษ์ขันธ์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์

49 นางสาว จันทร์เพ็ญ โสภา นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์

50 นาย ฐิติพงษ์ วรรณพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล อบต. กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

51 นาง ประภัสสร จ านงค์บุตร นักบริหารงานท่ัวไป ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

52 นาง ปริษา เจริญสลุง นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา

53 นาย ธีรพงศ์ คงเสือ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ป่าซาง ดอกค าใต้ พะเยา

54 นาง มายุรี ชูสุวรรณ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร

55 นาย ชลัฏกิตต์ิ เหมะธุลิน นิติกร ทต. บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก

56 นาย ประสิทธิชัย นางาม นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก

57 นางสาว ทัศนีย์ สุจิตตกุล นิติกร อบต. เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม

58 นาย ธนกฤต ศรีภักดี นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม

59 นาย สุวาท จอมทอง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม

60 นาง วรากร นนยะโส นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
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61 นาง เสง่ียม อาระหัง นักทรัพยากรบุคคล อบต. งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม

62 นาย กิตติศักด์ิ  โคแสงรักษา นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

63 นางสาว ศศิมาภรณ์ ชัยชนะ นักจัดการงานท่ัวไป อบจ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

64 นาง ศักด์ิศรี ศรีนอก นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

65 นางสาว นริศรา ซาเสน นิติกร อบจ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

66 นาย สุทธิชัย บุญทิพย์ นิติกร อบต. ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร

67 นาย สมศักด์ิ ทองข า นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร

68 นาย เนติ เรืองเริงกูลฤทธ์ิ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. เมืองรามันห์ รามัน ยะลา

69 นาย ฉอ้อน สังขาร นิติกร ทต. บ้านค่ายพัฒนา บ้านค่าย ระยอง

70 นางสาว รศรินทร์ พรมเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. บ้านค่ายพัฒนา บ้านค่าย ระยอง

71 นาย นิรุธ นิยมสมาน ทต. บ้านค่ายพัฒนา บ้านค่าย ระยอง

72 นางสาว พัชมณ บุญสุข นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

73 นาย กีรติ ยอดแก้ว นิติกร อบต. ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร

74 นาย ทิวา นนท์ไพวัลย์ นิติกร ทต. นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร

75 นาย ชัยศรีศักด์ิ ศรีสันติสุข นิติกร ทต. สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร

76 นาง สาวิตรี พิมสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี

77 นางสาว ปภาดา เอ่ียมสุดใจ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี

78 นางสาว วรัฏฐา ประชีพฉาย นักพัฒนาชุมชน อบต. ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี

79 นางสาว ปรียาภรณ์ บุญเพ็ง นักวิชาการสุขาภิบาล อบต. ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี

80 นางสาว กนกรัตน์ มณีทอง นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี



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

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 2 (วันท่ี  15 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

81 นาย สุวิทย์ แจ่มจ ารัส นักบริหารงานช่าง ทต. จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี

82 นางสาว ธนุศร อยู่ยืนยง นิติกร ทต. วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

83 นางสาว จิราภรณ์ รู้จัก ลูกจ้างตามภารกิจ ทต. วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

84 นาย ยงยุทธ โชติพิรัตน์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

85 นาย ปรเมศ ศรีล าดวน นักพัฒนาชุมชน ทต. เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู

86 นาง วลัยพรรณ แรมจบก นิติกร ทต. กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู

87 นางสาว สุภาพร จันทะเรือง นักทรัพยากรบุคคล ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู

88 นาย ชัยพร ขันทะชา นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู

89 นางสาว อมรรัตน์ ทีทองแดง นักบริหารงานการคลัง ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู

90 นางสาว กาญจนา ทองเหง้า นักบริหารงานศึกษา ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู

91 นาย กิตติพงษ์ เหล่าค า นิติกร ทต. นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

92 นาย พงศักด์ิ สมสมัยพงศ์กุล นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู

93 นาย ธีระพงษ์ เจริญรอย นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ

94 ว่าท่ีร้อยตรี ธีระศักด์ิ จันทวงศ์  นายกเทศมนตรี ทต. เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ

95 นาย พนมกร พานพิมพ์ นิติกร ทต. แชแล กุมภวาปี อุดรธานี

96 นาย ราหุร พินิจมนตรี นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี

97 นาย อานนท์ ชนะสงคราม ทต. กุดจับ กุดจับ อุดรธานี

98 นาย สัมฤทธ์ิ พวงพุฒ นิติกร ทต. กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี

99 นางสาว พิชญสรักษณ์ สุขรมย์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี

100 นางสาว ฐติยาพร ติณณ์ณภัทรสกุล นิติกร ทต. คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี



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

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 2 (วันท่ี  15 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

101 นางสาว กฤติกานต์ กันยาประสิทธ์ิ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี

102 นาง อารีรัตน์ จูมพลหล้า นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี

103 นางสาว เณฏิรัตน์ วิเศษเมธานนท์ นิติกร ทต. ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี

104 นาย สุรพล ชาญนรา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี

105 นาง สุดารัตน์ อดทน นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ปะโค กุดจับ อุดรธานี

106 จ่าเอก ยุทธยา ทาสิมมา นิติกร ทต. ภูผาแดง หนองวัวซอ อุดรธานี

107 นางสาว รัตติยา โสพันธ์ นิติกร ทต. สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี

108 นาย วิทยา นนทะค าจันทร์ อบต. หนองแดง เมืองมหาสารคาม

109 นางสาว เณฏิรัตน์ วิเศษเมธานนท์ นิติกร ทต. ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี

110 นาย กฤดิทัต บุตรโพธ์ิ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู

111 นาย ปรีชา ฤกษ์มาสกุล นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร

112 นางสาว กิตติพิชญ์ ไชยภักดี นิติกร อบต. บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม

113 จ่าเอก ปกรณ์ ทองเปลว นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา

114 นางสาว กรรณิการ์ บุญเหลือ นิติกร ทต. บึงส าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา

115 นาย วีระยุทธ สารวงษ์ นิติกร ทต. ภูกระดึง ภูกระดึง เลย

116 นาง ปวริศา บุญประสิทธ์ิ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บึงส าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา

117 นาย สุริยา หาญจิตร นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. บึงส าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา

118 นาย คมกริช ฝุ่นแก้ว ลูกจ้างตามภารกิจ อบต. นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

119 นางสาว นันท์นภัส  แก้วมณีชัย นิติกร อบต. นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

120 นาย สุรสิทธ์ิ มาตรค าจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล อบต. ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์



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

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 2 (วันท่ี  15 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

121 นาง ทรัพย์ งามชัยภูมิ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

122 นางสาว มินตรา จันทนะ นิติกร อบต. พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม

123 นางสาว ศิริมา ภูมิเหล่าแจ้ง นิติกร อบต. หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร

124 นาง ชัญญาภัค ทาปุ๋ย นักบริหารงานท่ัวไป อบต. หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร

125 นาย พิเชษฐ์ พลดาหาญ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. กกทอง เมืองเลย เลย

126 จ่าเอก เศรษฐา จิตธรรม นักบริหารงานท่ัวไป ทต. สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร

127 นาย อคิระ ไชยเทศ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม

128 นาง สมสกุล บุญไสย นักบริหารงานศึกษา อบต. ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น

129 นางสาว เนาวรัตน์ นะคะจัด นักทรัพยากรบุคคล ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม

130 นาย มณเทียร ทองรัตน์ นักบริหารงานท่ัวไป ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

131 นาย กิตติภัฎ อินทรีย์ นิติกร ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

132 นางสาว พัสตราภรณ์ เหลืองอิงคะสุต นิติกร ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

133 นาง ณัฎฐ์ชนันทน์ หวังรวมกลาง นิติกร อบต. ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา

134 นาย วิทยา คีรีรัตน์สกุล นิติกร อบต. เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์

135 นาย อภิสิทธ์ิ พุดสีเสน นิติกร อบจ. กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

136 นาง นภัสวรรณ ภูโอบ นิติกร อบจ. กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

137 นางสาว ชวัลรัตน์ จันทะคัด นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร

138 นาย นิวัตร ค ามุงคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม

139 นาย กิตติพงษ์ ค ากรฤาชา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม

140 นาย วัชรินทร์ อุดมศาส์นต์ รองปลัดฯ วังตาม่วง เมือง นครพนม



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

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 2 (วันท่ี  15 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

141 นาย ชาญวิทย์ มุลตอง นิติกร วังตาม่วง เมือง นครพนม

142 นางสาว ประครอง ฦาชา นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

143 นาย สมหวัง ศรวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

144 นาย วันเฉลิม ตั งวิริยะ นักทรัพยากรบุคคล ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์

145 นาย สมเกียรติ เกษตรวิทย์ นิติกร ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์

146 นาง สมหมาย ชัยมหา  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

147 นาง สุดาวดี บุญปก นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

148 นาย นิคม ช่างเกวียน นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา

149 นาง ประชุมพร เท่ียงธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์

150 นางสาว รัตนา วงษ์ชม นิติกร อบจ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

151 นางสาว นันท์นภัส กอเซ็ม นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บ้านค่ายพัฒนา บ้านค่าย ระยอง

152 นาย วัชรศักด์ิ สุระสังข์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนครก ท่าตูม สุรินทร์

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

154 นาย พิทักษ์ แสนกล้า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์

155 นาย ประเสริฐ สุขจิต  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์

156 นาย มงคล ผลไม้ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร

157 นางสาว ชัญญานุช ฉลองชาติ นิติกร อบต. หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี

158 นาง เฉียบ แสนกล้า อบต. ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์

159 นาย อภิศักด์ิ พิชัย นิติกร อบต. โนนแดง บรบือ มหาสารคาม

160 นาง โสภา พรหมกสิกร นักบริหารงานท่ัวไป อบต. มะค่า โนนไทย นครราชสีมา



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

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 2 (วันท่ี  15 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

161 นางสาว ดอกไม้ นันสันเทียะ นักทรัพยากรบุคคล อบต. มะค่า โนนไทย นครราชสีมา

162 นาย ช านาญ ภาระจ่า นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี

163 นาย กฤติภัทร ภิญโญชุติวัต นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธ์ุ

164 นาย สวาท เจริญย่ิง อบต. บ้านผือ จอมพระ สุรินทร์

165 สิบเอก ศักด์ิดา คมข า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ



ผู้ที่ได้รับเลอืกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  

การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 การด าเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

กรุณาสแกน QR CODE เข้า LINE กลุ่มอบรม รุ่นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 
 

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 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


