




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

1 นาย ทนง ตาสาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เวียงห้าว พาน เชียงราย

2 นางสาว กุลนันท์ ปาละกวงค์ นักบริหารงานการคลัง อบต. ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

3 นาย ปัณยา ประดาพล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร

4 นางสาว สุจิรา สุขเลิศ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. คลองใหญ่ โป่งน  าร้อน จันทบุรี

5 นางสาว อรอนงค์ แก้วสง่า นิติกร อบต. คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี

6 นาย ประณต คางดวง นิติกร อบต. โพรงอากาศ บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา

7 ว่าท่ีร้อยตรี ภูรินทร์ เนินนาค นิติกร อบต. คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

8 นางสาว สุกานดา หล าแก้ว นิติกร อบต. ศาลาแดง บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา

9 นางสาว เพชราวรรณ์ ชัยวัฒน์ธนัน นิติกร ทต. โป่ง บางละมุง ชลบุรี

10 นาย วรา รัตนะ นักทรัพยากรบุคคล อบต. คลองก่ิว บ้านบึง ชลบุรี

11 นางสาว สุนิสา บุญส่ง นิติกร อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

12 นางสาว พนิดา ตันสาโรจน์วนิช นิติกร ทต. ไม้งาม เมืองตาก ตาก

13 นาย ยศกลินทร์ แก้วเกิด นิติกร อบต. บางปลากด องครักษ์ นครนายก

14 นางสาว ดวงใจ ตาลน้อย นักบริหารงานท่ัวไป ทต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

15 นางสาว เบญจมาศ คบพิมาย นักบริหารงานการคลัง ทต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

16 นางสาว จิตรา รักษ์ศรีทอง นักบริหารงานการคลัง อบต. พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช

17 นางสาว ชลธิชา  บุญฤทธ์ิ ผู้ช่วยนักทรัพยาการบุคคล อบต. พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช

18 นาย บุญสิทธ์ิ สิทธิกูล นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

19 นางสาว สุมาลี เอ่ียมสอาด นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

20 นางสาว ศิรดา ชลประทิน นิติกร อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 3 (วันท่ี  20 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี



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

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม
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รุ่นท่ี 3 (วันท่ี  20 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

21 นาย วรวิทย์ ตันวิสุทธ์ิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

22 นาย ไพบูลย์ ใจปักษ์ นักบริหารงานช่าง อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

23 นางสาว วันเพ็ญ ทิพย์วีรนันท์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์

24 นางสาว สุดารัตน์ จุลศรี นิติกร อบต. บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์

25 นาย ศุภธร ขุมพลกรัง นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

26 จ่าเอก กีต้า มาตย์วังเเสง นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

27 นางสาว นพรัตน์ หาญนาดี นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์

28 ว่าท่ีร้อยตรี ชัยมงคล ส าราญ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

29 นาย รุ่งวิทย์ ฟักเจริญ นิติกร อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

30 นางสาว ฌัชชา เกิดชม นิติกร อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

31 นาย ด ารงฤทธ์ิ ยินดีทรัพย์ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ทม. เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา

32 นาย วรชนก คงเผ่า นิติกร อบต. น  าเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา

33 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธิดา จองเกียรต์ิ นิติกร ทต. เมืองรามันห์ รามัน ยะลา

34 นาย รมณ โพธิทัด นิติกร ทต. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง

35 นางสาว จุฑามาศ ชมนิสัย ผู้ช่วย ทต. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง

36 นางสาว จริยา ส าราญร่ืน ลูกจ้างตามภารกิจ ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

37 นาง กันยา เงินประดับ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี

38 ว่าท่ีร้อยเอก ภัสร์นนท์ จันทร์รัตนาพงษ์ นิติกร ทต. จอมบึง จอมบึง ราชบุรี

39 นางสาว ภัทริน กันเกลา นิติกร อบต. ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี

40 นางสาว รภัทร พุทธาโชติวัตร ผู้ช่วย ทต. พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
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รุ่นท่ี 3 (วันท่ี  20 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

41 นาย วัฒนศักด์ิ ลิ นทอง นักทรัพยากรบุคคล ทต. พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

42 นางสาว อารยา มณีเอ่ียม นิติกร อบต. บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

43 ร้อยตรี ประทิน ปานอุทัย นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม

44 นางสาว พัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ไทรทอง คลองหาด สระแก้ว

45 นาง ณิชาภัทร แกมอุดม นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว

46 นาย อุดมโชค ดาราศร นักบริหารงานท่ัวไป ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว

47 นาง สัจจาภรณ์ บุบผาสุวรรณ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี

48 นาย ฐกฤต ธนาสิทธ์ิพันธ์กุล นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี

49 นางสาว หทัยรัตน์ เฉลียวฉลาด นิติกร อบต. คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย

50 นาย ก่อพงษ์ บัวชิต นักทรัพยากรบุคคล อบต. บางเลน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี

51 นาย สมชาย เชื อวงค์ นิติกร อบต. บางตะเคียน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี

52 นางสาว ปรมา เกษดี นิติกร อบต. บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี

53 นาย สมศักด์ิ น่ิมพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สายทอง ป่าโมก อ่างทอง

54 นาย นายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ปลาค้าว เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

55 ว่าท่ีร้อยโท ธวัชชัย มาลัย นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. คูเมือง วารินช าราบ อุบลราชธานี

56 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นันท์ภาอร ทินโนรส นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. หนองไฮ ส าโรง อุบลราชธานี

57 นาง โสภณ วุ่นแป้น นิติกร อบต. ก าแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

58 พันจ่าโท คมสัน ศรีชุมพล นักบริหารงานสาธารณสุข ทม. เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา

59 นาย เฉลิมศักด์ิ น้อยศรี  นายกเทศมนตรี ทต. นาดินด า เมืองเลย เลย

60 นาย สิทธิกร จัดสวย นิติกร ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
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รุ่นท่ี 3 (วันท่ี  20 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

61 นางสาว มณีรัตน์ เรืองศิริ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. โพรงอากาศ บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา

62 นาย สิทธิกร จัดสวย นิติกร ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

63 นางสาว วราภรณ์ ยงสวัสดิ นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

64 นางสาว รุ่งทิพย์ เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

65 นางสาว ภัคสิตา คุ้มอารีย์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ป่างิ ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง

66 นาย สมมาตร น  าวน นักสันทนาการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

67 นาย คัมภีร์ พ่วงรอดพันธ์ุ นักสันทนาการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

68 นางสาว รังศิยา โทมา นิติกร ทต. บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา

69 พันจ่าเอก ศักด์ิสิทธ์ิ สุภากรณ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี

70 นางสาว ตรงพร อยู่ไกล นักบริหารงานศึกษา อบต. ป่างิ ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง

71 นาง อรุณรัตน์ นักดนตรี นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ป่างิ ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง

72 นางสาว อิษฎาณิศ ตันติชุติ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

73 นางสาว ชาริกา เทียมเท่าเกิด นักทรัพยากรบุคคล อบต. ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี

74 นางสาว พรรณธิดา สุชัยชิต นิติกร ทต. โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา

75 นางสาว อรวรรณ ศรีรัตนะ นักบริหารงานท่ัวไป ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

76 นาง บุญช่วย สุภาพล นักจัดการงานท่ัวไป ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

77 นาย เกรียงศักด์ิ วรรณสาร นักบริหารงานท่ัวไป ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

78 นาย คเณศ เกษรสุมล นักทรัพยากรบุคคล ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

79 นาง ปฏิมาภรณ์ ทองเนตร นักบริหารงานท่ัวไป ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี



ผู้ที่ได้รับเลอืกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  

การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 การด าเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

กรุณาสแกน QR CODE เข้า LINE กลุ่มอบรม รุ่นที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 
 

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 



- 3 - 
 

 - 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 


