




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

1 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กนกวรรณ กุลมล นิติกร อบต. กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์

2 นาย สัญญา สุทธะมี นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. กกดู่ เมืองเลย เลย

3 นางสาว จิราภา ปทีปะปานี นิติกร อบต. กกดู่ เมืองเลย เลย

4 นาย ทวีศักด์ิ กัวพานิช นักทรัพยากรบุคคล อบต. บ้านกลาง อ่าวลึก กระบ่ี

5 นาย เดชาธร คชสิทธ์ิ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. สินปุน เขาพนม กระบ่ี

6 นางสาว รัตนาวดี ประทีปธนวงศ์ นิติกร ทต. ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี

7 นาย วันชาติ เจริญผล นิติกร ทต. สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

8 นาย พงศ์วิศิษฏ์ บาลี นิติกร ทม. เมืองพล พล ขอนแก่น

9 นางสาว ศรีสมร บุรี นักบริหารงานการคลัง อบต. แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น

10 นาง พิจิตรา มูลวงศ์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น

11 นางสาว จิรัชญา ทองแสน นิติกร อบจ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

12 นางสาว ปาริชาติ พรูนะพรม นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น

13 นาง เพียงเพ็ญ หมู่สูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล อบต. ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น

14 นาย เนรมิตร มูลวงศ์ นักบริหารงานช่าง อบต. ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น

15 นาย ค าสอนธนากุล ไชยปาก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น

16 นาย บุญเริง ป่อยย้ิม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น

17 นาย สมบัติ มีอ่อน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น

18 นาง อนัญญา ศรีจินดา นักวิชาการศึกษา อบต. ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น

19 นาง กัญญานันท์ บัวรบัติทอง นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น

20 นางสาว ชลธิชา พูลพลา นิติกร อบต. ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง การด าเนินการทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 4 (วันท่ี  22 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี



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

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง การด าเนินการทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 4 (วันท่ี  22 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

21 นางสาว สุจิรา สุขเลิศ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. คลองใหญ่ โป่งน้ าร้อน จันทบุรี

22 นาย บุญรอด สุรภัตการกิจ นิติกร ทต. ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี

23 นางสาว พิมผกา ใจใส นักวิชาการตรวจสอบภายใน ทต. ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี

24 นาย กิตติพงษ์ วิเชียรสมุทร นักบริหารงานท่ัวไป ทต. พลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

25 พันจ่าตรี ประมวล มีหา นักทรัพยากรบุคคล ทต. พลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

26 นาย วรพงษ์ รอตเจริญ นักบริหารงานช่าง ทต. พลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

27 นาย ศุภวิชญ์ มงคลสุข นิติกร อบต. หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี

28 นาง ณัฐมน น้อยลี นิติกร อบต. โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

29 นาย พีรณัฐ นาคถาวร นิติกร ทต. ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

30 นาย สุธี กลางประพันธ์ นิติกร อบต. ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา

31 นาย ธนพนธ์ เสฐียร นิติกร อบต. ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี

32 นาย ปรีดา นาบ ารุง นิติกร อบต. บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี

33 นาย สุธนิต เจียมหทัยรัตน์ นิติกร อบต. บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี

34 นาย สุวัฒน์ เงินอ่อน นิติกร อบต. หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

35 นาย ปริญญา เทพสุขดี นิติกร ทต. หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี

36 นาย ทศพล ประกอบธรรม นิติกร ทต. ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี

37 นาย วันชัย คุ้มตลอด นักจัดการงานเทศกิจ ทต. ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี

38 นางสาว วัชรินทร์ ฤทธ์ิมหันต์ นิติกร อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

39 นาย ปัญญวัฒน์ เกตุศิริคุณานนต์ นิติกร ทต. บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท

40 นางสาว ชุตินันท์ ช่ืนอยู่ นิติกร ทต. บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท



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

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง การด าเนินการทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 4 (วันท่ี  22 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

41 นางสาว พีระวี พุ่มแจ้ง นักทรัพยากรบุคคล ทต. หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท

42 นาย กันต์ธีร์ แก้วมา นักบริหารงานท่ัวไป ทต. จัตุรัส จัตุรัส ชัยภูมิ

43 นาย อนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล ทต. คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด

44 นาย อ าพล อุ่นชู นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด

45 นางสาว ณัฐธิดา อุ่นชู ลูกจ้าง ทต. คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด

46 นาย วสุวัชร นุ่มศรี นิติกร ทต. ช าราก เมืองตราด ตราด

47 นางสาว ปณัสยา อาษา นักบริหารงานท่ัวไป ทต. แม่ตาว แม่สอด ตาก

48 นางสาว สุจิตรา สุจริตจันทร์ นิติกร อบต. แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

49 นางสาว สุพรรณิการ์ ไชยวงศ์หว่ันท๊อก นักวิชาการศึกษา อบต. แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

50 นาย ธนาสันต์ ภูมิผล นิติกร อบต. มหาวัน แม่สอด ตาก

51 นาย อนุชิต มะลิลา นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ย่านรี สามเงา ตาก

52 นาง วรสุดา เป้าทอง นักบริหารงานท่ัวไป อบต. บางปลากด องครักษ์ นครนายก

53 นาย บุญยืน พานทอง อบต. ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก

54 นาย ศุภชัย พงษ์ศิริ นิติกร อบต. ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา

55 นางสาว อาทิตยา สมศรี นักทรัพยากรบุคคล ทต. บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา

56 นางสาว เนาวรัตน์ ปัญญาวงศ์ นิติกร อบต. วังโพธ์ิ บ้านเหล่ือม นครราชสีมา

57 นางสาว สุภาพร เอ่ียมส าโรง นักทรัพยากรบุคคล อบต. ส าโรง ปักธงชัย นครราชสีมา

58 นาง โสภณ วุ่นแป้น นิติกร อบต. ก าแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

59 นาย วรวิทย์ ตันวิสุทธ์ิ อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

60 นาย บุญสิทธ์ิ สิทธิกูล นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์



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

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง การด าเนินการทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 4 (วันท่ี  22 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

61 นาย ไพบูลย์ ใจปักษ์ นักบริหารงานช่าง อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

62 นางสาว สุมาลี เอ่ียมสอาด นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

63 นางสาว ศิรดา ชลประทิน นิติกร อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

64 นางสาว อนีวรา ขวัญเพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

65 นางสาว นิษรา ลีสุขสาม นิติกร อบต. บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

66 นางสาว ฉัตรนภา ชยาวุฒิคุณ นิติกร อบต. บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

67 นาย สมบัติ โพชพันธ์ ทม. บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี

68 นาย วรุตม์ธรรม เลิศกุลประหยัด นิติกร ทม. บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี

69 นาย เจตน์สฤษฏ์ิ อาภาธรรมวิลาส นิติกร ทม. บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี

70 นาย สุพกฤษฏ์ิ กิจทรัพย์ทวี นักบริหารงานท่ัวไป ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

71 นางสาว พรทิพย์ สมรักษ์ นิติกร ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

72 นาย คมสันต์ สิริทราดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทม. พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

73 นาง สุจิตตา นุกอนรัมย์ นักจัดการงานท่ัวไป อบต. เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์

74 นาย รณฤทธ์ิ จันทร์นาม นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์

75 นาย บรรลือ สุขยินดี นิติกร อบต. ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์

76 ว่าท่ี ร้อยตรี ปภาวิน เจริญศิริ นักวิชาการเกษตร อบต. ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์

77 นาง ประทุม วันทนาพิทักษ์ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

78 นาย อ านวย ชัยนาม นักบริหารงานท่ัวไป ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย์

79 นางสาว กมลพรรณ นันเสนา นักทรัพยากรบุคคล ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย์

80 นางสาว กมลชนก คุณประทุม นิติกร อบต. สะแกซ า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
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81 นาง สมจิตร โถมข า นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

82 นาย สอง ศรีประเสริฐ นักบริหารงานท่ัวไป ทม. สน่ันรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี

83 นาง ปาริชาติ ศรีษะค า นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ทม. สน่ันรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี

84 นางสาว รัชนี วัฒนกวี นักทรัพยากรบุคคล ทม. สน่ันรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี

85 นางสาว เพียงเพ็ญ สุขะเดชะ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี

86 นางสาว จิราวรรณ สายอ๋อง นิติกร ทต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี

87 นาย นิรันดร์ เปรมศิริ นิติกร ทต. ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

88 นาย ปกรณ์ เจริญเช้ือ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

89 นาย เอกชัย อยู่เหมาะ นักวิชาการพัสดุ อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

90 นางสาว จิตพิศุทธ์ิ  เซ่ียงหวอง นิติกร อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

91 นางสาว หน่ึงฤทัย อินทรโชติ นิติกร ทต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

92 นางสาว ณัฐชานันท์ ก่ิงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

93 นางสาว ธัญมาส รวยร่ืน นักทรัพยากรบุคคล ทต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

94 นางสาว ธัชวรรณ พิริยะสงวนพงศ์ ลูกจ้างตามภารกิจ ทต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

95 นางสาว ฌัชชา เกิดชม นิติกร อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

96 นาย ธณิต โอกาศ นิติกร อบต. กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

97 นาย สุทธิพงษ์ เปรมปรัชญา นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. บ้านนาปรือ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

98 นาย กิตติภพ ประทุม นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

99 นางสาว สุวัสสา เสริมศิลป์ นิติกร อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

100 นาย มูฮัมหมัดซิกรี มะแด นิติกร ทต. โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี
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101 นาย อุฬาร แก้วบริสุทธ์ิ นิติกร อบต. ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี

102 นาง ซาลือมา สาและ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ตะบ้ิง สายบุรี ปัตตานี

103 นางสาว พัชราภรณ์ เรืองเพ็ง นิติกร อบต. ปูยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี

104 นาย ด ารงฤทธ์ิ ยินดีทรัพย์ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ทม. เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา

105 นาย ก าแหง รัตนประเสริฐ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา

106 นาย สิรภพ เหลาค า นิติกร ทต. นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

107 นางสาว นภัทร พ่วงจ านงค์ นิติกร ทต. ปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

108 นางสาว สุรีรัตน์ เกษรสุข นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

109 นางสาว ปวริสา แซ่ล่ิม นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

110 นาย ยุทธกาล สุนทรศารทูล นักบริหารงานท้องถ่ิน ทม. ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

111 นางสาว อรพรรณ จิตต์ไมตรั นิติกร ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

112 นาย อติวิชญ์ รุจิระกุล นิติกร ทต. มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา

113 นาย เทพรังสรร พันอุไร นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา

114 นาย นาคพงษ์ โสภาพร นิติกร อบต. ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

115 นาง ประนอม จิตตะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ทต. ท่าจ าปี เมืองพะเยา พะเยา

116 นาย กิตติภากร จิตตะ นิติกร ทต. ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา

117 นาย นิมิตร มากอินทร์ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

118 นาย ไตรศักด์ิ รักใหม่ ทต. หนองพ้อ ควนขนุน พัทลุง

119 นาย วัชระ สอาด นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

120 นาย แสน อินทร์ทองสุข อบต. ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
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121 นาง สุปรียา ค านนท์ นิติกร อบต. นากอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร

122 นาง ชัญญาภัค ทาปุ๋ย นักบริหารงานท่ัวไป อบต. หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร

123 นางสาว ศิริมา ภูมิเหล่าแจ้ง นิติกร อบต. หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร

124 นางสาว ณิชานาฎ มุ่งหมายผล ลูกจ้างตามภารกิจ ทต. บ้านเพ เมืองระยอง ระยอง

125 นาย รมณ โพธิทัด นิติกร ทต. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง

126 จ่าสิบตรี ธีรวัฒน์ แผลงฤทธ์ิ ลูกจ้างตามภารกิจ อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

127 นางสาว สาวิตรี บรรเทิงสุข นิติกร ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

128 นาย ดุรงค์รัตน์ อารีรักษ์ ลูกจ้างตามภารกิจ ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

129 นาย ธนธรรมพรรธน์ สังข์ทอง นิติกร อบต. ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี

130 นาง ยุวดี เท่ียงผดุง นิติกร ทต. บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี

131 นาง ปรียานุช จามค าแก้ว นิติกร ทต. ประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุรี

132 นาย ภาสภณ ศรีทา อบต. พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี

133 นาย โชคชัย ชมช่ืน อบต. พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี

134 นาง พรรณนิตา ชิตานุวัตร นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี

135 นาย ฑีฆะชนม์ ศิริขันธ์ นิติกร ทต. ศรีดอนไผ่ ด าเนินสะดวก ราชบุรี

136 นางสาว อมรา มาตยาคุณ นิติกร ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

137 นาย ณัฐวัฒน์ อุ้ยลี นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. เพนียด โคกส าโรง ลพบุรี

138 จ่าเอก เจริญ ไชยโย นิติกร ทต. หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ

139 นาย จ าเริญ สุดราม นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ควนเนียง ควนเนียง สงขลา

140 นางสาว สวลี บุญฤทธ์ิ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา
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141 นาย บรรหาญ โพธิกุล นักบริหารงานท้องถ่ิน ทม. ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

142 นาย ภัทธ์ติยะ โตศรี นักบริหารงานท่ัวไป ทม. บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ

143 นางสาว เมทิกา พุฒพวกดี นักทรัพยากรบุคคล ทต. พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

144 นาย วุฒิพันธ์ุ คงทิม นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ

145 นางสาว อารยา มณีเอ่ียม นิติกร อบต. บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

146 นาย ชลิต ทิพย์คหบดี นิติกร อบต. บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

147 นาย ประยูร มณีฉาย นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว

148 นางสาว กฤษณา ขันอุดทา นักทรัพยากรบุคคล อบต. ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว

149 นาย อานนท์ ไชยวาศ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว

150 นาง ธัญลักษณ์ บุญอากาศ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว

151 นาย พงศธร สีนวนแก้ว นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว

152 นางสาว พัชรดา ลุนละวงค์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ตาหลังใน วังน้ าเย็น สระแก้ว

153 สิบเอก เจษจรัส นามอาษา นักทรัพยากรบุคคล ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว

154 นาย รณกฤต  พิมพ์โคตร นักบริหารงานศึกษา อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี

155 นาย เมธา สุดฉลาด นิติกร อบต. ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

156 นาย วีรยุทธ ผุสดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

157 นางสาว ชนิดาภา กรุตไทย นักบริหารงานท่ัวไป ทต. วังม่วง วังม่วง สระบุรี

158 นางสาว ดลพร กล่ินดอกแก้ว นักบริหารงานท่ัวไป ทต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี

159 พันจ่าอากาศเอก ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี

160 นางสาว ณภัทรฐนัน รัตนธรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
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161 นาง ราตรี เป้าทอง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี

162 นางสาว กนกวรรณ อาษาเสน นิติกร อบต. หนองปลิง หนองแค สระบุรี

163 นาย ธีรวัฒน์ ไขทาดี นิติกร อบต. บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี

164 นาย ศรายุทธ พุดฉิม นิติกร อบต. นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี

165 นางสาว ปรมา เกษดี นิติกร อบต. บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี

166 นางสาว พรรณพา พรเจริญ นิติกร ทต. วังน้ าซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

167 นาย กนกศักด์ิ พรหมเมศร์ นิติกร ทต. ไชโย ไชโย อ่างทอง

168 นางสาว สุนทรี ครรชิตไชย นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ค าหยาด โพธ์ิทอง อ่างทอง

169 นาย จตุพร วงษ์สวัสด์ิ นิติกร อบต. ชัยฤทธ์ิ ไชโย อ่างทอง

170 นาย มนตรี องอาจ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ชัยฤทธ์ิ ไชโย อ่างทอง

171 นาย สมเกียรติ อินทรด า อบต. บางพลับ โพธ์ิทอง อ่างทอง

172 นาย ผานุ บุญบ ารุง อบต. บางพลับ โพธ์ิทอง อ่างทอง

173 นาย ภัทรพงษ์ จวนรุ่ง อบต. บางพลับ โพธ์ิทอง อ่างทอง

174 สิบเอก สุเมธ บรรณวรรณ นิติกร อบต. บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง

175 นางสาว ชญาภา โอภาไพบูลย์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง

176 นางสาว ตรงพร อยู่ไกล นักบริหารงานศึกษา อบต. ป่าง้ิว เมืองอ่างทอง อ่างทอง

177 นาง อรุณรัตน์ นักดนตรี นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ป่าง้ิว เมืองอ่างทอง อ่างทอง

178 นาย ยุทธนา ทองงาม นิติกร ทต. วิเศษไชยชาญ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

179 นาย สาธิต จาดเรียบร้อย นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. วิเศษไชยชาญ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

180 นาย พัคคนาถ บุญยอ นิติกร ทต. สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
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181 นาย สุระพงค์ พรมทา นักบริหารงานท่ัวไป ทต. โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ

182 นางสาว รุจิราภรณ์ ด านิล นิติกร ทต. โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ

183 นาย จันทร์ดี บุตรวาปี นักบริหารงานท่ัวไป อบต. กุดค้า ทุ่งฝน อุดรธานี

184 นางสาว เทียนขวัญ สุดโต นักจัดการงานท่ัวไป อบต. กุดค้า ทุ่งฝน อุดรธานี

185 นาย ศตวรรษ บุตรวาปี นิติกร ทต. ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี

186 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ประมูลวงค์ นิติกร อบต. ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี

187 นาง วรรณรัตน์ มาภักดี นิติกร ทต. ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี

188 นาย เกรียงศักด์ิ อ าภาพันธ์ นิติกร อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

189 นาง ชลธิชา มัทธวรัตน์ นิติกร อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

190 นาย แสน อินทร์ทองสุข อบต. ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร

191 นางสาว ณัฐพร ชูศรีพัฒน์ นิติกร อบต. เข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม

192 นางสาว บุญญารัสม์ิ ด่านอนุพันธ์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

193 นางสาว จรรยารักษ์ เสธิปา นักทรัพยากรบุคคล อบต. ทานตะวัน พาน เชียงราย

194 นาย มารุต คุณประเสริฐ นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

195 นาย ปาริชาติ จันเจ๊ก นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

196 นางสาว ภักธิพันธ์ บ ารุงศรี นักบริหารงานท่ัวไป ทม. เบตง เบตง ยะลา
197 นาง จินดา อินทร์สุวรรณ นักบริหารงานการคลัง ทม. เบตง เบตง ยะลา
198 นางสาว ชนินทร์ทิพย์ นันทเสรี นิติกร ทม. ท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี
199 นาย ช านาญ วิลัยพันธ์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. โพรงอากาศ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
200 นางสาว วาสนา พันเศษ นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี
201 นำง อนุตรำ สุขศิริบวรกุล นิติกร อบต. มำบโป่ง พำนทอง ชลบุรี
202 นำงสำว อำรยำ  ทุนคุ้มทอง นักบริหำรงำนท้องถ่ิน อบต. มำบโป่ง พำนทอง ชลบุรี
203 นำง ชุติมำ บริสุทธ์ิ นักบริหำรงำนท้องถ่ิน อบต. มำบโป่ง พำนทอง ชลบุรี
204 นำย เฉลิมพล ปรำณีตพลกรัง นิติกร อบต. ตำหลังใน วังน  ำเย็น สระแก้ว
205 นำย บำรมี กิจจำ?นุลักษ์ นิติกร อบต. ขำมเฒ่ำ เมืองนครพนม นครพนม
206 นำย กมล บุญเรือง นิติกร ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี



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

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง การด าเนินการทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 4 (วันท่ี  22 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

207 นำย สัณหวุฒิ วรรณเวท นิติกร อบต. บ้ำนเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมรำช

208 นำย พัฒธำวินท์ นันท์วิชชำนนท์ นิติกร ทต. วิหำรแดง วิหำรแดง สระบุรี
209 นำงสำว ศิริประภำ ปัญญำวงศ์ นิติกร อบต. บำงเกลือ บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ
210 ว่ำท่ีร้อยตรี เผด็จ ลอยบรรดิษฐ นิติกร อบจ. อุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี อุทัยธำนี
211 นำย สมศักด์ิ น่ิมพงษ์ อบต. สำยทอง ป่ำโมก อ่ำงทอง
212 นำย อิทฐิรำช เต็มวำนิช นิติกร ทต. บำงบำล บำงบำล พระนครศรีอยุธยำ

213 นำย ปกรณ์ เวชทรัพย์ นิติกร ทต. โป่งน  ำร้อน โป่งน  ำร้อน จันทบุรี
214 นำงสำว นำริษำ นำคสิงห์ นิติกร ทต. เขำงู เมือง รำชบุรี
215 นำย วรวิช รุ่งสอำด เจ้ำพนักงำนธุรกำร ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
216 นำย สุวุฒิพจน์ สุขประเสริฐ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
217 นำงสำว นำริษำ นำคสิงห์ นิติกร ทต. เขำงู เมืองรำชบุรี รำชบุรี
218 นำง จตุรพร ศุภำสร นักทรัพยำกรบุคคล ทต. เลิงนกทำ เลิงนกทำ ยโสธร
219 นำงสำว อิษฎำณิศ ตันติชุติ นักบริหำรงำนท่ัวไป อบจ. ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี
220 นำงสำว กรรณิกำร์ พัฒนพีระเดช ทต. พิมำย พิมำย นครรำชสีมำ
221 นำงสำว สุกัญญำ ช่ืนพยอม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ทต. วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนำท
222 นำย ชัชธรรม ครุธพันธ์ ทต. วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนำท
223 นำงสำว สุภิศรำ วิบูลสมัย ลูกจ้ำง ทต. วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนำท
224 นำงสำว นฤมล สุขตะระ นักพัฒนำชุมชน ทต. วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนำท
225 นำงสำว สุนันทำ กรโพธ์ิ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชม ทต. วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนำท
226 นำง บุษรำ จันเจ๊ก นักบริหำรงำนท้องถ่ิน อบต. บ้ำนม้ำ บำงไทร พระนครศรีอยุธยำ

227 พันต ำรวจโท สรำวุธ สุกก่ ำ นิติกร ทต. กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

228 นำย สินชัย ขวัญเขียว นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ทม. เขำสำมยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
229 นำงสำว รจรินทร์ สิงห์โต นักบริหำรงำนท่ัวไป อบต. คลองปูน แกลง ระยอง
230 นำย ธรรมรัฐ มัจฉำ ผู้ช่วย อบต. ท่ำกระดำน สนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ
231 นำงสำว อรวรรณ ศรีรัตนะ นักบริหำรงำนท่ัวไป ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
232 นำย คเณศ เกษรสุมล นักทรัพยำกรบุคคล ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
233 นำง ปฏิมำภรณ์ ทองเนตร นักบริหำรงำนท่ัวไป ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
234 นำย เกรียงศักด์ิ วรรณสำร นักบริหำรงำนท่ัวไป ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
235 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง นันท์ภำอร ทินโนรส นักบริหำรงำนท้องถ่ิน อบต. หนองไฮ ส ำโรง อุบลรำชธำนี
236 นำง บุญช่วย สุภำพล นักจัดกำรงำนท่ัวไป ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
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โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง การด าเนินการทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 4 (วันท่ี  22 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

237 จ่ำเอก พงษ์ธวัช บ ำรุง นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี
238 จ่ำสิบเอก คนึง สีด้วง นิติกร ทต. ท่ำสำยลวด แม่สอด ตำก
239 นำง ปิยำภรณ์ พวงเงิน นักจัดกำรงำนท่ัวไป ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
240 สิบโทหญิง นิธิมำ ลำภจงประเสริฐ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
241 นำงสำว นำวินี ตีเมืองสอง นักทรัพยำกรบุคคล อบต. คลองปูน แกลง ระยอง
242 นำงสำว ภัคสิตำ คุ้มอำรีย์ นักบริหำรงำนท่ัวไป อบต. ป่ำงิ ว เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง



ผู้ที่ได้รับเลอืกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  

การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 การด าเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

กรุณาสแกน QR CODE เข้า LINE กลุ่มอบรม รุ่นที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 
 

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 


