




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

1 นาย ประทวน เช้ือหมอ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน

2 นาย ถวิล เมืองแทน นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่

3 นาย รูสลัน ดาราแม็ง นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. กอตอตือระ รามัน ยะลา

4 นางสาว อุบล ตุ้ยดง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่

5 ว่าท่ีร้อยตรี อนุรักษ์ ลองวิลัย นิติกร อบต. สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่

6 นางสาว เกศกนก ทุณพัฒน์ นิติกร อบต. เหมาะ กะปง พังงา

7 นาง ชนิสรา สุนทรานนท์ นิติกร ทต. ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

8 นาย อุฬาร แก้วบริสุทธ์ิ นิติกร อบต. ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี

9 นางสาว อริสรา หม่ืนไวย์ นิติกร อบต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่

10 นางสาว สุพีรณัฐ ต้ัวสกุล นิติกร อบต. ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์

11 นาย สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ  นายกเทศมนตรี ทต. ท่าสายลวด แม่สอด ตาก

12 นาง ศิวพร ตุ่นแก้ว นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ป่าตึง แม่จัน เชียงราย

13 นางสาว นันทพัทธ์ กาขัน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก

14 นางสาว นุชรีย์ เทพรัตน์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. หนองบัว รัษฎา ตรัง

15 นาย สมชาย สงรักษ์
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

อบต. หนองบัว รัษฎา ตรัง

16 นาย ศุภกร เพ่ิมพูน นิติกร ทน. นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

17 นาง ทัศนียา เด่ียวไพบูลย์ นักบริหารงานท่ัวไป ทน. นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

18 นาย สุภาพ กล้าหาญ  รองนายกเทศมนตรี ทต. ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

19 นาย วีระเดช โรจนคีรีสันติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย

20 นาย วันชัย สมเครือ นิติกร อบต. สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 5 (วันท่ี  18 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่



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 5 (วันท่ี  18 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

21 นาย จักรพันธ์ รักชาติพงค์พันธ์ นิติกร อบต. แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

22 นาย สมชาย ป๋ันมาเช้ือ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

23 นาย เกรียงไกร สาละวินพรพนา นิติกร อบต. แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

24 นางสาว แพรพรรณ จันทรศัพท์ นิติกร ทต. แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่

25 นาย วชิรพล ค าลือ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. สันมะเค็ด พาน เชียงราย

26 นางสาว สุมาพรณ์ ภิรมย์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง

27 นาง มะลิวัลย์ บางน่ิมน้อย  นายกเทศมนตรี ทต. บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

28 นาย สิรกิจ วาปีธรรม นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

29 ว่าท่ีร้อยตรี ธวัช ครูโคกกรวด นิติกร ทต. บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

30 นาย วิทยา เป็งโท นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา

31 นาย ธนวัต เล่ือมอรุณ นิติกร อบต. น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน

32 นาย เฉลิมเกียรติ ไชยประสพ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน

33 นาง วานีย์ ไชยประสพ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน

34 นางสาว ธัญภา สว่างเมฆฤทธ์ิ นิติกร ทต. งอบ ทุ่งช้าง น่าน

35 นาย ไพฑูรย์ แก่นสวาท ผู้ช่วย อบต. คลองจินดา สามพราน นครปฐม

36 นางสาว ณิชฐกันต์ ต่อโชติ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. คลองต าหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี

37 พันจ่าเอก เรืองชัย รุ่งศิริ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี

38 นาย สมศักด์ิ วงศ์หลวง  นายกเทศมนตรี ทต. บ้านปิน ลอง แพร่

39 นางสาว เยาวลักษณ์ งามสวน นักทรัพยากรบุคคล อบต. ควน ปะนาเระ ปัตตานี

40 นาย มูสตอปา หะยีมูน๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ควน ปะนาเระ ปัตตานี
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รุ่นท่ี 5 (วันท่ี  18 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

41 นางสาว ณัฐกานต์ ฉางข้าวค า นิติกร ทต. วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน

42 นางสาว กัญนิกา เครือม่วง นักทรัพยากรบุคคล ทต. วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน

43 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีอาวุธ นักทรัพยากรบุคคล อบต. เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์

44 นางสาว ปราณีต เลิศสงคราม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์

45 นาย ดนุพล อุ่นไพร นักบริหารงานท่ัวไป ทต. นครไทย นครไทย พิษณุโลก

46 นาย ประทีป ศรีแก้ว  นายกเทศมนตรี ทต. ท่ีวัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

47 นางสาว พัทธ์ศุภาลัย อุดค ามี นักทรัพยากรบุคคล อบต. นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

48 นาย ชีวิต วงศ์แก้ว นิติกร ทต. ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

49 นางสาว สุรีย์ พิมพ์ปรุ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

50 นาง ธัญพร ศรีมะเริง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

51 นางสาว อมรรัตน์ วันดี นักบริหารงานการคลัง ทต. บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

52 นาง เพียงพิศ แพงอนันต์ นักบริหารงานศึกษา ทต. บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

53 นางสาว กนกวรรณ จันโทสุทธ์ิ นักบริหารงานการคลัง อบต. นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

54 นาย กิตติบดินทร์ ชุติชัย นิติกร ทม. ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

55 นางสาว วรวลัญช์  ชุติชัย นิติกร อบต. ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

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

57 นาย สามารถ พันธ์ุวรเดช นิติกร ทต. แม่ท่าช้าง หางดง เชียงใหม่

58 นาย ประภากร อยู่โต นิติกร ทม. ต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่

59 นางสาว เยาวรักษ์ มาสม นิติกร ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

60 นางสาว กนกกานต์ เขตหิรัญกนก นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
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บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 5 (วันท่ี  18 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

61 นาย ไกรวุฒิ สันวงศ์ ลูกจ้างตามภารกิจ ทต. สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

62 นางสาว ศิวะพร ศรีสวัสด์ิ นิติกร อบต. เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบ่ี

63 นาย วิรุณ เช้ือสะอาด นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์

64 นางสาว จุฬาลักษณ์ ค าตา ลูกจ้างตามภารกิจ อบต. ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่

65 นาง วันทนา สุขเกษม นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน

66 นางสาว ภู่กัญชิตา ภู่ศิริ ผู้ช่วย ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

67 นาย อภิชาติ ล้ิมสุวรรณ  นายกเทศมนตรี ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

68 นาย ตรีวิทย์ จงจิตต์  รองนายกเทศมนตรี ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

69 นาย สรเดช ธนวนิชนาม  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

70 นาย สมโชค อินณรงค์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช

71 นาย สมพงค์ ม่วงหิมพาน
 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

อบต. นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช

72 นางสาว เนตรชนก อ่วมอ่ิมพืช นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ดอนกระเบ้ือง โพธาราม ราชบุรี

73 นางสาว กุลนิษฐ์ จันทร์แพง นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ท่านัด ด าเนินสะดวก ราชบุรี

74 นาย ปกรณ์สิทธิ สัมฤทธ์ิ นิติกร อบต. ดอนกระเบ้ือง โพธาราม ราชบุรี

75 นางสาว อัญรัช โฆษิตคุณ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. หนองโพ โพธาราม ราชบุรี

76 นาง ปัณณพร อะโน นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม

77 นาง วรรณภา จันทมา นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร

78 นางสาว กรรณิการ์ เหล่าลุมพุก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ

79 นาย นคร ตาค า นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ท่าสายลวด แม่สอด ตาก

80 นาย ชัยวัตร กฤษฎารักษ์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

อบต. ยายชา สามพราน นครปฐม



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 5 (วันท่ี  18 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

81 นาย อนันต์ สมัคร นิติกร ทต. ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย

82 นาย ดิลกรัฐ สงวนสัตย์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่

83 นาย ช านาญ จันทร์ชูกล่ิน ปลัดฯ ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

84 นาง สายัณห์ เสือจันทร์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

85 นางสาว ชัญญาดา ต้าวแอ้ม นักทรัพยากรบุคคล อบต. สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

86 นาย อาทิตย์ จันทระ นักทรัพยากรบุคคล อบต. แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

87 นาย กาญจน์ศักด์ิ ชูใจ นักบริหารงานช่าง ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์

88 นางสาว ศรัญญา ไกรฤทธ์ิ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. น้ ารึม เมืองตาก ตาก

89 นางสาว น้ าเพชร ฉัตรปุญญานนท์ นักบริหารงานสาธารณสุข ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

90 นาง ปริญดา เอียสกุล นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ทน. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

91 นางสาว จันจิรา อินทวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน อบต. กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี

92 นางสาว วรานิษฐ์  นิธิฉัตรวราฤทธ์ิ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี

93 นาย จักรพันธ์ จ าปาวัลย์ นิติกร อบต. กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ

94 นาย ศราวุธ กุหลาบโชติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เก้ิง เมือง มหาสารคาม

95 นาย สมส่วน มณีวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เก้ิง เมือง มหาสารคาม

96 นาง วาสิตา บุตรชารี รองนายกองคืการบริหารส่วนต าบล อบต. เก้ิง เมือง มหาสารคาม

97 นาย ชัชพงษ์ โลหะบาล เลขานุการนายกฯ อบต. เก้ิง เมือง มหาสารคาม
98 นางสาว อัญรัตน์ คงแก้วหนู นิติกร ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
99 นาย ภูมินทร์ ฟ้าสว่าง นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

100 นาย ปฏิคม นวลละออง นักพัฒนาชุมชน อบต. ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย



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 5 (วันท่ี  18 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

101 นางสาว สุภา เลิศจิตรานนท์ นักทรัพยากรบุคคล อบต. วังประจบ เมืองตาก ตาก
102 นางสาว วราพร ศรีชัย นักบริหารงานท่ัวไป อบต. วังประจบ เมืองตาก ตาก
103 นางสาว รัตนา เจ็กพ่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. วังประจบ เมืองตาก ตาก
104 นางสาว วันวิษา โทนสังข์อินทร์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. วังประจบ เมืองตาก ตาก
105 พันจ่าเอก บัณฑิต วีระวงศ์ นิติกร อบต. ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์



ผู้ที่ได้รับเลอืกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  

การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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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 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


