




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

1 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ เช้ารุ่งเกียรติ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี

2 นางสาว ขนิษฐา วังขวาน นิติกร อบต. หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์

3 นาย รุ่งวิทย์ ฟักเจริญ นิติกร อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

4 นาง สุปกาญจน์ อินทรโชติ นิติกร ทต. ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

5 นาย กฤษฎากรณ์ ดวงดี นักทรัพยากรบุคคล ทต. แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่

6 นางสาว นิตยา ธรรมพิงค์ นิติกร อบต. ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่

7 นาย สิทธิ อาษากิจ นิติกร อบต. บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่

8 ว่าท่ีร้อยตรี อนุรักษ์ ลองวิลัย นิติกร อบต. สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่

9 นางสาว ฉัตรนภา ชมภูแก้ว นิติกร ทต. ดงเจน ภูกามยาว พะเยา

10 นาย รัฐการ มุกดาบุญ นิติกร ทต. ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

11 นาย เชวง ช่วยบ ารุง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี

12 นางสาว ชนิดาภา กรุตไทย นักบริหารงานท่ัวไป ทต. วังม่วง วังม่วง สระบุรี

13 นางสาว กรรณิการ์  พุทธา นิติกร อบต. แม่สา แม่ริม เชียงใหม่

14 นางสาว อรวิไล ยงพาณิชย์ นิติกร อบต. แช่ช้าง สันก าแพง เชียงใหม่

15 นางสาว พรจันทร์ มิตรมุสิก นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย

16 นางสาว อริสรา หม่ืนไวย์ นิติกร อบต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่

17 นางสาว ธนัญชกร พราหมณโชติ นิติกร ทต. ออนใต้ สันก าแพง เชียงใหม่

18 นาง นงเยาว์ เข่ือนแก้ว นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย

19 นาย ชัยนันท์ แจ้งมณี นิติกร อบต. รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย

20 นางสาว นันทนา มรกต นิติกร ทต. ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 6 (วันท่ี  20 - 22 กรกฏาคม 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 6 (วันท่ี  20 - 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

21 นางสาว นิตยา วังสอง นิติกร ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

22 นาย ธวัชชัย ต้ังธนวุฒิเวทย์ นิติกร อบต. แม่คะ ฝาง เชียงใหม่

23 นาย พศิณ สุวรรณโกตา นิติกร อบต. ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่

24 นางสาว ธิดารัตน์ วรรณขาว นิติกร ทต. แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่

25 สิบเอก วุฒิชัย วงษ์ต่วน นิติกร อบต. พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

26 นาง ศิราณี วิจิตรเกษม นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ท่าลาน บ้านหมอ สระบุรี

27 นาย ไพฑูรย์ แก่นสวาท ผู้ช่วย อบต. คลองจินดา สามพราน นครปฐม

28 นาง สุภาวดี ลางคุลานนท์ นิติกร ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่

29 นาย ศิวศักด์ิ วิริยะกุล นิติกร ทต. นาน้อย นาน้อย น่าน

30 นาย ณฐพลษ์ ปันแก้ว นักบริหารงานท่ัวไป อบต. บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

31 นางสาว ปาริชาติ ธรรมธาดากุล นิติกร ทต. ท่าเด่ือ-มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่

32 นางสาว จริยา ตันจันทร์พงศ์ นักบริหารงานท่ัวไป ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

33 นาง ซาลือมา สาและ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ตะบ้ิง สายบุรี ปัตตานี

34 นาย คมน อินเครือ นิติกร อบต. บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร

35 นาย ศิลป์   สร้อยสังวาลย์ นิติกร ทต. จุน จุน พะเยา

36 นาย สุรศักด์ิ ใจค า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน

37 นาง พุดแก้ว พันธ์ุสุภา นักบริหารงานท้องถ่ิน อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

38 นาง วันทนา วิรัชเกษม นักบริหารงานท้องถ่ิน อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

39 นาย อดุลย์ บุญมาสาย นักบริหารงานช่าง อบต. ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

40 นาย สุรสิตย์  กังวลกิจ  นายกเทศมนตรี ทม. บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี
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บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม " การด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินการ
ทางปกครองและกรณีศึกษาแนวค าพิพากษาศาลปกครอง"

รุ่นท่ี 6 (วันท่ี  20 - 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

41 นาย โชคชัย เรืองทอง นิติกร อบต. บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี

42 นาย รูสลัน ดาราแม็ง นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. กอตอตือระ รามัน ยะลา

43 นาย พีรพนธ์ ลังเมือง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง

44 นางสาว อัญชิษฐา แฮดสมสิน นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

45 นาง ปราณี นุ้ยเด็น นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ควนโดน ควนโดน สตูล

46 นาง อมรทิพย์ มีแสง นิติกร ทต. ควนโดน ควนโดน สตูล

47 นาย อภิเดช ชุมชาติ นิติกร ทต. คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา

48 นาง ญาดา กุศล นักทรัพยากรบุคคล อบต. ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน

49 นางสาว เสาวลักษณ์ พุฒพวง นิติกร ทต. เวียงพร้าว พร้าว เชียงใหม่

50 นางสาว วารุจี จุลนวล นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา

51 นาง สิริลักษณ์ มิคะมาศ นิติกร ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

52 นาย ธนะรัชต์ สุยะใจ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. วังช้ิน วังช้ิน แพร่

53 นาย ศุภกฤต กุมารสิทธ์ิ นิติกร อบต. ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย

54 นาย ปิยะกานต์ ทองค า นิติกร อบต. โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่

55 นาง ปริศนา  จอมเรือง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่

56 นางสาว ณงนภัส ส่วนบุญ นักจัดการงานท่ัวไป ทต. สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่

57 นาย เกียรติยศ สุวรรณพิศุทธ์ิ นิติกร ทต. สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่

58 นาย ปิยะพงษ์ ศุภลักษณากร นิติกร ทต. แม่ทะ แม่ทะ ล าปาง

59 นาย สันติ ไชยชาติ นิติกร อบต. โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ

60 นาย บุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย



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 6 (วันท่ี  20 - 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

61 นางสาว สุปราณี ใจค า นักจัดการงานท่ัวไป อบต. แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

62 นาย ต่อพงษ์ จีนใจน้ า นิติกร ทต. ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

63 นาย ธ ารงค์  ช านิจศิลป์ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

64 นาย บรรเจิด อินทรัตน์ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่

65 นางสาว ปิยะวรรณ ก๋องแก้ว นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่

66 นาย สุรัตน์ เงางาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์

67 นาย อิศรานุวัฒน์ สิงห์วรทัต นักบริหารงานท้องถ่ิน ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

68 นางสาว สมัชญา หาญเสมอ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ประดู่ ส าโรงทาบ สุรินทร์

69 นาย ประมวล อุบลบาน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพธ์ิม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง

70 นาย ศุภกิตต์ิ กาวิละ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

71 นาย วัฒนศักด์ิ ล้ินทอง นักทรัพยากรบุคคล ทต. พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

72 นางสาว รภัทร พุทธาโชติวัตร ผู้ช่วย ทต. พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

73 นาย สมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ ทน. แม่สอด แม่สอด ตาก

74 นาย สามารถ พันธ์ุวรเดช นิติกร ทต. แม่ท่าช้าง หางดง เชียงใหม่

75 นางสาว วิภาวรรณ์ มุลละชาติ นิติกร ทต. โพน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ

76 จ่าเอก สยาม เลพล นักบริหารงานท่ัวไป อบต. คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว

77 นาย วันเฉลิม ต้ังวิริยะ นักทรัพยากรบุคคล ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์

78 นาย สมเกียรติ เกษตรวิทย์ นิติกร ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์

79 นาย กิตติภากร จิตตะ นิติกร ทต. ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา

80 นาง ประนอม จิตตะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ทต. ท่าจ าปี เมืองพะเยา พะเยา



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 6 (วันท่ี  20 - 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

81 สิบเอก กริชชัย ธรรมสอน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. แม่เย็น พาน เชียงราย

82 นาง กนกวรรณ สุรภักดี นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช

83 นางสาว จิรา แท่งทอง นักบริหารงานท่ัวไป ทม. แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

84 นางสาว ศิริพร ไชยชุมพล นักบริหารงานท้องถ่ิน ทม. แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

85 นาย แวอัดนัง สะนุง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

86 นาย อัซมิน  หะยีสาแล นักบริหารงานช่าง ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

87 นาย วีระ ประสิทธ์ินอก  รองนายกเทศมนตรี ทต. ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

88 นาย สมภพ ผลจันทร์สุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

89 นาย อภิสิทธ์ิ วรศักด์ิกัญญา  นายกเทศมนตรี ทต. ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

90 นาง ปิยะพร อารีรมย์ นิติกร อบต. โตนด โนนสูง นครราชสีมา

91 นาง อรอินท์ุ อัจกลับ  รองนายกเทศมนตรี ทต. นาโพธ์ิพัฒนา สวี ชุมพร

92 นาย ประภากร อยู่โต นิติกร ทม. ต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่

93 นางสาว จินตนากานต์ ตาโม๊ะ นิติกร อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง

94 นางสาว มัชฌิมา ช่วยปู่ นิติกร ทม. อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

95 นางสาว นงลักษณ์ อักษรพิมพ์ ลูกจ้างตามภารกิจ ทม. อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

96 นางสาว ปฏิมาพร มหาโยธี ลูกจ้างตามภารกิจ ทม. อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

97 นางสาว ชลิดา สืบสายอ่อน นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

98 นางสาว นวลศรี ยอยย้ิม นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก

99 นาย ศักด์ิธันวา มูลเทพ นักพัฒนาชุมชน อบต. นาพูน วังช้ิน แพร่

100 นาง อรชร มูลข า นักบริหารงานท่ัวไป อบต. แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน



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 6 (วันท่ี  20 - 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

101 นางสาว กีรติ สาธุเม นิติกร ทต. ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่

102 นางสาว แพรพรรณ จันทรศัพท์ นิติกร ทต. แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่

103 นาย จักราวุธ ภักดีสกุลสวรรค์ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู

104 นางสาว ศิวะพร ศรีสวัสด์ิ นิติกร อบต. เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบ่ี

105 นาย สมัคร ขันค านันต๊ะ นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านปิน ลอง แพร่

106 นาย อดิเรก วรฉายสมบัติ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

107 นาย บุญชู เอ้ือนยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

108 นาย มนัส จันทร์แจ้ง นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

109 นางสาว กัลยกร ช่วยเมือง นิติกร อบต. นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

110 นาย สรวิชญ์ พรมดวง นิติกร อบต. เชียงทอง วังเจ้า ตาก

111 จ่าสิบตรี สมัคร แสนสุวรรณ์ นักจัดการงานท่ัวไป อบต. ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย

112 นางสาว น้ าทิพย์ แสนทวี นิติกร ทน. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

113 นางสาว ผุสดี ชูชีพ เจ้าพนักงานธุรการ ทน. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

114 นาง ศรัญญา จากผา นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก

115 นาย นิมิตร มากอินทร์ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

116 นาย รักชาติ วิเชียร นักบริหารงานท่ัวไป ทน. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

117 นาง วรภร จันทร์เทศ นิติกร ทม. ตาก เมืองตาก ตาก

118 นาย เอกรินทร์ ฉัตรสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล อบจ. กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

119 นางสาว มนปพร ภูนาเมือง นักทรัพยากรบุคคล อบจ. กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

120 นางสาว ปาริฉัตร จ าปาทอง นิติกร อบต. วังหิน เมืองตาก ตาก



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 6 (วันท่ี  20 - 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

121 นางสาว ศุภลักษณ์ สัตย์ธรรม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย

122 นางสาว วิจิตรา ค าสมุทร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย

123 จ่าเอก พีระยศ วรรณเผือก นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

124 นาง กรรณิกา สุทธิ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน

125 นางสาว นภสร ทวีชัย นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน

126 นาย อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา  นายกเทศมนตรี ทม. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง

127 นางสาว ธนันธดา เหล่ามงคล นักพัฒนาชุมชน อบต. แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

128 นางสาว ศุภกัญญา แสงนวกิจ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต. แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

129 นาย อัษฎางค์  ทิพจร นิติกร อบต. บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

130 นาย วัชรพงษ์ บุญจ านงค์ นิติกร ทต. บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่

131 นางสาว นารินทร์ อินทร์มณี นักทรัพยากรบุคคล อบต. ป่าหวาย สวนผ้ึง ราชบุรี

132 นางสาว ฤทัยรัตน์ เก้ือกูลสกุลกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ป่าหวาย สวนผ้ึง ราชบุรี

133 นางสาว รุ่งอรุณ ทองฤทธ์ิ นักวิชาการศึกษา อบต. ป่าหวาย สวนผ้ึง ราชบุรี

134 นาง จุฑามาศ วณีสอน นิติกร อบต. ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่

135 นาย สุทธะ บุญจันดา เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

136 นางสาว ศุภมาส บุญทรง นักทรัพยากรบุคคล ทต. เวียงพร้าว พร้าว เชียงใหม่

137 นาง นุจรินทร์ ปาละโชติ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุรี

138 นาย ทวีพจน์ เติมทรัพย์ทวี นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ท่าสายลวด แม่สอด ตาก

139 นาย นคร ตาค า นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ท่าสายลวด แม่สอด ตาก

140 นางสาว อารียา จุ้ยเจนรบ นิติกร พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

141 นาย ภัทรพล สิทธิบุญ นิติกร พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

142 นางสาว จันจิรา ศรีมุกดา นิติกร พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

143 นาย กนพิชญ์ ธีรศานต์ นิติกร พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

144 นางสาว วาสนา ขัยลังกา นิติกร ทต. แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่



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 6 (วันท่ี  20 - 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565)
สถานท่ีอบรม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

145 นาย รพี หนูสลุง นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

146 นาง สายัณห์ เสือจันทร์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

147 นางสาว ชัญญาดา ต้าวแอ้ม นักทรัพยากรบุคคล อบต. สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

148 นางสาว พีรพร อุทธา นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. พานทอง พานทอง ชลบุรี

149 นางสาว วัลลภา ใจมิภักด์ิ นิติกร ทต. ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย

150 นาย ไพสิฐ นรารักษ์ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

151 นางสาว วรัญญา เปาริบุตร นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่

152 นาง โสภา บุญส่งไพศาล นักบริหารงานศึกษา ทต. เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม

153 นางสาว วรัญญา เปาริบุตร นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่

154 นางสาว อมตะ ปัญจไชยา นิติกร ทต. ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

155 นาย เศรษฐพงศ์ บุญยอดย่ิง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

156 นาย วิโรจน์ นิธิมหามงคล นิติกร อบต. แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

157 นาง รัตนาภรณ์  ช านาญเวช นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ

158 นางสาว ชุติมา รักษาพล นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

159 นาย ภาคภูมิ ใจหงอก นิติกร อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง

160 นาย กิตติวงศ์ วัดพิชัย นิติกร อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง

161 นาง วิภาวี ธวัชพลังกร นิติกร ทต. ค าบง บ้านผือ อุดรธานี

162 พันจ่าโท ปิยะ แจ่มแจ้ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

163 นาย ปริวัตร์ นันติ นิติกร อบต. เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่

164 พันจ่าเอก นราธร ค าสอน นักบริหารงานท่ัวไป อบต. นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์

165 นาย วิษณุกร สู่ประเสริฐ นิติกร อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง

166 นางสาว วงษ์เดือน แก้วผลึก นักทรัพยากรบุคคล ทต. ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุรี

167 นาง รจนา ชูสกุล นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ศรีดอนไผ่ ด าเนินสะดวก ราชบุรี



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 


