
 

 
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๓๒                                กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

                          ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

               ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารับการฝกอบรม 

เรียน  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)  

สิ่งที่สงมาดวย    ๑. แบบใบโอนเงินคาลงทะเบียน     จํานวน ๑ ชุด 

๒. เอกสารการเตรียมตัว      จํานวน ๑ ชุด 

 ๓. เอกสารเตรียมหัวขอโครงการพัฒนางานฯ จํานวน ๑ ชุด           

ด วยกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น กํ าหนดจั ดฝ กอบรมบุ คลากรท องถิ่ น หลั กสู ตร                    
การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น รุนที่ ๑๔ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรูความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามบทบาท และภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น              
ไดพิจารณาแลวเห็นวา (...ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรดังกลาว จึงขอความรวมมือแจงใหดําเนินการ ดังนี้ 

๑ .  ชํ า ร ะ เ งิ น ค า ล ง ท ะ เ บี ย น ก า ร ฝ ก อ บ ร ม  ๔ ๐ ,๐ ๐ ๐ บ า ท  (สี่ ห มื่ น บ า ท ถ ว น )                    
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่สงมาพรอมนี้ ภายในวันจันทรที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยธนาคาร             
จะออก "ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ" ใชแทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งไดรับอนุมัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่  กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ ทั้ งนี้ ผู ชํ าระเงิน                
คาลงทะเบียนกอนจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมตามลําดับ 

๒.  ใหผู เข ารับการฝกอบรม รายงานตัวพรอมหนั งสือส งตั ว  ณ สถานที่ฝ กอบรม                
ในวันจันทรที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวและสง
หัวขอโครงการพัฒนางานในหนาที่ของนิติกรองคกรปกครองสวนทองถิ่น คนละ ๒ หัวขอโครงงาน 

ทั้ งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได ที่ ส วนนโยบายและแผนการฝ กอบรม                  

นายวินัย สาดฟก โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๕ หรือนายอนูวา สาและ โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒ และ                  

สามารถตรวจสอบขอมูลหลักสูตรไดที่ www.lpdi.go.th 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          ; 

                                                            (นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม) 
                                                        รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน   
                                                    อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
โทร  ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ตอ ๑๐๓ 

http://www.lpdi.go.th/


ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

1 นาย จิรนิติ์ อินอุนโชติ นิติกร ทต. โนนบุรี สหัสขันธ กาฬสินธุ 5460901 57853

2 นาย ฉัตรชัย นรภาร นิติกร ทต. นาจารย เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 5460103 57862

3 นาย บัวทอง ภูปญญา นิติกร ทต. หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ 5461203 60094

4 นาย วีรยุทธ สายยาพัฒน นิติกร ทต. หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ 5461201 423201

5 นาย วิทยา วัฒณธัญการ นิติกร อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร 6620509 58954

6 นาย อรรษนัย ภูสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ ทม. หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 4620109 430495

7 นาย เฉลียว หารโย นิติกรชํานาญการ ทต. ลําน้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน 5400705 60708

8 นาย ธนะกฤษฏิ์ ปานรัชตธันยพร นิติกร ทต. เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 5400109 428138

9 นาย วัชรินทร ชมภูโคตร นิติกรชํานาญการ อบต. ปอแดง ชนบท ขอนแกน 6401808 57911

10 นาย วัชรินทร พิทักษรัศมี นิติกร ทต. เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 5400109 403545

11 นาย สิทธิพงศ บุญทา นิติกรชํานาญการ อบต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน 6400406 429890

12 นาย สุทธิศักดิ์ รัตนัง ทต. แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน 5401301 429035

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น รหัวหลักสูตร ๖๐๗๐๑๔ รุน ๑๔ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

12 นาย สุทธิศักดิ์ รัตนัง นิติกรชํานาญการ ทต. แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน 5401301 429035

13 นาย อมรเทพ กัณฑิโกวิท นิติกร ทต. จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 5221004 58042

14 นาย พุทธา แกะทอง นิติกรชํานาญการ อบต. หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 6240611 8354

15 นาย ธรรมนูญ หินคํา นิติกร พิเศษเมืองพัทยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 3200408 421093

16 น.ส. วรฉัตร เอกบัว นิติกรชํานาญการ อบต. หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 6360604 34472

17 น.ส. ณิชชา สุขวิริยสกุล นิติกร อบต. เมืองพาน พาน เชียงราย 6570507 428349

18 นาย นพเดช ใจคํามา นิติกร อบต. แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย 6571501 58485

19 น.ส. นฤมล ทาวคําหลอ นิติกร อบต. แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย 6570113 428243

20 น.ส. วันวิสาข ใจภิภักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย 5570901 381705

21 น.ส. สุจิตรา วงศไชยทะ นิติกร ทต. บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 5570104 58299

22 นาย ตอพงศ พิมพิสาร นิติกร ทต. บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม 5501304 408382

23 นาย ประสิทธิ์ สามนต นิติกรชํานาญการ อบต. บานแอน ดอยเตา เชียงใหม 6501705 11611

24 นาย ปองวุฒิ ศรีวิชัย นิติกร ทต. แมริม แมริม เชียงใหม 5500701 371830

25 นาย วสันต ศรีสนอง นิติกรชํานาญการ อบต. มอนปน ฝาง เชียงใหม 6500904 429001

26 น.ส. หทัยรัตน สีรานันท นิติกรชํานาญการ ทต. แมหอพระ แมแตง เชียงใหม 5500611 51139

27 นาย เทพภากร ออนแกว นิติกรปฏิบัติการ อบต. ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง 6920704 12737

28 น.ส. อรวรรณ ภูแดงงาม นิติกร ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด 5230501 37341328 น.ส. อรวรรณ ภูแดงงาม นิติกร ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด 5230501 373413

29 นาย สุบิน บุญรัตน นิติกร อบต. ตลุกกลางทุง เมืองตาก ตาก 6630106 13059

30 นาย สมหมาย อวยชัย นิติกรชํานาญการ อบต. หวยพระ ดอนตูม นครปฐม 6730403 14267



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น รหัวหลักสูตร ๖๐๗๐๑๔ รุน ๑๔ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

31 นาย ธรรมรัตน หลวงโภชน นิติกรปฏิบัติการ ทต. บานแพง บานแพง นครพนม 5480401 428599

32 นาย บรรชา ตุมออน นิติกรชํานาญการ อบต. โพนแพง ธาตุพนม นครพนม 6480510 372155

33 นาย ภูธเนศ ภูหาด นิติกร ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม 5480807 421747

34 นาย ธณกฤต เลื่อมใส นิติกรปฏิบัติการ อบต. ดานชาง บัวใหญ นครราชสีมา 6301205 429142

35 น.ส. ผุสดี สีสมบูรณ นิติกร อบต. ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา 6301304 15769

36 น.ส. พรพรรณ แสงมณี นิติกรชํานาญการ อบต. ภูหลวง ปกธงชัย นครราชสีมา 6301415 16229

37 น.ส. พรเพชร ออนทุม นิติกร อบต. โคกกระเบื้อง บานเหลื่อม นครราชสีมา 6300502 15502

38 นาย อาทิตย ปาสารัก นิติกร อบต. หินโคน จักราช นครราชสีมา 6300609 374643

39 นาย ชูชาติ อภัยภักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค 3600102 428394

40 นาง ปราณปรียา นพอาภรณ นิติกรปฏิบัติการ ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค 3600102 429721

41 น.ส. กุสุมา โตศักดิ์ นิติกร ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 3120102 427057

42 นาง ฉัตรนภา เกษมสุข นิติกร อบต. บานตะโก หวยราช บุรีรัมย 6311607 1933442 นาง ฉัตรนภา เกษมสุข นิติกร อบต. บานตะโก หวยราช บุรีรัมย 6311607 19334

43 วาที่ร.ต. ชวลิต เหมนเขวา นิติกร อบต. ไทยสามัคคี หนองหงส บุรีรัมย 6311403 59139

44 น.ส. ชาณิสริน แกวจันทร นิติกร ทต. ทุงแสงทอง นางรอง บุรีรัมย 5310402 428415

45 นาง ธัญญรัศม ดําปานดี นิติกรปฏิบัติการ ทต. สําโรงใหม ละหานทราย บุรีรัมย 5310603 429069

46 นาย อัครชัย ศรีเมือง นิติกรปฏิบัติการ อบต. นิคม สตึก บุรีรัมย 6311102 429162

47 นาย ไพบูลย นาถมทอง นิติกรชํานาญการ อบต. บานนา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 6250214 40936

48 นาย ชยา อินทเชื้อ นิติกรชํานาญการ ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี 5940103 428707

49 นาง จันทัย ตอนศรี นิติกรชํานาญการ ทต. ลาดชะโด ผักไห พระนครศรีอยุธยา 5140802 430122

50 นาย ยุทธนา ทองงาม นิติกรปฏิบัติการ อบต. ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา 6140808 429332

51 น.ส. กนกกร โสดารักษ นิติกร อบต. นบปริง เมืองพังงา พังงา 6820105 59353

52 น.ส. กาญชนา จันทรแกว นิติกร ทต. ชุมพล ศรีนครินทร พัทลุง 5931102 42748

53 นาย พงศศักดิ์ แสงสวาง นิติกรปฏิบัติการ ทต. เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 5930105 405694

54 น.ส. ศศิธร มนัสคุณานนท นิติกรชํานาญการ อบต. วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 6661102 429147

55 นาย กฤษกร ยุนแกว นิติกร ทต. เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก 5650501 58469

56 นาย มนทน สําราญ นิติกร ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 3650102 59423

57 น.ส. รชต เพชรจอง นิติกรปฏิบัติการ อบต. วังทอง วังทอง พิษณุโลก 6650802 430130

58 นาง สุพรรณี วันมาละ นิติกรปฏิบัติการ ทต. พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 5650105 37136058 นาง สุพรรณี วันมาละ นิติกรปฏิบัติการ ทต. พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 5650105 371360

59 นาง สุรีรัตน กีรติพิชญ นิติกรชํานาญการ อบต. แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก 6650805 430131

60 นาง จินดาภรณ ศรีบุญมี นิติกร อบต. น้ํารอน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 6670507 25822



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น รหัวหลักสูตร ๖๐๗๐๑๔ รุน ๑๔ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

61 นาย ธนกร จินดาเสน นิติกรปฏิบัติการ อบต. เวียงทอง สูงเมน แพร 6540409 429164

62 นาย ยงยุทธ คุมญาติ นิติกรปฏิบัติการ อบต. พระหลวง สูงเมน แพร 6540407 41608

63 นาง วันวรรษา ศรีกา นิติกรชํานาญการ ทต. หวยหมาย สอง แพร 5540602 428486

64 นาย เอกชัย เพชรประกอบ นิติกรชํานาญการ ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 5830105 429516

65 นาย จรัล วิถาทานัง นิติกรปฏิบัติการ อบต. กูสันตรัตน นาดูน มหาสารคาม 6441003 429864

66 น.ส. พรรณธิภา ทาอามาตย นิติกรปฏิบัติการ ทต. วาปปทุม วาปปทุม มหาสารคาม 5440901 429904

67 นาย ภูริภัทร เนาวแกว นิติกร อบต. แกดํา แกดํา มหาสารคาม 6440203 26658

68 นาย อุเทน ภูฉลอง นิติกรชํานาญการ ทต. แกดํา แกดํา มหาสารคาม 5440201 379744

69 น.ส. กนกวรรณ เจริญสุข นิติกร อบต. บานบาก ดอนตาล มุกดาหาร 6490304 430031

70 น.ส. ศิริวัฒน พุฒพันธุ นิติกรชํานาญการ อบต. บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร 6490603 372214

71 น.ส. มยุรี สาวิสิทธิ์ นิติกร ทต. ปอภาร เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 5450103 403715

72 นาย มารุต อรวร นิติกร ทต. โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด 5450708 3396572 นาย มารุต อรวร นิติกร ทต. โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด 5450708 33965

73 น.ส. ดวงฤทัย รัตนวรชาติ นิติกรปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 2210101 428949

74 น.ส. ลดาวัลย พงศภัณฑารักษ นิติกรปฏิบัติการ อบต. นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง 6210116 428838

75 นาย วรฤกษ จันทหอม นิติกร ทต. จอมพลเจาพระยา ปลวกแดง ระยอง 5210602 7709

76 นาย สายชล สงวนสินธุ นิติกร ทต. น้ําคอก เมืองระยอง ระยอง 5210106 59821

77 วาที่ร.ท. ณัฐกร ยะสะกะ นิติกร อบต. ยางโทน หนองมวง ลพบุรี 6161106 371147

78 ส.อ. หัสนัย มั่นคง นิติกรปฏิบัติการ ทต. ทาโขลง ทาวุง ลพบุรี 5160501 406330

79 นาย ทองสุข สัมฤทธิ์ นิติกรชํานาญการ ทต. บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 5331601 430635

80 นาย พิเชษฐ ใจศรี นิติกรปฏิบัติการ อบต. สําโรงตาเจ็น ขุขันธ ศรีสะเกษ 6330520 422100

81 นาง วัลยา บงพรม นิติกรชํานาญการ อบต. หนองคา พยุห ศรีสะเกษ 6332006 36043

82 น.ส. วิมล จันทรดี นิติกรปฏิบัติการ อบต. โสน ขุขันธ ศรีสะเกษ 6330503 428784

83 น.ส. ศิวภรณ สมอรัตน นิติกร อบต. หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331018 20257

84 นาย สมยศ แกนโคตร นิติกร อบต. ดู กันทรารมย ศรีสะเกษ 6330307 35748

85 นาย สันติ พงษสุระ นิติกรชํานาญการ อบต. ผักแพว กันทรารมย ศรีสะเกษ 6330305 58205

86 นาย สุริยา พวงสุข นิติกรปฏิบัติการ อบต. หนองงูเหลือม เบญจลักษ ศรีสะเกษ 6331902 34682

87 นาย ชูศักดิ์ ละอองเทพ นิติกรชํานาญการ ทต. โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา 5901601 428425

88 น.ส. ถิรนันท ศรีสงค นิติกร ทต. กระแสสินธุ กระแสสินธุ สงขลา 5900801 6013188 น.ส. ถิรนันท ศรีสงค นิติกร ทต. กระแสสินธุ กระแสสินธุ สงขลา 5900801 60131

89 นาย พันธศักดิ์ ตรีรัญเพ็ชร นิติกรปฏิบัติการ ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 3901101 51078

90 น.ส. ศิวณัฐ เพชรขวัญ นิติกรปฏิบัติการ ทม. กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 4900901 429302



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น รหัวหลักสูตร ๖๐๗๐๑๔ รุน ๑๔ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

91 น.ส. สุติมา กิ้มอั้น นิติกร อบต. คลองหลา คลองหอยโขง สงขลา 6901603 59674

92 น.ส. นุชวรา นาดี นิติกรปฏิบัติการ ทต. ฉลุง เมืองสตูล สตูล 5910104 430189

93 นาย พิเชษฐ ศรีนิเวศน นิติกรปฏิบัติการ อบจ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 2740101 430209

94 น.ส. ฐิติชญา ธิติมาส นิติกรชํานาญการ ทม. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว 4270102 430148

95 นาย อุทัย นวรัตนารมย นิติกรชํานาญการ อบต. ไทยชนะศึก ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 6640905 39992

96 นาย กริชพงษ นาควิจิตร นิติกรชํานาญการ อบต. สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6720113 60477

97 นาย เฉลิมชัย นาคสวาท นิติกร ทต. วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 5840103 60580

98 นาย ภานุพงค เวชวิทยาอําไพกิจ นิติกรปฏิบัติการ อบต. ตะปาน พุนพิน สุราษฎรธานี 6841710 59011

99 น.ส. วาสณา ศรีทองฉิม นิติกรปฏิบัติการ ทต. เมืองเวียง เวียงสระ สุราษฎรธานี 5841505 430541

100 นาย สุทธิชัย เจริญสกุลใหม นิติกรชํานาญการ อบต. ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี 6840703 60577

101 นาย สุทธิชัย ศรีคํานวน นิติกรปฏิบัติการ ทต. เกาะเตา เกาะพะงัน สุราษฎรธานี 5840503 429201

นาย สุเมธ สระทองคุม นิติกร อบต. เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี 6841404 42713102 นาย สุเมธ สระทองคุม นิติกร อบต. เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี 6841404 42713

103 นาย ฤทธิพงษ เรียบรอย นิติกร อบต. จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร 6321402 372015

104 นาย วโรทัย คามตะศิลา นิติกรปฏิบัติการ ทต. สังคม สังคม หนองคาย 5430801 430440

105 น.ส. สวนสวรรค ภูบุญรี นิติกรชํานาญการ อบต. เซิม โพนพิสัย หนองคาย 6430504 430135

106 พ.จ.อ. กัมพล มาศิริ นิติกรชํานาญการ อบต. วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง 6150504 429278

107 น.ส. กฤษณา หมอมณี นิติกร ทต. โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ 5370202 420882

108 จ.อ. ศราวุธ วุติยะตา นิติกร ทต. นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 5370104 428255

109 นาย สิงหนาท นวลทอง นิติกร ทต. นาหมอมา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 5370107 427893

110 นาย อภิเชษฐ ละมอม นิติกรปฏิบัติการ อบต. ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 6370708 428322

111 นาย กิตติศักดิ์ โคตทอง นิติกร ทต. นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 5340801 39730

112 นาย จรณินทร จารุกขมูล นิติกรชํานาญการ อบต. ขามปอม สําโรง อุบลราชธานี 6342206 396952

113 น.ส. จารุวรรณ เอมโอษฐ นิติกร อบต. ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี 6341404 49570

114 นาย ถาวร กุมแกว นิติกร ทต. กุดขาวปุน กุดขาวปุน อุบลราชธานี 5341201 27078



 

พ้ืนที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจาก

ชื่อหลักสูตร รุน

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ

ตําแหนงผูเขารับการ

ชื่อหนวยงาน : 

อําเภอ  จังหวัด : 

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร สวนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 

: รหัสหลักสูตร - รหัสรุน : (Ref. No.1) 

: 

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) 

: 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ

ฝกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุน 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม 

ลงชื่อ ผูนํา

โทรศัพท ผูนํา

การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น 

การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น 

14 

 

 

นิติกร 

 

  

0 1 4 6 0 7 

40,000.00 บาท 

สี่หมื่นบาทถวน 
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เลขประจําตัวประชาชน Ref. No.3 : 

..........................................................

จํานวนเงินคาเขารวม 40,000.00 บาท........................................................................................................................................

................. 

(สี่หมื่นบาทถวน) 

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 
- กรุณาโอนเงินคาลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2559 

             



 

 

 

การเตรียมหัวขอโครงการพัฒนางานในหนาที่ของนิติกรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น 
 

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

๑.  เอกสาร หัวข้อโครงงาน มีสาระประกอบดว้ย. 

       ๑.๑ ชื�อเรื�อง .......................... 

      ๑.๒ ประเด็นปัญหา หรือเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น และสาเหตุ 

      ๑.๓ วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

      ๑.๔ หวัขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง... 

      ๑.๕ อื�น ๆ (ถา้มี) 
 

๒. ลักษณะงานนิติการ ๑๔ ลักษณะ (กรอบของโครงงาน ขอ ๑. ที่นําเสนอ) 

    ๒.๑ การตรวจและปรับยกรางขอบัญญัติ ระเบียบ หรือประกาศ 

    ๒.๒ การพัฒนาและวิจัยกฎหมายและระเบียบ 

    ๒.๓ การใหคําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 

    ๒.๔ การรางสัญญาและการบริหารสัญญา 

    ๒.๕ การดําเนินการทางวินัย 

    ๒.๖ การทําสํานวนการไตสวน สํานวนการสอบสวน หรืสํานวนการสืบสวนจากการรองเรียน รองทุกข  

          การตรวจสอบหรือการสืบสวนสอบสวน และการแสวงหาขอเท็จจริง 

    ๒.๗ การดําเนินคดีอาญา คดีแพง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น 

    ๒.๘ การพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณหรือคําโตแยง 

    ๒.๙ การเผยแพรใหความรูดานกฎหมายและระเบียบ 

  ๒.๑๐ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

  ๒.๑๑ การดําเนินมาตรการทางปกครอง(ยกเวนการดําเนินเกี่ยวกับการอุทธรณ) 

  ๒.๑๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 

  ๒.๑๓ การเตรียมการระงับขอพิพาท 

  ๒.๑๔ งานดานกฎหมายอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

    * สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและแจงยืนยันการเขารับการฝกอบรมไดที ่นายรติภัทร  สาดะระ ผอ.โครงการฯ 

โทร.๐๘ ๙๔๔๙ ๕๑๑๔ หรือ นายอนูวา สาและ สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒ และ

สามารถตรวจสอบขอมูลหลักสูตรฯไดท่ี www.lpdi.go.th * 
 

หมายเหต ุ ใหนักศึกษาเตรียมหัวขอโครงงานสงในวันรายงานตัวคนละ  ๒ หัวขอโครงงาน เพื่อเตรียมทําโครงงาน

กลุมสําหรับประกอบการประเมินจบ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น  

http://www.lpdi.go.th/


 
การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว    
เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท.  

๒. การแตงกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
           2) ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
               ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
           3) หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
                ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
ชุดออกกําลังกาย  ๑) เส้ือกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย ๒ ตัว 
        ๒) กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย ๒ ตัว 
        ๓) รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.๑ กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

         (Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ 

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม และใหใช 

แบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว 

หมายเหตุ  
- กรณีเขาพักกอนการอบรม จะมีคาใชจายคาหองพักเพิ่ม 600 บาท/ตอคน (ถาประสงคจะรับประทาน 

  อาหาร คาอาหารมื้อละ 100 บาท กรุณาแจง ณ จุดบริการ หากทานประสงคจะรับประทานเอง 

  นอกสถาบันฯ ก็สามารถทําได ไมจําเปนตองจายคาอาหารกับบริษัทโปรโฮเด็ล แมเนจเมนท จํากัด) 

  ติดตอหองพัก 02-516-2459  

- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที ่พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 

 



โรงกษาปณ์
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