
 
 
 
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๗๔๐                                กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                          ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

      ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

เรียน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม    จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. แบบใบโอนเงินค่าลงทะเบียน       จ านวน ๑ ชุด 
  ๓. เอกสารการเตรียมหัวข้อโครงงานการพัฒนานักกฎหมายฯ  จ านวน ๑ ชุด 
           ๔. เอกสารการเตรียมตัว        จ านวน ๑ ชุด 

ด้ วยกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ก าหนดจั ดฝึ กอบรมบุ คลากรท้ องถิ่ น หลั กสู ตร                    
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๙          
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาท และภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                       
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า «ค าน าหน้าชื่อ»«ชื่อ» «นามสกุล» เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าว จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๔๒ ,๐๐๐บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )                        
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้  ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยธนาคาร            
จะออก "ใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ" ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่  กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ ทั้งนี้ผู้ ช าระเงิน                
ค่าลงทะเบียนก่อนจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมตามล าดับ 

๒.  ให้ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม รายงานตัวพร้อมหนั งสือส่ ง ตั ว  ณ สถานที่ฝึ กอบรม                
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 

ทั้ งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส่ วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม                  
นายวินัย สาดฟัก โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๕ หรือนายอนูวา สาแล๊ะ โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒ และ                  
สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรได้ที่ www.lpdi.go.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                             ; 

                                                            (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) 
                                                        รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน   
                                                    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม 
โทร  ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ต่อ ๑๐๓ 

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


ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหสัประจ ำตวันักศึกษำ

1 ส.ต.ท. นิรันดร์ น้อมแนบ นิติกร อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 2710101 371040

2 ว่าทีร่.ต. ปัญญา สิทธิกูล นิติกร ทต. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 5710107 428694

3 นาย วรารัตน์ สังข์นาค นิติกร อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 2710101 57819

4 นาย โกสินธุ์ นาถมทอง นิติกร อบต. โคกสะอาด ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์ 6461802 57870

5 นาย ยงยุทธ ภาระพันธ์ นิติกร อบต. นาบอน ค าม่วง กาฬสินธุ์ 6461006 46509

6 น.ส. พัชรา รักษาคุณ นิติกรช านาญการ อบต. วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร 6620511 371684

7 นาย สมภพ แสงอะโณ นิติกร อบจ. ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 2620101 371119

8 นาย วีระศักด์ิ หัตถะแสน นิติกรช านาญการ อบต. บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 6400206 428409

9 ส.ต.อ. อนันต์ อินไชยา นิติกร ทต. พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 5400112 6728

10 นาง ญาณิศา ขยัน นิติกร ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 4220102 58050

11 นาย ธิติบดินทร์ นิติธรรมารัตน์ นิติกร ทม. ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 4220103 58049

12 ว่าทีร่.ต.หญิง ภูมิขวัญ ห่างภัย นิติกรช านาญการ ทต. โป่งน  าร้อน โป่งน  าร้อน จันทบุรี 5220401 58046

13 นาย สมชาย โคตรพัฒน์ นิติกรช านาญการ ทต. มะขามเมอืงใหม่ มะขาม จันทบุรี 5220506 7924

14 น.ส. กรรณิกา สุดาจันทร์ นิติกร อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 2240101 22742

15 นาย ติละถาพร เทียมเทศ นิติกร ทต. ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 5240403 58065

16 นาย อดุลย์ ยืนยงชาติ นิติกรช านาญการ ทต. บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 5240401 8840

17 นาย ชาญชัย มนต์วิเศษ นิติกร อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 2200101 8851

18 นาย วิทยา ปัจชะ นิติกร ทต. คลองต าหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200107 396991

19 นาง จันทร์เพ็ญ มะลัยขวัญ นิติกร ทต. นาหนองทุม่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 5361202 428520

20 นาย ธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี นิติกร ทต. ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 5361011 58211

21 นาง มรินดา ดวงไข นิติกร อบต. บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ 6361012 58222

22 พ.จ.อ. สวัสด์ิ จ านงค์ชอบ นิติกร อบต. โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 6360203 374181

23 นาย สุรเดช วิกล นิติกร ทต. หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 5361203 60725

24 นาย อดิศักด์ิ ชัยจ ารัส นิติกร อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 2360101 58225

25 น.ส. อาภรณ์ เหลาบ้ง นิติกร อบต. บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 6360413 384411

26 นาย ธนัท ยอดชาสุวรรณ นิติกร อบจ. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 2500101 428629

27 ว่าที่ ร.ต. สืบศักด์ิ ปัญโญ นิติกร ทต. สันป่าตอง สันป่าตอง เชียงใหม่ 5501202 421008

28 นาย อนุชาติ ชัยมงคล นิติกร ทต. สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 5501404 420975

29 นาย วิสุทธิ์ อ่วมคง นิติกร ทต. โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 5920104 58504

30 นาย จรัญ สุทธิมาส นิติกร อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก 2630101 402387

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การพัฒนานักกฏหมายท้องถ่ิน ระดบักลาง รหัสหลักสูตร ๖๑๐๐๐๔ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหสัประจ ำตวันักศึกษำ

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การพัฒนานักกฏหมายท้องถ่ิน ระดบักลาง รหัสหลักสูตร ๖๑๐๐๐๔ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 

31 น.ส. ปุญชรัสมิ์ ชูเลิศ นิติกรช านาญการ อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 2260101 58570

32 นาย ณรงค์ศักด์ิ จูสุวรรณ นิติกร อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2730101 371158

33 นาย พทุธมานนท์ มะณีรัตน์ นิติกร อบต. สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม 6730111 14570

34 นาง ดารุณนี ค าเรือน นิติกรช านาญการ อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 2480101 428001

35 จ.อ. อัครพล สุพร นิติกร อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 2480101 427364

36 นาง ธนารัตน์ ศรีล าใย นิติกร อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2300101 19464

37 นาย เกียรติพงษ์ พูลสวัสด์ิ นิติกรช านาญการ อบต. ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800113 58858

38 นาย สมพร ชนาชน นิติกร ทต. ถ  าใหญ่ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 5800904 416166

39 นาย สัณหวุฒิ วรรณเวท นิติกรช านาญการ อบต. เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 6801307 35006

40 น.ส. กาญจนา ชูศรี นิติกร อบต. หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6600119 58941

41 นาย มานะ ศรีสด นิติกร ทต. เก้าเลี ยว เก้าเลี ยว นครสวรรค์ 5600601 58912

42 นาย สรศักด์ิ อังกุลดี นิติกร ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 4120201 422879

43 นาย วิทยา วรรณทอง นิติกร อบต. มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 6961004 404758

44 จ.อ. ศิรสิทธิ์ ฮาดสม นิติกร ทต. ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ 5380202 195245

45 นาย วรรัตน์ สีดอกรัก นิติกร อบต. พรส าราญ คูเมือง บุรีรัมย์ 6310207 59075

46 นาย ไพโรจน์ ศิริเพชร นิติกร ทม. ท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201 427877

47 นาย สุธีร์ นาคทอง นิติกรช านาญการ ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 4770701 22807

48 นาย สัญญา จันทร์เติบ นิติกร อบต. ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 6141106 410985

49 นาย จตุวิทย์ เหมาะมาศ นิติกรช านาญการ ทต. ท่านา กะปง พังงา 5820301 370778

50 จ.อ. เริงชัย กะมล นิติกร ทต. บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 5931001 6710

51 น.ส. ศรศศิรัตน์ ชาวกัณหา นิติกร ทต. ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 5930108 395168

52 น.ส. อังคณา บุญจันทร์ นิติกร ทต. พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 5930505 10401

53 ส.ต.อ. ณพงศ์ นพรัตน์ นิติกร อบต. นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก 6650410 375366

54 นาย ธรรมกร สมรัตน์ นิติกรช านาญการ ทต. หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 5650103 24997

55 นาย พัฒนา กันอ่อง นิติกร อบต. บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650116 59413

56 นาย อนุสรณ์ นิลแพทย์ นิติกร ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 4670501 427628

57 นาย สมชาย ผลกล่ า นิติกร ทม. กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 4830202 59523

58 น.ส. กัญญาการณ์ ยุวบุตร นิติกร ทต. ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 5490401 59703

59 นาย เทอดธรรม นครไทย นิติกรช านาญการพเิศษ อบจ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2490101 428634

60 นาย ธกร ประเสริฐการ นิติกร ทต. บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 5490702 28256



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหสัประจ ำตวันักศึกษำ

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การพัฒนานักกฏหมายท้องถ่ิน ระดบักลาง รหัสหลักสูตร ๖๑๐๐๐๔ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 

61 นาย วิโรจน์ จันทองแท้ นิติกร อบต. เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 6490306 427075

62 นาย สุริยันต์ กานกายันต์ นิติกร อบต. โชคชัย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490203 59611

63 นาย ธรณ์ธันย์ โมฆรัตน์ นิติกร อบต. บัวค า โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด 6450809 59699

64 นาย นันทน์พล ช่วยแก้ว นิติกร อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง 2850101 370601

65 นาย สมศักด์ิ สีมาพล นิติกร ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103 31824

66 นาย ขวัญแก้ว เลิศภทัรพาณิชย์ นิติกร อบต. ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330809 34561

67 จ.ส.อ. ชาญชัย ทองพันธ์ นิติกรช านาญการ อบต. พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330807 34241

68 นาย เชื อชาย ค าหอม นิติกรช านาญการ ทต. ผือใหญ่ โพธิศ์รีสุวรรณ ศรีสะเกษ 5332102 35209

69 นาง ธนกร โชตอ าไพ นิติกร อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101 60024

70 น.ส. ปราณี ประจันทร์ นิติกร อบต. รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 6330419 35271

71 นาย วุฒิพงษ์ พงษ์วัน นิติกร ทต. ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 5330606 35897

72 นาย ศิวะ ทองดาษ นิติกร อบต. ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330312 35557

73 น.ส. ศุภพิชญ์ ไกรยา นิติกร อบต. โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ 6331606 35422

74 นาย สุริยน บุญน า นิติกร อบต. บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 6330410 35099

75 น.ส. ตรีสุคนธ์ แก้วบุญใส นิติกร อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101 408890

76 นาย วุฒิชัย ดอนกันหา นิติกรช านาญการ อบต. นาฮี อากาศอ านวย สกลนคร 6471109 60115

77 นาย เวทิต ลือรินทร์ นิติกร อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101 406721

78 นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีดา นิติกร ทต. กุดแฮด กุดบาก สกลนคร 5470303 36385

79 นาย ธวัช จิตณรงค์ นิติกร ทต. ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 5900902 60157

80 นาย เนติวัฒน์ ช านาญนา นิติกร อบต. ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา 6900303 427425

81 นาย สิทธินนท์ แก้วมณี นิติกร อบต. แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 6110506 396998

82 น.ส. พรพรรณ ธนวิวัฒน์ นิติกร ทม. วังน  าเย็น วังน  าเย็น สระแก้ว 4270401 419556

83 น.ส. วิชาพร อินทวงศ์ นิติกร ทต. บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว 5270602 60368

84 นาง ศิริพร สาตรพันธ์ นิติกร ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 4270601 60363

85 น.ส. โชษิตา เสมา นิติกร ทต. มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 5191101 58347

86 นาย กิตติศักด์ิ พละ นิติกร อบต. หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 6720303 42443

87 น.ส. จิรวรรณ ขวัญช่วย นิติกร อบต. น  าพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 6841202 60554

88 นาย เจริญ บุญพา นิติกร อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 2410101 50939

89 นาย ณรงค์ศักด์ิ ประเสริฐ นิติกร อบต. สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410126 47106

90 นาย นิรันดร์ จีนเฮ็ง นิติกร อบต. น  าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ 6530205 402210



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหสัประจ ำตวันักศึกษำ

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การพัฒนานักกฏหมายท้องถ่ิน ระดบักลาง รหัสหลักสูตร ๖๑๐๐๐๔ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 

91 นาง ธัญญรัศม์ เภตรา นิติกร ทต. หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 5610501 60761

92 น.ส. ชนัญชิดา สะวานนท์ นิติกร อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2340101 50954

93 นาย พงษ์ศักด์ิ สาวิกันย์ นิติกร อบต. ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 6342002 395361

94 นาย สายันต์ แสงประสาร นิติกร ทต. นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 5342901 370594



 
พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก

ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที่ 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ต าแหหน่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ชื่อหน่วยงาน : 

อ าเภอ  
: 

จังหวัด : 

แหบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น : (Ref. No.1) 
: 

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) 
: 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) 
: 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
(ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผู้น าฝาก 

โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง 

การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง 

4 

 

 

นิติกร 

 

  

0 0 4 6 1 0 

42,000.00 บาท 

สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน 

       

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

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

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

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

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

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

......... 

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

.... 

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

.... 

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

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

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

..... 

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

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

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

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

เลขประจ าตัวประชาชน Ref. No.3 : 
..........................................................
..........................................................
.......................................................... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

42,000.00 บาท .................................................................................................................... ....................
................. 

(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแหล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทร์ที่ 15 สงิหาคม 2559 

             



 
(เอกสารประกอบการพจิารณาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม) 

 
(ร่างโครงงานแบบย่อ) 

กรอบโครงงานการพฒันากฎหมายของ อปท. 
ส าหรับหลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถ่ิน (ระดบักลาง) 

สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย 

 

--------------------------------------- 

ส่วนที่หน่ึง                       ช่ือเร่ือง (ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน) 
                                         - บทน า สภาพทัว่ไปและสภาพปัญหาของหน่วยงานท่ีจะศึกษา ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเร่ือง 
                                                                                                                                                            (สรุปโดยยอ่) 
ส่วนทีส่อง                        ปรากฏการณ์ของปัญหา (ช่ือเร่ือง) ท่ีเกิดข้ึน                                              (สรุปโดยยอ่) 
ส่วนทีส่าม                        แนวคิด/กฎหมาย/ทฤษฎ ีท่ีเก่ียวขอ้ง หรือรองรับปรากฏการณ์                  (สรุปโดยยอ่) 
ส่วนทีส่ี่                             ผลงานทีค้่นพบ (เร่ืองท่ีเคยมีการศึกษา หรือคน้พบ และขอ้เสนอท่ีเคยมีมาก่อนแลว้   
                                          รวมถึงค าวนิิจฉยั ค าพิพากษา หรือหนงัสือสั่งการต่างๆ)  เพื่อใชเ้ป็นเหตุการณ์ 

                                          ส าหรับเทียบเคียงในการ สนบัสนุน หรือคดัคา้น หรือช้ีน า                      (สรุปโดยยอ่) 
ส่วนที่ห้า                          ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ และ 

- (ร่าง) กฎหมาย (ขอ้บญัญติั, เทศบญัญติั)ของ อปท.                                (สรุปโดยยอ่) 
ส่วนอ่ืนๆ                          - เอกสารอา้งอิง (บรรณานุกรม) 
                                         - ภาคผนวก 

 

 

-------------------------------- 
 

ลงนาม                                       ผูเ้สนอโครงงาน 

      (......................................................) 
  ต  าแหน่ง...นิติกร ระดบั ......... 

 

 ลงนาม                                        ผูบ้งัคบับญัชา 
         (.........................................................) 
   ต  าแหน่ง.................................................... 
              (นายก หรือปลดั อปท.) 
 

********************* 
เกณฑ์การประเมินโครงงาน 

1. ด้านคุณภาพ                    (50   คะแนน) 
   1.1 ความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ             20  คะแนน 

   1.2 ความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ              10  คะแนน 

   1.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์                     10  คะแนน 

   1.4 การพิมพแ์ละการจดัท ารูปเล่ม              10  คะแนน 

2. ด้านประโยชน์                 (50  คะนน) 
   1.1 ประโยชนต่์อความกา้วหนา้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ                   
          และประโยชนข์ององคก์ร                        20  คะแนน 

  1.2 ประโยชนต่์อผูศึ้กษาคน้ควา้ และวิจยั        15  คะแนน 

  1.3 ประโยชนใ์นการเผยแพร่ทางวิชาการ        15  คะแนน 

 

 



จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรละประมำณ ๘๐ ท่ำน 

โดยดูจำกกำรโอนเงินหำกมี ผู้ช ำระเงินเกินท่ีก ำหนด           

ทำงสถำบันจะพจิำรณำอีกครัง้ หรือในรุ่นต่อไป (รุ่นท่ีว่ำง) 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
1. การรายงานตัว 07.00 – 09.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ ก าหนดไว้ในหนังสือ รายงานตัวเข้ารับการอบรม               
    พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 
2. การแต่งกาย 

   2.1 ชุดเรียน  (1) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
       (2) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวันรายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
          (3) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (4) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (5) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
    2.2 ชุดออกก าลังกาย   (1) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 2 ตัว 
 (2) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย 2 ตัว  รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
3. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
4. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.1 กระเป๋าเอกสาร  1   ใบ                  4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร (รวมค่าอาหารและห้องพักแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียน-สิ้นสุดการอบรม) 
 เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการ  โอนเงินเข้าบัญชี                 
ผ่านทางการให้บริการ (Counter Service) ได้ที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
    ส าหรับการกรอกข้อมูลใน ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
    (Ref.No.1) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น   มีเลข 6 หลัก 
    (Ref.No.2)  ให้ใส ่รหัส อปท.    มีเลข 7 หลัก  
     (Ref.No.3)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ให้ถ่ายส าเนาสลิปใบโอนเงินถือมาในวันลงทะเบียน  เอกสารตัวจริงให้ใช้แทนแบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เป็นหลักฐาน 
ลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในการเงินเบิกจ่ายต่อไป ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
*  ห้ามน าเตารีด ไปรีดผ้าในห้องพัก มีสถานที่ ซักรีด บริการอยู่ท่ีชั้น 2 ลานจอดรถ ของอาคาร 
ตาราง เวลาลงทะเบียนห้องพัก วันก่อนการฝึกอบรม และลงทะเบียนวันแรก 

วันเข้าพัก ลงทะเบียนที่พักช่วงเวลา อาหารเย็น 18.00-20.00 น. อาหารเช้า 06.00-08.00 น. ค่าท่ีพัก 
วันฝึกอบรม 00.01 - 08.00 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ - 
วันฝึกอบรม 08.01 น. เป็นต้นไป - - - 

ก่อนวันฝึกอบรม 20.00 - 23.59 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 
ก่อนวันฝึกอบรม ก่อนเวลา 18.00 น. ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 

ตย1. เปิดวันท่ี 10 มาลงทะเบียนเรียน เวลา 08.30 น. แล้วไปลงทะเบียนเข้าห้องพักที่เวลา 08.30 น. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ตย2. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 10 ตั้งแตเ่วลา 00.01 น. ช าระค่าห้อง 0 บ.   อาหารเช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน  
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ  เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก  
ตย3. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 9 ก่อนเวลา 18.00 น. ช าระค่าห้อง 600 บ.  ค่าอาหารเย็น-เช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน 
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก 

* หมายเหตุ -  ตั้งแต่เร่ิมเข้าอบรม จนสิ้นสุดการอบรม หาก ถูกเรียกเก็บ ค่าเสียหายเพิ่มเติมใดๆ  
                   หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  กรุณาแจ้ง  อ.ประจ าโครงการฯ   ก่อนช าระเงิน   
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