สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๑๗๓ หมูที่ ๔ ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐ หมายเลขทะเบียน ๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๐-๙๙๓๐-๐๐๑๐๒-๓๒-๑ โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ เว็บไซต: www.get-u.org

ที่ สขท. ๒๐๙ / ๒๕๖๑
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญเขารับการฝกอบรมเรื่อง “เทคนิคการจัดทําเอกสารเพื่อนําคดีขึ้นสูศาลปกครองและการ
แกคําฟอง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” รุนที่ ๑/๒๕๖๒
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานราชการที่มีจํานวนมากที่สุดถึง ๗,๘๕๓ แหง โดยสวน
ใหญ ร อ ยละ ๘๐ เป น องค ก รขนาดเล็ ก มี ขา ราชการเพี ย ง ๕ – ๑๐ คน แต มี ห น า ที่ แ ละอํ านาจรับ ผิ ด ชอบ
เชน เดีย วกั นกั บองค กรปกครองสวนท องถิ่ นขนาดใหญ ที่มี บุ คลากรจํานวนมาก ทํ าให ขา ราชการในองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กตองรับผิดชอบงานทั้งในหนาที่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และนอกเหนือจาก
มาตรฐานกําหนดตําแหนง อันสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ ทําใหเกิดขอบกพรองที่อาจขาดความรอบคอบ
และความระมัดระวัง อันเนื่องจากตองเรงรัดการทํางานใหทันกับความตองการของประชาชนและตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา จึงสงผลใหเกิดการละเมิดตอบุคคลภายนอกจนนําไปสูการนําคดีขึ้นสูศาลปกครองเปนจํานวน
มาก อี ก ทั้ ง ข า ราชการขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เหล า นั้ น ยั งขาดความรู ความเข า ใจ ทั ก ษะ และ
ประสบการณในการจัดทําเอกสารทางราชการเพื่อเตรียมพรอมในการแกขอกลาวหาในชั้นศาล จนอาจทําให
ราชการเสียหายจากที่ตอ งชดใชเงินแกบุคคลภายนอก หรืออาจเปนการบั่นทอนขวัญและกําลังใจของขาราชการ
หรือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติหนาที่ในเรื่องนั้นๆ ที่อาจตองรับโทษทางวินัย แพง และ
อาญา จากเหตุดังกลาวนั้น
ดวยเหตุดังกลาวขางตน สมาคมขาราชการสวนท องถิ่น แหงประเทศไทย จึงได กําหนดจัด โครงการ
ฝกอบรม เรื่อง “เทคนิคการจัดทําเอกสารเพื่อนําคดีขึ้นสูศาลปกครองและการแกคําฟอง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น” รุนที่ ๑/๒๕๖๒ ขึ้น ในระหวางวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล
ปารค อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อ
ขอเชิ ญ ท า นพรอ มด ว ย รองผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ที่ ป รึก ษาผู บ ริห ารท อ งถิ่ น เลขานุ ก ารผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น และ
ขาราชการสวนทองถิ่น ในตําแหนง ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาฝาย
นิติการ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝายอื่นๆ รวมทั้งขาราชการ
สวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง นิติกร นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา เจาพนักงานธุรการ เจาหนาที่ธุรการ หรือขาราชการสวนทองถิ่น พนักงาน
จางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไปตําแหนงอื่นๆที่ทานเห็นสมควรใหเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ เขารับการฝกอบรมตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผูประสงคเขารับการฝกอบรม สามารถ
/ สง.....

-๒สงแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน
ID: getu2553 ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาทเขาบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชี
เลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชําระเงินไมทันตามกําหนด สามารถนําเงินสดไปชําระหนางานได) โดยมีรายละเอียดตามสิ่ง
ที่สงมาดวยพรอมนี้
ทั้ ง นี้ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมฯสามารถเบิ ก จ า ยค า ลงทะเบี ย นจากต น สั ง กั ด ได ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิตาม
นัย ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วย ค าใช จายในการเดิ นทางไปราชการของเจ าหน าที่ ท องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับหองพักสมาคมฯมิไดจัดเตรียมไวให ขอใหผูเขารับ
การฝกอบรมติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่ โรงแรมเรือนแพ (คุณนงลักษณ ฝายขาย) โทรศัพท ๐๘๙๗๐๕๒๔๘๓,๐๘๖-๒๑๖๒๔๘๓ ราคาหองละ ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท (กรุณาแจงดวยวาเปนโครงการฝกอบรมของ
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นฯ) ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดเอกสารตางๆ เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสมาคมขาราชการสวน
ท อ ง ถิ่ น แ ห ง ป ร ะ เท ศ ไท ย (www.get-u.org) ห รื อ เว็ บ ไซ ต ก ลุ ม เพื่ อ น ข า ร า ช ก า ร ส ว น ท อ งถิ่ น
(www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลื่อนที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘, 090-3232894,๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
E-mail: getu2553@gmail.com
Id Line: getu2553

โครงการฝกอบรม
เรื่อง “เทคนิคการจัดทําเอกสารเพื่อนําคดีขึ้นสูศาลปกครองและการแกคําฟอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” รุนที่ ๑/๒๕๖๒
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานราชการที่มีจํานวนมากที่สุดถึง ๗,๘๕๓ แหง โดยสวน
ใหญรอยละ ๘๐ เปนองคกรขนาดเล็ก มีขาราชการเพียง ๕ – ๑๐ คน แตมีหนาที่และอํานาจรับผิดชอบ
เชนเดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญที่มีบุคลากรจํานวนมาก ทําใหขาราชการในองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ขนาดเล็ ก ต อ งรั บ ผิ ด ชอบงานทั้ งในหน า ที่ ต ามมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน ง และ
นอกเหนือจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ ทําใหเกิดขอบกพรองที่อาจ
ขาดความรอบคอบ และความระมัดระวัง อันเนื่องจากตองเรงรัดการทํางานใหทันกับความตองการของ
ประชาชนและตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา จึงสงผลใหเกิดการละเมิดตอบุคคลภายนอกจนนําไปสูการนํา
คดีขึ้นสูศาลปกครองเปนจํานวนมาก อีกทั้ง ขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานั้นยังขาด
ความรู ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณในการจัดทําเอกสารทางราชการเพื่อเตรียมพรอมในการแก
ขอกลาวหาในชั้นศาล จนอาจทําใหราชการเสียหายจากที่ตองชดใชเงินแกบุคคลภายนอก หรืออาจเปน
การบั่นทอนขวัญและกําลังใจของขาราชการหรือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติหนาที่
ในเรื่องนั้นๆ ที่อาจตองรับโทษทางวินัย แพง และอาญา จากเหตุดังกลาวนั้น
ดวยเหตุดังกลาวขางตน สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดกําหนดจัดโครงการ
ฝกอบรม เรื่อง “เทคนิคการจัดทําเอกสารเพื่ อนําคดีขึ้นสู ศาลปกครองและการแกคําฟ อง ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น” นีข้ ึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน การดําเนินคดีทางปกครอง และ
เทคนิคการจัดทําสํานวนในคดีปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๒)เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนําความรู ทักษะ และประสบการณไปปรับ
ใชในการจัดเตรียมเอกสารทางราชการเพื่อแกขอกลาวหาในชั้นศาลเมื่อมีกรณีขอพิพาทเกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓)ที่ปรึกษาโครงการ
๓.๑)นายสมพงศ เย็นแกว
อัยการพิเศษฝายคดีอาญา ๑ สํานักงานอัยการภาค ๖
๓.๒)นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ ประธานคณะกรรมการสมาคมฯ ประจําภาคกลางตอนบน
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐๐ คน ประกอบดวย
๕.๑)ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริห ารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริห ารทองถิ่น และเลขานุการผูบริห าร
ทองถิ่น ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
1

๕.๒)ปลัดหรือรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
๕.๓)ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝายอื่นๆ ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล
๕.๔)นิติกร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการ
ศึกษา นักพัฒนาชุมชน เทศกิจ เจาพนักงานธุรการ เจาหนาที่ธุรการ ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
๕.๕)ขาราชการสวนทองถิ่น พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปตําแหนงอื่นๆ ทุก
ระดับ ทุกประเภท ซึ่งไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาขอ
พิพาท หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทําสํานวนในคดีปกครอง หรือการดําเนินการทางวินัย หรือการ
ดําเนิน การทางละเมิ ดของเจาหน าที่ ในสั งกั ดองค การบริห ารส วนจังหวัด เทศบาล เมื อ งพั ทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล
๖.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค อําเภอเมืองฯ จังหวัด
พิษณุโลก (รายละเอียดตามกําหนดการแนบทายโครงการ)
๗.งบประมาณ
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมเปน คาลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาท สําหรับ จายเปนค า
เอกสารประกอบการฝกอบรม คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหาร
โครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ คากระเปาเอกสาร และ
คาใชจายอื่น ๆ สําหรับผูเขารับการฝก อบรม หรือ ผูสังเกตการณ โดยผู เขารับ การฝกอบรมสามารถ
เบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก ของผูเขารับการฝกอบรมฯ ใหผูเขารับ
การฝ ก อบรมฯ เบิ ก จ า ยจากต น สั ง กั ด โดยสามารถเบิ ก จ า ยได ต ามสิ ท ธิ ต ามนั ย ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการ ขั้นตอน การดําเนินคดีทาง
ปกครอง และเทคนิคการจัดทําสํานวนในคดีปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มากขึน้
๘.๒)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปปรับใชในการจัดเตรียม
เอกสารทางราชการเพื่อแกขอกลาวหาในชั้นศาลเมื่อมีกรณีขอพิพาทเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวปริยาภรณ วรรณสอน)
รองเลขาธิการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สิบเอก

ผูเห็นชอบโครงการ

(เจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอ นุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดาํ รง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
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กําหนดการโครงการฝกอบรม
เรื่อง “เทคนิคการจัดทําเอกสารเพื่อนําคดีขึ้นสูศาลปกครองและการแกคําฟอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” รุนที่ ๑/๒๕๖๒
ระหวางวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
โดย สํานักงานอัยการภาค ๖ พิษณุโลก ใหการสนับสนุนวิทยากร
-------------------วันเสารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ลงทะเบียน-รับเอกสาร
วันอาทิตยที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วันจันทรที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
พิธีเปดและบรรยายพิเศษ
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย หรือผูแทน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการ ขั้นตอน การดําเนินคดี
ทางปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
โดย นายสมพงษ เย็นแกว อัยการพิเศษฝายคดีอาญา ๑
สํานักงานอัยการภาค ๖ พิษณุโลก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการจัดทําสํานวนในคดีปกครอง”
โดย นายสมพงษ เย็นแกว อัยการพิเศษฝายคดีอาญา ๑
สํานักงานอัยการภาค ๖ พิษณุโลก

ลงชื่อเขาอบรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักในการดําเนินการทางละเมิดกับ
เจาหนาทีท่ องถิ่นตามกฎหมาย สตง.ฉบับใหม”
โดย นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ ปลัดอบต.ทาหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประธานคณะกรรมการสมาคมฯ ประจําภาคกลางตอนบน
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น.
เดินทางกลับภูมิลําเนา
------------------------------หมายเหตุ.- -กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมและจําเปน
-รับประทานอาหารวาง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรม
เรื่อง “เทคนิคการจัดทําเอกสารเพื่อนําคดีขึ้นสูศาลปกครองและการแกคําฟอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” รุนที่ ๑/๒๕๖๒
ระหวางวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
โดย สํานักงานอัยการภาค ๖ พิษณุโลก ใหการสนับสนุนวิทยากร
-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................โทรศัพทเคลื่อนที่ผูประสานงาน..........................................
E-mail หนวยงานหรือผูประสานงาน.......................................................ID Line: (ถามี)...........................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมฯ จํานวน................คน ตามรายชื่อ (ไมพอใชหลายใบได) ดังนี้
ลําดับ
ที่

อาหาร
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง / ระดับ (ถามี)

(กรุณาทําหนาเครื่องหมาย √ )

ทั่วไป เจ

หมายเหตุ

มุสลิม

ลงชื่อ.....................................................ผูมอี ํานาจอนุมัติ
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........
หมายเหตุ.- กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทาง
ไลนไอดี getu2553 ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๑,๒๐๐ บาท หรือ
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทเี่ จาหนาทีส่ มาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ ป.ตะวัน โทร.
๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก 090-3232894 หรือ ป.พิพัฒน ๐๙๑-๐๖๙๑๒๕๕

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรม
เรื่อง “เทคนิคการจัดทําเอกสารเพื่อนําคดีขึ้นสูศาลปกครองและการแกคําฟองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” รุนที่ ๑/๒๕๖๒
ระหวางวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย โดยสํานักงานอัยการภาค ๖ พิษณุโลก ใหการสนับสนุนวิทยากร

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๑,๒๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

(ที่ปดสําเนาใบโอนเงิน)
เมื่อโอนเงินเสร็จแลว กรุณาแสกนไฟลแนบแจงมาทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือแฟกซ ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางไลน ไอดี getu2553
(เมื่อแฟกซหรือสงอีเมลแลว กรุณาโทรประสานสอบถามเจาหนาที่สมาคมฯ ที่โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือนองใหม ๐๘๓-๕๕๙๕๕๙๗ หรือ ป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
หรือนองแวว 083-2895990 หรือ นองเล็ก ๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘, 090-3232894 เพื่อตรวจสอบใหถูกตองตรงกัน)

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.........................................................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................ จํานวนคนที่เขา
รับการฝกอบรมฯ................................คน ไดโอนเงินเขาบัญชีประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภี ชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย” เลขที่บัญชี 982-6-37559-4 คนละ ๑,๒๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิน้ .....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอนเงิน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

