สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
333 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าำ่่ดำำ ดำเภอดมม่ปำ จังห ัำเภชียงรำย 57250
ทะเภบลียนเภปขที่ ชร 3/2562 ปง ันที่ 8 พฤษอำคม 2562 หมำยเภปขผู้เภสียอำษีดำ่ร 099-3-000413-44-0
โทรศัพท์ 094-893-6236 โทรสำร 052-029521 E-mail : chiangrailocalgov@gmail.com

ที่ สขถ.ชร.188/2563
24 ่ันยำยน 2563
เภรื่ดง ่ระชำสัมพันธ์โครง่ำรดบลรม “หปั่สูตร่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัย สำหรับลผู้บลริหำร สมำชิ่สอำท้ดงถิ่น
ข้ำรำช่ำร หรืดพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น (หปั่สูตร 5 ัน) ่ระจำ่ีงบล่ระมำณ พ.ศ.๒๕๖4
เภรียน นำย่ดงค์่ร่่ครดงส่ นท้ดงถิ่นทุ่มห่ง
สิ่งที่ส่งมำำ้ ย สำเภนำโครง่ำรดบลรมหปั่สูตร่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัย ฯ

จำน น 1 ชุำ

ำ้ ย สมำคมข้ำรำช่ำรส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำเภชียงรำย ไำ้ทำค ำมต่ปงร่ ม่ับลเภครืดข่ำยคณะ่รรม่ำร
สดบลส นทำง ินัยพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำพะเภยำ มปะเภครืดข่ำยคณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง ินัยพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น
จั งห ัำเภชี ยงรำย จัำท ำโครง่ำรดบลรม “หลักสู ตรการดํ าเนิ น การทางวินั ย สํ า หรับ ผู้ บ ริ หาร สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระหว่างวันที่ 26 – 30
ตุ ลาคม 2563 ณ ห้ องพุ ดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เภพื่ ดให้ ผู้ บล ริห ำร สมำชิ่สอำ
ท้ดงถิ่น ข้ำรำช่ำรหรืดพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น มปะผู้สนใจทั่ ไ่ขดงดงค์่ร่่ครดงส่ นท้ดงถิ่นมีค ำมรู้ เภ่ี่ย ่ับลเภรื่ดง
ินัยข้ำรำช่ำรมปะพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่ น ่ฎหมำย่่ครดง ิธี่ฏิบลัติรำช่ำรทำง่่ครดงมปะค ำมรับลผิำทำงปะเภมิำ
ขดงเภจ้ำหน้ำที่ ฯปฯ บลรรยำยโำย ิทยำ่รดำีตผู้เภชี่ย ชำญขดง่รมส่งเภสริม่ำร่่ครดงท้ดงถิ่นมปะหน่ ยงำนรำช่ำรที่มี
หน้ำที่เภ่ี่ย ่ับล่ำรำำเภนิน่ำรำัง่ป่ำ ข้ำงต้น มปะเภพื่ดให้ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมนำใบล่ระ่ำศนียบลัตร่ำรผ่ำน่ำรดบลรมที่จะ
ไำ้รับลจำ่่ำรดบลรมไ่่ระ่ดบลใน่ำรรับลรดงคุณสมบลัติใน่ำรสมัครเภข้ำรับล่ำรดบลรมหปั่สูตร่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัย
(หปั่สูตร ๗ ัน) ต่ดไ่
เภพื่ ดให้ ่ำรำำเภนิ น โครง่ำรดบลรมำัง่ป่ ำ เภ่ิำ่ระโยชน์ต่ ดผู้ จะเภข้ำร่ ม่ำรฝึ ่ดบลรม จึง ขดค ำม
ดนุเภครำะห์่ระชำสัมพันธ์มปะดนุญำตให้บลุคปำ่รที่สนใจในสัง่ัำเภข้ำร่ มโครง่ำรฝึ่ดบลรม รำยปะเภดียำตำม สิ่งที่ส่งมำ
ำ้ ย โำยสำมำรถำูข้ดมูป เภพิ่มเภติมไำ้ที่ www.chiangrailocalgov.com หรืด เภฟซบลุค เภพจ สมาคมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มปะขดขดบลพระคุณมำ ณ โด่ำสนี้เภ่็นดย่ำงยิ่ง
จึงเภรียนมำเภพื่ดโ่รำพิจำรณำ
ขดมสำงค ำมนับลถืด

(นำย่ระสงค์ เภมืดงมูป)
นำย่สมำคมข้ำรำช่ำรส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำเภชียงรำย
สำนั่งำนเภปขำนุ่ำร
สมำคมข้ำรำช่ำรส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำเภชียงรำย
โทรศัพท์: 094-893-6236 , 085-440-4939 , 088-263-0417

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
1. หลักการและเหตุผล
1.๑ พระรำชบลั ญ ญั ติร ะเภบลี ย บลบลริ ห ำรงำนบลุค คปส่ นท้ดงถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๑๕ ่ ำหนำให้ ผู้ บล ริห ำร
ท้ดงถิ่นมีดำนำจใน่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัยพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น ่รมส่งเภสริม่ำร่่ครดงท้ดงถิ่น จึงไำ้จัำตั้งเภครืดข่ำย
คณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง ิ นั ย พนั ่ งำนส่ นท้ ด งถิ่ น ตั้ งมต่ ่ี พ.ศ.๒๕๔๙ มปะให้ มี ่ ำรเภปื ด ่ผู้ ม ทนเภครื ด ข่ ำ ย
คณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง ินัยพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น ่ระจำจังห ัำ เภ่็นผู้ำำเภนิน่ิจ่รรมทำง ินัย ดันจะนำไ่สู่่ำรสร้ำง
“ ิทยำ่รตั คูณ” มปะ “นั ่ ินั ยมืดดำชีพ” นด่จำ่นี้ คณะ่รรม่ำรข้ำรำช่ำรดงค์่ำรบลริห ำรส่ นจังห ัำ (่.จ.)
คณะ่รรม่ำร่ปำงพนั่งำน เภทศบลำป (่.ท.) มปะคณะ่รรม่ำร่ปำงพนั่งำนส่ นตำบลป (่.ดบลต.) มีมติเภห็นชดบล
หปั่สูตรเภ่ี่ย ่ับล ินัย ให้สำนั่งำนส่งเภสริม่ำร่่ครดงท้ดงถิ่นจังห ัำ หรืดผู้มทนเภครืดข่ำยคณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง
ินัยขดงพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำ เภ่็นผู้ำำเภนิน่ำรจัำ่ำรฝึ่ดบลรม จำน น ๓ หปั่สูตร คืด หปั่สูตร ินัยเภบลื้ดงต้น
สำหรับลพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น (หปั่สูตร 3 ัน) หปั่สูตร่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัยพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น (หปั่สูตร ๕ ัน)
มปะหปั่สูตร่ำรสัมมนำทำง ิชำ่ำรเภครืดข่ำยคณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง ินัย่ระจำ่ี )
๑.๒ พระรำชบลัญญัติ่ระ่ดบลรัฐธรรมนูญ ่ำำ้ ย่ำร่้ดง่ันมปะ่รำบล่รำม่ำรทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ บลัญญัติขึ้น
โำยมีเภหตุผปมปะค ำมจำเภ่็นใน่ำรจำ่ัำสิทธิมปะเภสรีอำพขดงบลุคคปตำมพระรำชบลัญญัติ่ระ่ดบลรัฐธรรมนูญนี้ เภพื่ดให้
่ำร่ฏิ บลั ติ ห น้ ำ ที่ ข ดงคณะ่รรม่ำร่้ ด ง่ั น มปะ่รำบล่รำม่ำรทุ จ ริ ต มห่ ง ชำติ สำมำรถำ ำเภนิ น ่ำรไำ้ ด ย่ ำ งมี
่ระสิ ทธิอำพดันจะเภ่็น ่ระโยชน์ ต่ดสำธำรณะ โำย่ัจจุบลันพระรำชบลัญ ญัติ่ำร่้ดง่ันมปะ่รำบล่รำม่ำรทุจริต
มห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผปใช้บลังคับลมปะใน่ฎหมำยำัง่ป่ำ มีบลทบลัญญัติให้บลุคปำ่รขดงดงค์่ร่่ครดงส่ นท้ดงถิ่น
จะต้ดง่ฏิบลัติตำม่ฎหมำยดย่ำงเภคร่งครัำไม่ ่ำจะเภ่็นในำ้ำน่ำร่ฏิบลัติหน้ำที่มิให้ถู่่ป่ำ หำ ่ำ่ระทำค ำมผิำฐำน
ทุจริตต่ดหน้ำที่ หรืด่ระทำค ำมผิำต่ดหน้ำที่รำช่ำร ซึ่งสถำน่ำรณ์่ัจจุบลันหำ่ผู้บลริหำรท้ดงถิ่น รดงผู้บลริหำรท้ดงถิ่น
ผู้ช่ ยผู้บลริห ำรท้ดงถิ่น สมำชิ่สอำท้ดงถิ่น ข้ำรำช่ำรหรืดพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น ถู่่ป่ำ หำ ่ำ่ระทำ ค ำมผิำฐำน
ทุ จ ริ ต ต่ ด หน้ ำ ที่ หรื ด ่ระท ำค ำมผิ ำ ต่ ด หน้ ำ ที่ ร ำช่ำร หำ่มี มู ป หรื ด ข้ ด เภท็ จ จริ ง เภพี ย งพด่็ จ ะมี ่ ำรเภสนดให้
คณะ่รรม่ำร ่.่.ช. หรืดคณะ่รรม่ำร ่.่.ท. มีมติรับลไ ้ำำเภนิน่ำรไต่ส นข้ดเภท็จจริงตำมดำนำจหน้ำที่โำยนับล ัน
จะท ีจำน นเภพิ่มมำ่ขึ้น มปะผปจำ่่ำรำำเภนิน่ำรเภมื่ดคณะ่รรม่ำร ่.่.ช. หรืดคณะ่รรม่ำร ่.่.ท. ินิจฉัยมปะ
มีมติชี้มูป ่ำผู้ถู่่ป่ำ หำมีพฤติ่ำรณ์ใน่ำร่ระทำค ำมผิำตำมข้ด่ป่ำ หำจะถู่ำำเภนิน่ำรทำงดำญำมปะถู่สั่งให้พ้น
จำ่ตำมหน่ง ส่งผปให้ถู่ตัำสิทธิใน่ำรสมัครรับลเภปืด่ตั้งตปดำชี ิตตำมบลทบลัญญัติในรัฐธรรมนูญ มห่งรำชดำณำจั่รไทย
พุทธศั่รำช ๒๕๖๐ สำหรับลข้ำรำช่ำรหรืดพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่นนั้น นด่จำ่จะถู่ำำเภนินคำีดำญำมป้ ยังถู่ำำเภนิน่ำร
/ปงโทษ..

-2ปงโทษทำง ิ นั ย ดย่ ำ งร้ ำ ยมรง (่ปำดด่/ไป่ ด ด่) ่ระ่ดบล่ั บล บลทบลั ญ ญั ติ ข ดง่ฎหมำยำั ง ่ป่ ำ บลั ญ ญั ติ ใ ห้
ผู้บลริหำรท้ดงถิ่น รดงผู้บลริหำรท้ดงถิ่น มปะข้ำรำช่ำรทิ้งถิ่นจะต้ดงยื่นบลัญชีทรัพย์สินต่ดคณะ่รรม่ำร ่.่.ช. ำังนี้มป้
จึงมีค ำมจำเภ่็นที่บลุคปำ่รทุ่อำคส่ น โำยเภฉพำะดงค์่ร่่ครดงส่ นท้ดงถิ่นจะต้ดงศึ่ษำมปะทำค ำมเภข้ำใจในเภนื้ดหำ
สำระที่บลัญญัติใน่ฎหมำยดย่ำงมท้จริง ต้ดงมีค ำมรู้ค ำมเภข้ำใจใน่ำรยื่นบลัญชีทรัพย์สิน มปะ่ำร่ฏิบลัติ หน้ำที่ดย่ำง
ถู่ต้ดง โำยมิให้ถู่่ป่ำ หำ ่ำ่ระทำค ำมผิำฐำนทุจริตต่ดหน้ำที่หรืด่ระทำค ำมผิำต่ดหน้ำที่รำช่ำร ซึ่งหำ่มี่ำร
่ป่ำ หำำัง่ป่ำ ผู้ที่ถู่ไต่ส น ชี้มูป หรืดถู่ำำเภนิน่ำรทำง ินัย มีหน้ำที่ จะต้ดงชี้มจงข้ด่ป่ำ หำ ดุทธรณ์คำสั่งให้
ถู่ต้ดงตำม่ระบล น่ำรมปะขั้นตดนที่่ำหนำใน่ฎหมำย
1.๓ สมำคมข้ำรำช่ำรส นท้ดงถิ่นจังห ัำเภชียงรำย ในฐำนะเภ่็นดงค์่รที่ส่งเภสริม สนับลสนุน มปะเภ่็นที่่รึ่ษำ
ขดงดงค์่ร่่ครดงส่ นท้ดงถิ่น ไำ้ตระหนั่ถึงค ำมสำคัญขดง่ำรให้ค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับล ินัยขดงพนั่งำนส่ น
ท้ดงถิ่น ่ำรบลริหำรงำนบลุคคปส่ นท้ดงถิ่นมปะระเภบลียบลส่ นที่ไำ้มี่ำร่รับล่รุงเภ่ปี่ยนม่ปง ไำ้ตระหนั่มปะเภป็งเภห็นถึง
ค ำมจำเภ่็นที่ผู้บลริหำรท้ดงถิ่น รดงผู้บลริหำรท้ดงถิ่น ผู้ช่ ยผู้บลริหำรท้ดงถิ่น สมำชิ่สอำท้ดงถิ่น ข้ำรำช่ำรหรืดพนั่งำน
ส่ นท้ดงถิ่น ต้ดงมีค ำมรู้ค ำมเภข้ำใจใน่ำร่ฏิบลัติหน้ำที่ให้เภ่็นไ่ตำม่ฎหมำยระเภบลียบล มปะเภมื่ดมี่รณีที่ถู่่ป่ำ หำ
จะต้ดงมีค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจใน่ำรำำเภนิน่ำรให้ถู่ต้ดงเภพื่ดมสำงให้เภห็น ่ำ มิไำ้่ระทำค ำมผิำตำมที่ถู่่ป่ำ หำ หรืด
ฐำนค ำมผิำมต่ต่ำงจำ่ที่ถู่่ป่ำ หำ จึงต้ดงให้ค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับลเภนื้ดหำสำระที่บลัญญัติในพระรำชบลัญญัติ
่ระ่ดบลรั ฐ ธรรมนู ญ ่ ำำ้ ย่ำร่้ ด ง่ั น มปะ่รำบล่รำม่ำรทุ จริต พ.ศ.๒๕๖๑ ร มถึง่ำรยื่น บลั ญ ชี ท รัพ ย์ สิ น ต่ ด
คณะ่รรม่ำร ่.่.ช.ขดงบลุคปำ่รขดงดงค์่ร่่ครดงส่ นท้ดงถิ่น เภพื่ดให้เภ่็นไ่ตำม ัตถุ่ระสงค์ำัง่ป่ำ ข้ำงต้น
จึงไำ้จัำทำ “โครง่ำรดบลรมหปั่สูตร ินัยเภบลื้ดงต้น มปะ่ฎหมำยเภ่ี่ย ่ับล่ำร่้ดง่ันมปะ่รำบล่รำม่ำรทุจริตสำหรับล
ผู้บลริหำร สมำชิ่สอำท้ดงถิ่น ข้ำรำช่ำร หรืดพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น (หปั่สูตร 3 ัน) ่ระจำ่ีงบล่ระมำณ พ.ศ.๒๕๖
2” ขึ้น เภพื่ดให้ ผู้เภข้ำรับล ่ำรฝึ่ดบลรมสำมำรถนำค ำมรู้ที่ถู่ต้ดงไ่่ฏิบลัติงำนมปะถ่ำยทดำให้บลุคปำ่รดื่นในดงค์่ร
ร มถึงผู้เภ่ี่ย ข้ดงทุ่ฝาำยต่ดไ่
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เภพื่ดพัฒนำมปะเภพิ่มพูนทั่ษะทั้งในเภชิงทฤษฎีมปะเภชิง่ฏิบลัติให้ม่่เภครืดข่ำยคณะ่รรม่ำรสดบลส น ินัยฯ
มปะสนั บล สนุ น ่ำรเภ่็ น ่รรม่ำรสดบลส นขดงจั ง ห ั ำ มปะดงค์ ่ ร่่ครดงส่ นท้ ด งถิ่ น ใน่ำรขดตั เภครื ด ข่ ำ ย
คณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง ินัยฯ ไ่ร่ มเภ่็นคณะ่รรม่ำรำำเภนิน่ำรทั้งทำง ินัยมปะทำงปะเภมิำ
2.๒ เภพื่ดเภร่งรัำให้เภ่ิำค ำมยุติธรรมมปะค ำมเภ่็นธรรมใน่ระบล น่ำรทำง ินัย มปะทำงปะเภมิำขดงพนั่งำน
ส่ นท้ดงถิ่น ซึ่งส่งผปำีต่ด่ำรพัฒนำท้ดงถิ่นมปะค ำม่้ำ หน้ำในดำชีพรับลรำช่ำร
2.๓ เภพื่ดสร้ำง “ ิทยำ่รตั คูณ” ใน่ำรเภผยมพร่ค ำมรู้จำ่่ำรฝึ่ดบลรม ่ำรให้คำ่รึ่ษำมนะนำม่่ พนั่งำน
ส่ นท้ดงถิ่นที่ยังมิไำ้ รับล่ำรฝึ่ดบลรมหปั่สูตร ินัยเภบลื้ดงต้น (หปั่สูตร 3 ัน) มปะหปั่สูตร่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัย
พนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น (หปั่สูตร ๕ ัน) ต่ดไ่
๒.๔ เภพื่ดให้ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมมีค ำมรู้ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับลพระรำชบลัญญัติ่ำร่้ดง่ันมปะ่รำบล่รำม่ำร
ทุจริตมห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เภ่็น่ฎหมำยที่ใช้บลังคับลมทน่ฎหมำยฉบลับลเภำิม สำมำรถ่้ดง่ัน่ำรถู่่ปั่นม่ป้ง หรืด
ปำน้ำหนั่ค ำมรุนมรงขดงข้ด่ป่ำ หำหรืดปำค ำมน่ำเภชื่ดถืดขดงข้ด่ป่ำ หำ
/2.5 เภพื่ดให้ผู้เภข้ำ...

-3๒.๕ เภพื่ดให้ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมมีค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับลมน ทำง่ฏิบลัติเภพื่ดเภตรียมข้ ดมูป เภด่สำรหปั่ฐำน
มปะเภหตุผปใน่ำรม่้ข้ด่ป่ำ หำ มีมน ทำง่ฏิบลัติที่ถู่ต้ดงเภพื่ดเภตรียม่ำรต่ดสู้คำีดำญำทำงศำป ่ำรเภตรียมเภสนด
พยำนหปั่ฐำนใหม่ ดันมสำงไำ้ ่ำผู้ถู่่ป่ำ หำมิไำ้่ระทำค ำมผิำตำมที่ถู่่ป่ำ หำ หรืดฐำนค ำมผิำมต่ต่ำงจำ่ที่
ถู่่ป่ำ หำอำยใน่ำหนำ เภพื่ดให้คณะ่รรม่ำร ่.่.ช. หรืดคณะ่รรม่ำร ่.่.ท. พิจำรณำทบลท นมติำัง่ป่ำ มปะ
หำ่ไม่เภ่็นผปผู้ถู่่ป่ำ หำดำจนำคำีไ่ฟ้ดงต่ดศำป่่ครดงต่ดไ่
๒.๖ เภพื่ดให้ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมมีค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับลขั้นตดน่ำรำำเภนิน่ำรขดงผู้บลังคับลบลัญชำเภ่ี่ย ่ับล
่ระบล น่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัยทั้งใน่รณี ินัยดย่ำงไม่ร้ำยมรง มปะ่รณี ินัยดย่ำงร้ำยมรง
๒.๗ เภพื่ดให้ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมมีค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับลสิทธิขดงผู้ถู่ชี้มูปใน่ำรชะปด่ำรปงโทษ ่ำรฟ้ดง
คำีต่ดศำป ่ำรยื่นเภรื่ดงขดบลรรจุ่ปับลเภข้ำรับลรำช่ำรใหม่ มปะ่ำรป้ำงมปทินพระรำชบลัญญัติป้ำงมปทิน
๒.๘ เภพื่ดให้ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมมีค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับล ่ำร่ฏิบลัติรำช่ำรตำมพระรำชบลัญญัติ ิธี่ฏิบลัติ
รำช่ำรทำง่่ครดง พ.ศ.2539 พระรำชบลัญญัติข้ดมูปข่ำ สำรขดงทำงรำช่ำร พ.ศ.2540 พระรำชบลัญญัติดำน ย
ค ำมสะำ ่ พ.ศ.2539 พระรำชบลัญญัติ่ำรดำน ยค ำมสะำ ่ใน่ำรพิจำรณำดนุญำตขดงทำงรำช่ำร พ.ศ. 2๕๕๘
มปะพระรำช่ฤษฎี่ำ ่ำำ้ ยหปั่เภ่ณฑ์มปะ ิธี่ำรบลริหำร่ิจ่ำรบล้ำนเภมืดงที่ำี พ.ศ.๒๕๔๖
๒.๙ เภพื่ดให้ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมมีค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับล่ำร่ฏิบลัติรำช่ำรตำมพระรำชบลัญญัติค ำมรับลผิำ
ทำงปะเภมิำขดงเภจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539 มปะระเภบลียบลสำนั่นำย่รัฐมนตรี ่ำำ้ ยหปั่เภ่ณฑ์่ำร่ฏิบลัติเภ่ี่ย ่ับลค ำมรับลผิำ
ทำงปะเภมิำขดงเภจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539
3. เป้าหมายของโครงการ
3.๑ ผู้บลริหำร สมำชิ่สอำท้ดงถิ่น ข้ำรำช่ำรหรืดพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น ไำ้ม่่ ่ปัำ/รดง่ปัำ หั หน้ำ ส่ น
รำช่ำร มปะนิติ่ร ทีผ่ ่ำน่ำรดบลรมหปั่สูตร่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัย (หปั่สูตร 3 ัน)
3.๒ ผู้ผ่ำน่ำรดบลรมหปั่สูตร่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัย (หปั่สูตร 5 ัน) ่ระสงค์จะทบลท นค ำมรู้เภพิ่มเภติม
๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563
ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมำคมข้ำรำช่ำรส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำเภชียงรำย มปะเภครืดข่ำยคณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง ินัยฯ จังห ัำพะเภยำ
6. วิทยากร
นายประวิทย์ เปรื่องการ
ข้ำรำช่ำรบลำนำญ ่รมส่งเภสริม่ำร่่ครดงท้ดงถิ่น
ผู้เภชี่ย ชำญำ้ำน่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัยขดงข้ำรำช่ำรท้ดงถิ่น
นายอนิวัติ โพธิ์ประเสริฐ
ผู้ดำน ย่ำร สำนั่งำน ่.่.ช. ่ระจำจังห ัำพะเภยำ
นายแสงจันทร์ ดวงระหว้า
นิติ่รชำนำญ่ำรพิเภศษ ่รมส่งเภสริม่ำร่่ครดงท้ดงถิ่น
นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสะท้าน นิติ่รชำนำญ่ำรพิเภศษ ่รมส่งเภสริม่ำร่่ครดงท้ดงถิ่น
นายประสงค์ เมืองมูล
่ปัำเภทศบลำปตำบลป่าำ่่ดำำ นำย่สมำคมข้ำรำช่ำรส่ นท้ดงถิ่น
จังห ัำเภชียงรำย, ่ระธำนเภครืดข่ำยคณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง ินัยฯ
จังห ัำเภชียงรำย
นายดํารงค์ชัย ไชยมงคล
นิติ่รชำนำญ่ำรพิเภศษ ดงค์่ำรบลริหำรส่ นตำบลปเภ ียงท่ำ่ำน
ดำเภอดสัน่าำตดง จังห ัำเภชียงใหม่
7. ิธี่ำร...
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่ำรบลรรยำย (LECTURE) จำ่ ิทยำ่รผู้มีค ำมรู้ มี่ระสบล่ำรณ์ มปะมีค ำมเภชี่ย ชำญเภฉพำะเภรื่ดง มปะทำ
มบลบลทำสดบล มบล่ง่ปุ่มสัมมนำ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมมี่ำรพัฒนำมปะเภพิ่มพูนทั่ษะทั้งในเภชิงทฤษฎีมปะเภชิง่ฏิบลัติ สำมำรถเภ่็น่รรม่ำร
สดบลส นขดงจังห ัำ มปะดงค์่ร่่ครดงส่ นท้ดงถิ่น จำ่่ำรขดตั ขดงเภครืดข่ำยคณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง ินัยฯ ไ่
ร่ มเภ่็นคณะ่รรม่ำรำำเภนิน่ำรทั้งทำง ินัยมปะทำงปะเภมิำ
๘.๒ มี่ำรเภร่งรัำให้เภ่ิำค ำมยุติธรรมมปะค ำมเภ่็นธรรมใน่ระบล น่ำรทำง ินัย มปะทำงปะเภมิำขดงพนั่งำน
ส่ นท้ดงถิ่น ดันส่งผปำีต่ด่ำรพัฒนำท้ดงถิ่นมปะค ำม่้ำ หน้ำในดำชีพรับลรำช่ำร
๘.๓ มี่ ำรสร้ำง “ ิท ยำ่รตั คูณ ” ใน่ำรเภผยมพร่ค ำมรู้จำ่่ำรฝึ ่ ดบลรม ่ำรให้ คำ่รึ ่ษำมนะนำม่่
พนั่งำนส่ นท้ดงถิ่นที่ยังมิไำ้รับล่ำรฝึ่ดบลรมหปั่สูตร ินัยเภบลื้ดงต้น (หปั่สูตร 3 ัน) มปะหปั่สูตร่ำรำำเภนิน่ำรทำง
ินัยพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น (หปั่สูตร ๕ ัน)
๘.๔ ผู้ เภข้ำรับล ่ำรดบลรมมีค ำมรู้ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับลพระรำชบลัญญัติ่ำร่้ดง่ันมปะ่รำบล่รำม่ำรทุจริต
มห่ งชำติ พ.ศ.๒๕๖๑ สำมำรถ่้ ดง่ัน่ำรถู่่ปั่ นม่ป้ ง หรืดปำน้ำหนั่ค ำมรุนมรงขดงข้ด่ป่ ำ หำหรืดปำค ำม
น่ำเภชื่ดถืดขดงข้ด่ป่ำ หำ
๘.๕ ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมมีค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับลมน ทำง่ฏิบลัติเภพื่ดเภตรียมข้ดมูป เภด่สำรหปั่ฐำน มปะ
เภหตุ ผ ปใน่ำรม่้ ข้ ด ่ป่ ำ หำ มี ม น ทำง่ฏิ บลั ติ ที่ ถู ่ ต้ ด งเภพื่ ด เภตรี ย ม่ำรต่ ด สู้ ค ำี ด ำญำทำงศำป ่ำรเภตรี ย มเภสนด
พยำนหปั่ฐำนใหม่ ดันมสำงไำ้ ่ำผู้ถู่่ป่ำ หำมิไำ้่ระทำค ำมผิำตำมที่ถู่่ป่ำ หำ หรืดฐำนค ำมผิำมต่ต่ำงจำ่ที่
ถู่่ป่ำ หำอำยใน่ำหนำ เภพื่ดให้คณะ่รรม่ำร ่.่.ช. หรืดคณะ่รรม่ำร ่.่.ท. พิจำรณำทบลท นมติำัง่ป่ำ มปะ
หำ่ไม่เภ่็นผปผู้ถู่่ป่ำ หำดำจนำคำีไ่ฟ้ดงต่ดศำป่่ครดงต่ดไ่
๘.๖ ผู้ เภข้ ำรั บล ่ำรดบลรมมี ค ำมรู้ ค ำมเภข้ ำใจเภ่ี่ ย ่ั บล ขั้ น ตดน่ำรำ ำเภนิ น ่ำรขดงผู้ บลั งคั บล บลั ญ ชำเภ่ี่ ย ่ั บล
่ระบล น่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัยทั้งใน่รณี ินัยดย่ำงไม่ร้ำยมรง มปะ่รณี ินัยดย่ำงร้ำยมรง
๘.๗ ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมมีค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับลสิทธิขดงผู้ถู่ชี้มูปใน่ำรชะปด่ำรปงโทษ ่ำรฟ้ดงคำีต่ด
ศำป ่ำรยื่นเภรื่ดงขดบลรรจุ่ปับลเภข้ำรับลรำช่ำรใหม่ มปะ่ำรป้ำงมปทินพระรำชบลัญญัติป้ำงมปทิน
๘.๘ ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมมีค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับล ่ำร่ฏิบลัติรำช่ำรตำมพระรำชบลัญญัติ ิธี่ฏิบลัติรำช่ำร
ทำง่่ครดง พ.ศ.2539 พระรำชบลัญญัติข้ดมูปข่ำ สำรขดงทำงรำช่ำร พ.ศ.2540 พระรำชบลัญญัติดำน ยค ำม
สะำ ่ พ.ศ.2539 พระรำชบลัญญัติ่ำรดำน ยค ำมสะำ ่ใน่ำรพิจำรณำดนุญำตขดงทำงรำช่ำร พ.ศ.2๕๕๘ มปะ
พระรำช่ฤษฎี่ำ ่ำำ้ ยหปั่เภ่ณฑ์มปะ ิธี่ำรบลริหำร่ิจ่ำรบล้ำนเภมืดงที่ำี พ.ศ.๒๕๔๖
๘.๙ ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมมีค ำมรู้ ค ำมเภข้ำใจเภ่ี่ย ่ับล่ำร่ฏิบลัติรำช่ำรตำมพระรำชบลัญญัติค ำมรับลผิำทำง
ปะเภมิำขดงเภจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539 มปะระเภบลียบลสำนั่นำย่รัฐมนตรี ่ำำ้ ยหปั่เภ่ณฑ์่ำร่ฏิบลัติเภ่ี่ย ่ับลค ำมรับลผิำทำง
ปะเภมิำขดงเภจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539
9. ค่ำใช้จ่ำย...

-59. ค่าใช้จ่ายการรับลงทะเบียน
9.๑ ลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)
เภพื่ดเภ่็นค่ำเภด่สำร่ระ่ดบล่ำรดบลรม ค่ำดำหำร ่ำง ค่ำดำหำร่ปำง ัน ค่ำตดบลมทน ค่ำสถำนที่จัำดบลรม
ค่ำ ัสำุดุ่่รณ์ เภครื่ดงเภขียน ค่ำโสตทัศนู่่รณ์ ค่ำ่ระสำนงำน มปะ่ระ่ำศนียบลัตร (ทั้งนี้ไม่ร มค่ำพำหนะ ค่ำที่พั่
มปะค่ำเภบลี้ยเภปี้ยง) สำมำรถเภบลิ่ไำ้เภต็มจำน นตำมระเภบลียบล่ระทร งมหำำไทย ่ำำ้ ยค่ำใช้จ่ำยใน่ำรฝึ่ดบลรมมปะ่ำร
เภข้ำรับล่ำรฝึ่ดบลรมขดงเภจ้ำหน้ำที่ท้ดงถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้ด ๒๘ (๑)
9.๒ ผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมจำ่ส่ นรำช่ำรขดง่ระทร งมปะ่รมต่ำงๆ สำมำรถเภบลิ่ค่ำปงทะเภบลียนจำ่ ต้นสัง่ัำ
ตำมระเภบลียบล่ระทร ง่ำรคปัง สำหรับลบลุคปำ่รดงค์่ร่่ครดงส่ นท้ดงถิ่นสำมำรถเภบลิ่ค่ำปงทะเภบลียนไำ้ ตำมระเภบลียบล
่ระทร งมหำำไทย ่ำำ้ ยค่ำใช้จ่ำยใน่ำรฝึ่ดบลรมมปะ่ำรเภข้ำรับล่ำรฝึ่ดบลรมขดงเภจ้ำหน้ำที่ท้ดงถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้ด ๒๘ (๑)
9.๓ ค่ ำพำหนะ ค่ ำที่ พั ่ มปะค่ ำเภบลี้ ย เภปี้ ย งใน่ำรเภำิ น ทำง่่ ด นมปะหปั ง ั น ฝึ ่ ดบลรมสำมำรถเภบลิ ่ จ่ ำ ยจำ่
งบล่ระมำณต้นสัง่ัำขดงผู้เภข้ำรับล่ำรดบลรมตำมระเภบลียบล่ระทร งมหำำไทย ่ำำ้ ยค่ำใช้จ่ำยใน่ำรเภำินทำงไ่รำช่ำร
ขดงเภจ้ำหน้ำที่ท้ดงถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ มปะม่้ไขเภพิ่มเภติม (ฉบลับลที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เภมื่ดไำ้รับลดนุมัติจำ่ผู้บลังคับลบลัญชำมป้
10. ช่องทางการสมัครและชําระเงิน
ชำระค่ำปงทะเภบลียน ท่ำนปะ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โำย ิธี่ำรำังนี้
๑. ชำระโำย ิธี่ำรโดนเภงินผ่ำนบลัญชีธนำคำร (ผู้สมัครต้ดงชำระค่ำธรรมเภนียมที่ทำงธนำคำรเภรีย่เภ่็บลเภดง)
ชื่ดบลัญชี : สมำคมข้ำรำช่ำรส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำเภชียงรำย
เภปขที่บลัญชี : 504-3-03044-5
ธนำคำร : ธนำคำร่รุงไทย สำขำเภชียงรำย
่ระเภอทบลัญชี : ดดมทรัพย์
๒. ส่งมบลบลตดบลรับลพร้ดมสำเภนำใบลรับลฝำ่เภงิน
ทำงดีเภมป์ chiangrailocalgov@gmail.com
หรืดมฟ่ซ์ โำยระบลุชื่ดมปะหน่ ยงำน โทรสำร 0-5202-9521
มปะยืนยัน่ำรส่งมฟ่ซ์ที่หมำยเภปขโทรศัพท์ 09-4893-6236
หรืดสมัครมปะยืนยัน่ำรสมัครผ่ำนไปน์ที่คิ ดำร์โค้ำ่ปุ่ม Line

/9. ผู้เภสนดโครง่ำร..

-611. ผู้เสนอโครงการ
(นำยสยำม ่รีชำ)
่ระธำนเภครืดข่ำยคณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง ินัย
พนั่งำนส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำพะเภยำ

(นำย่ระสงค์ เภมืดงมูป)
่ระธำนเภครืดข่ำยคณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง ินัย
พนั่งำนส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำเภชียงรำย

(นำยดนันตชัย นำระถี)
่ปัำดงค์่ำรบลริหำรส่ นตำบลปมม่จัน
เภปขำนุ่ำรสมำคมฯ
(นำยธุ ำนันทน์ ่ันคำ)
รดง่ปัำเภทศบลำปตำบลปมม่ยำ
เภหรัญญิ่สมำคมฯ

(นำยสุอ่ร ม่้ มสงดินทร์)
นิติ่รเภทศบลำปตำบลปพญำเภม็งรำย
นำยทะเภบลียนสมำคมฯ

๑2. ผู้เห็นชอบโครงการ
่ำที่ร้ดยตรี
(นำยสำธิต ม่้ รำ่มุข)
่ปัำเภทศบลำปตำบลปบล้ำนเภหป่ำ
ดุ่นำย่สมำคมฯ

(นำยศิริมงคป คำำี)
่ปัำดงค์่ำรบลริหำรส่ นตำบลปทรำยขำ
ดุ่นำย่สมำคมฯ

(อัคอณ ศิรมิ งคป)
่ปัำเภทศบลำปตำบลปเภม็งรำย
ดุ่นำย่สมำคมฯ

(นำยศรียนต์ เภชื้ดชิต)
่ปัำดงค์่ำรบลริหำรส่ นตำบลปศรีำดนมูป
ดุ่นำย่สมำคมฯ

๑3. ผู้อนุมัติโครงการ

(นำย่ระสงค์ เภมืดงมูป)
นำย่สมำคมข้ำรำช่ำรส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำเภชียงรำย

กําหนดการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ร่วมกับ เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ จังหวัดพะเยา
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
0๗.30 - 0๘.30 น. ปงทะเภบลียนรับลเภด่สำร
๐๘.๓๐ - 09.00 น. ่ป่ำ ต้ดนรับล มปะบลรรยำย ัตถุ่ระสงค์่ำรจัำโครง่ำร
โำย นายสยาม ปรีชา ่ระธำนเภครืดข่ำยคณะ่รรม่ำรสดบลส นทำง ินัย
พนั่งำนส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำพะเภยำ
๐9.0๐ - 09.30 น. เภ่ิำพิธีโครง่ำรดบลรม
โำย ผู้ ่ำรำช่ำรจังห ัำพะเภยำ หรืดผู้มทน
09.30-10.30 น.
พระรำชบลัญญัติ่ำร่้ดง่ันมปะ่รำบล่รำม่ำรทุจริต
โำย นายอนิวัติ โพธิ์ประเสริฐ ผู้ดำน ย่ำรสำนั่งำน ่.่.ช. ่ระจำจังห ัำพะเภยำ
10.30 - 10.45 น. พั่รับล่ระทำนดำหำร ่ำง
10.45 – 12.00 น บลรรยำยหั ข้ด ิชำ “่ฎหมำย่่ครดง ิธี่ฏิบลัติรำช่ำรทำง่่ครดงมปะ ิธีพิจำรณำคำี
่่ครดง”
๑๒.๐๐ - 1๓.00 น. พั่รับล่ระทำนดำหำร่ปำง ัน
13.00 - 17.00 น. บลรรยำยหั ข้ด ิชำ “่ฎหมำย่่ครดง ิธี่ฏิบลัติรำช่ำรทำง่่ครดงมปะ ิธีพิจำรณำคำี
่่ครดง”
โำย นายประสงค์ เมืองมูล ่ปัำเภทศบลำปตำบลป่าำ่่ดำำ
นำย่สมำคมข้ำรำช่ำรส่ นท้ดงถิ่นจังห ัำเภชียงรำย
วันที่ 27 ตุลาคม 2563
09.00-10.30 น.
หปั่เภ่ณฑ์ ิธี่ำร มปะเภทคนิค่ำรสดบลส น
10.30-10.45 น.
พั่รับล่ระทำนดำหำร ่ำง
10.45-12.00 น.
หปั่เภ่ณฑ์ ิธี่ำร มปะเภทคนิค่ำรสดบลส น
12.00-13.00 น.
พั่รับล่ระทำนดำหำร่ปำง ัน
13.00-14.30 น.
หปั่เภ่ณฑ์ ิธี่ำร มปะเภทคนิค่ำรสดบลส น
14.30-14.45 น.
พั่รับล่ระทำนดำหำร ่ำง
14.45-17.00 น.
สรุ่มำตรฐำน่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัย ่ำรให้ดด่จำ่รำช่ำร ่ำรดุทธรณ์ (1)
มบล่ง่ปุ่มสัมมนำ
โำย นายแสงจันทร์ ดวงระหว้า นิติ่รชำนำญ่ำรพิเภศษ
่รมส่งเภสริม่ำร่่ครดงท้ดงถิ่น

-2วันที่ 28 ตุลาคม 2563
09.00-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-17.00 น.

วันที่ 29 ตุลาคม 2563
09.00-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-17.00 น.

วันที่ 30 ตุลาคม 2563
09.00-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-17.00 น.

หปั่่ำรทำรำยงำน่ำรสดบลส น
พั่รับล่ระทำนดำหำร ่ำง
ฝึ่่ฏิบลัติขั้นตดน่ำรสดบลส น
พั่รับล่ระทำนดำหำร่ปำง ัน
ฝึ่่ฏิบลัติขั้นตดน่ำรสดบลส น
พั่รับล่ระทำนดำหำร ่ำง
สรุ่มำตรฐำน่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัย ่ำรให้ดด่จำ่รำช่ำร ่ำรดุทธรณ์ (3)
โำย นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสะท้าน นิติ่รชำนำญ่ำรพิเภศษ
่รมส่งเภสริม่ำร่่ครดงท้ดงถิ่น
่ำรรับลฟังพยำนหปั่ฐำน่ำรตร จสำน น่ำรสดบลส น
พั่รับล่ระทำนดำหำร ่ำง
่ำรรับลฟังพยำนหปั่ฐำน่ำรตร จสำน น่ำรสดบลส น
พั่รับล่ระทำนดำหำร่ปำง ัน
่ำรพิจำรณำค ำมผิำ ่ำร่ำหนำโทษ มปะ่ำรปงโทษ
พั่รับล่ระทำนดำหำร ่ำง
สรุ่มำตรฐำน่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัย ่ำรให้ดด่จำ่รำช่ำร ่ำรดุทธรณ์ (2)
โดย นายประวิทย์ เปรื่องการ ข้ำรำช่ำรบลำนำญ ่รมส่งเภสริม่ำร่่ครดงท้ดงถิ่น
ผู้เภชี่ย ชำญำ้ำน่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัยขดงข้ำรำช่ำรท้ดงถิ่น
่ระบล น่ำรสดบลส นค ำมรับลผิำทำงปะเภมิำขดงเภจ้ำหน้ำที่
พั่รับล่ระทำนดำหำร ่ำง
่ระบล น่ำรดด่คำสั่งทำง่่ครดง
พั่รับล่ระทำนดำหำร่ปำง ัน
่ำรำำเภนิน่ำรทำง ินัย ่รณีถู่หน่ ยตร จสดบล ทั่ท้ ง หรืดชี้มูป
พั่รับล่ระทำนดำหำร ่ำง
่ำรใช้สิทธิทำงศำป่่ครดง ที่เภ่ี่ย ่ับลค ำมรับลผิำทำงปะเภมิำขดงเภจ้ำหน้ำที่
่ำรดด่คำสั่งทำง่่ครดง มปะ่รณี หน่ ยตร จสดบลทั่ท้ ง หรืดชี้มูป
โำย นายดํารงค์ชัย ไชยมงคล นิติ่รชำนำญ่ำรพิเภศษ
ดงค์่ำรบลริหำรส่ นตำบลปเภ ียงท่ำ่ำน ดำเภอดสัน่าำตดง จังห ัำเภชียงใหม่

หมายเหตุ ตำรำงฝึ่ดบลรมดำจเภ่ปี่ยนม่ปงไำ้ตำมค ำมเภหมำะสม

แบบตอบรับเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ร่วมกับ เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ จังหวัดพะเยา
นั ที่..........เภำืดน..........................พ.ศ. ....................
สัง่ัำดบลต./เภทศบลำป/ดบลจ…………………………………………………………………………………….ตำบลป........................................
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ท้ดงถิ่น ข้ำรำช่ำร หรืดพนั่งำนส่ นท้ดงถิ่น (หปั่สูตร 5 ัน) ่ระจำ่ีงบล่ระมำณ พ.ศ. ๒๕64 มปะไำ้รับลดนุญำต
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