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omain Name เว็บไซต์หน่วยงานเพ่ือเป็นเว็บไซต์หลักขง อปท. ได้เลยหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม          เช่น 
www.thayang.go.th 

 
รายละเอียดการฝึกอบรม 

โครงการฝกึอบรมเชิงปฏบิตักิารการพฒันาเว็บไซต์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจําปี 2558    

 
1. สถานที่ฝกึอบรม 

 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม ๒๕๕8 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม ๒๕๕8 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม ๒๕๕8 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม ๒๕๕8 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-4 สงิหาคม ๒๕๕8 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม ๒๕๕8 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม ๒๕๕8 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม ๒๕๕8 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม ๒๕๕8 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม ๒๕๕8 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 

 
2. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนละ 3,500 บาท โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเงินค่าลงทะเบียน              
การฝึกอบรมฯ เข้าธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 006-6-07387-1  

 
หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถาม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์         
0-2241-9000 ต่อ 1113, 08-8105-7048 (คุณวิศรุตต์), ต่อ 1109, 08-6494-6215 (คุณอนวัช), 
ต่อ 1107, 09-1994-4558 (คุณณิศาชล), ต่อ 1110, 08-2252-9867  (คุณวีณา) 

 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิปิดระบบการชําระเงินเมื่อจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบ 150 คนต่อ 1 รุ่น 



รายละเอียดการฝึกอบรม 
โครงการฝกึอบรมเชิงปฏบิตักิารการพฒันาเว็บไซต์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประจําปี 2558    
 
3. การฝกึอบรมเป็นการฝึกอบรมแบบฝกึปฏบิตั ิคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อผู้เข้าอบรม 1 คน โดยทางโครงการ

จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ผู้เข้าอบรมไม่ต้องนําคอมพิวเตอร์มาเอง 
 

4. ผู้เข้ารบัการฝกึอบรมต้องจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการพฒันาเว็บไซตห์น่วยงาน ดังต่อไปน้ี 
- ข้อมลูเก่ียวกับหน่วยงาน เช่น ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน    
  อํานาจหน้าที่  
- ข้อมลูผู้บริหาร พร้อมไฟล์รปูภาพ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ข้อมลูการบรกิาร 
- คําถามที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน 
**ข้อมูลทั้งหมดใหเ้ตรียมมาในรปูแบบไฟล์ข้อมูลเพื่องา่ยต่อการจัดทาํเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

5. สิ่งทีผู่้เข้ารบัการฝกึอบรมได้รบัหลังจากการฝกึอบรม 
      5.1 มีเว็บไซต์หน่วยงานที่พัฒนาจากโปรแกรมจัดทําเว็บไซต์สําเร็จรูปโดยผู้เข้ารับการฝกึอบรม
เป็นผู้พัฒนาจัดทํา  เช่น อบต.ท่ายาง จะได้เว็บไซต์ของหน่วยงาน  www.thayang.localgov.in.th 

5.2  ผู้เข้ารับการฝกึอบรมสามารถนําข้อมลูเก่ียวกับหน่วยงานข้ึนสู่เว็บไซต์และปรับปรงุแก้ไข 
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
 

6. สํานกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ : SIPA (องคก์ารมหาชน) สนบัสนนุ ดงันี ้
  6.1 จัดพ้ืนที่ให้บริการเว็บไซต์หน่วยงาน (Web Hosting) สําหรับ อปท.ที่เข้ารับการฝึกอบรม   

ต้ังแต่วันที่ฝึกอบรมถึงเดือนมิถุนายน 2559  
  6.2 จัดทํา Domain Name เว็บไซต์หน่วยงาน สําหรับ อปท.ที่เข้ารับการฝึกอบรม              

ต้ังแต่วันที่ฝึกอบรมถึงเดือน เมษายน 2560  
  6.3 จัดเตรียม Hard disk spack เพ่ือรองรับข้อมูลเว็บไซต์ อปท.ที่เข้ารับการฝึกอบรม              

ไม่น้อยกว่า 300 MB ต้ังแต่วันที่ฝึกอบรมถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 
7. การสมัครเข้ารบัการฝกึอบรม สามารถลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่ธนาคารกรุงไทย และให้สําเนาใบชําระ
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมไปในวันลงทะเบียน โดยผู้สมัครไมต้่องส่งเอกสารมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
โดย อปท.สามารถชําระค่าลงทะเบียนฝึกอบรมไดท้ี่ ธ.กรงุไทย ตามแบบฟอร์มการชําระเงิน ชื่อบญัชี
ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หมายเลขบญัชี 006-6-07387-1     
สามารถชําระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแตบ่ดันีแ้ละชําระก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือจนกว่าผู้เข้ารบั
การฝึกอบรมครบตามจํานวนทีก่ําหนด 150 คนต่อรุ่น   
8. การสง่ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม อปท. หน่ึงแห่งสามารถสง่ผู้เข้าฝึกอบรมได้มากกว่า 1 คน (ได้รับโดเมนเดียว) 
9. ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม คนละ 3,500 บาท (ค่าที่พัก 1 คืน+อาหาร+อาหารว่างและเครื่องด่ืม + เอกสาร +กระเป๋า ฯลฯ)  
10. อปท. ที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วถ้าสนใจเข้าฝึกอบรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ 
11. การพกั ให้พักคู่กรณต้ีองการพักเด๋ียวผู้เข้าอบรมต้องจ่ายส่วนต่างกับทางโรงแรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถแจ้งความประสงค์
ที่โรงแรมตอนเช็คอิน 
9. หมายเหตุ  Web Hosting และ Domain name เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนด อปท.จะต้องดําเนินการจัดหา 
Web Hosting และจด Domain Name สําหรับเว็บไซต์ของหน่วยงานเอง หรือ อปท. สามารถดําเนินการจด 



 
 
 
 

ท่ีว่างสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงนิจากธนาคาร 
 
 
 
 

   
   ใบแจง้การชําระเงินค่าเข้ารับการฝกึอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 

ชื่อหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาเว็บไซต์  รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น 
                 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 ประจําปี ๒๕๕8 
                  
       
        
 
ช่ือ-สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม____________________________________________________________________  
ช่ือหน่วยงาน_________________________________________________________________________________ 
อําเภอ_____________________________________จังหวัด___________________________________________      
__________________________________________________________________________________________ 
แบบฟอรม์การชําระผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย       ส่วนของธนาคาร
  
Company Code: 9249 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อบรม/สัมมนา)     

วันท่ี________________ 
           สาขา_______________ 
 
ช่ือ-สุกล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : _______________________________________________________ 
รหัสหลักสูตร-รหัสรุน่ (Ref.No.๑) :   
 
 
รหัสหน่วยงาน (Ref.No.๒) :  
 
จํานวนเงนิค่าเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวเลข) : ๓,5๐๐ บาท 
จํานวนเงนิค่าเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวอักษร) : สามพันห้าร้อยบาทถ้วน 
ค่าธรรมเนียมการชําระผ่านธนาคาร ๑๐ บาท/รายการ 
        
         ลงช่ือผูน้ําฝาก__________________ 

โทรศัพท์ ผู้นําฝาก________________ 
 

ขอสงวนสิทธ์ิปิดระบบการชําระเงินเม่ือจํานวนผู้เข้ารับการอบรมครบ 150 คน ต่อ 1 รุ่น 

9 9 8 1
รหัส สถ. รหัสหลกัสูตร รหัสรุ่น 

 

  
รหสั อบจ./เทศบาล/อบต.

ใบแจ้งการชําระเงิน 

9 9 8 1
รหัส สถ. รหัสหลกัสูตร รหัสรุ่น 

 

  



คําอธบิายการกรอก 
ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝกึอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

________________________________________________________________ 
 ชื่อหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
                ประจําปี ๒๕๕8 

รหัสหลักสูตร : ประกอบด้วย ตัวเลข 4 หลักแรก (สําหรบัหลักสูตรนี้ คือ หมายเลข  99 81 ) 

รหัสรุ่น        : เป็นตัวเลข 2 หลักหลัง เช่น ประสงค์เข้ารับการอบรมรุ่นท่ี 1 ให้กรอก 01 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : เป็นช่ือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานและส่งเข้ารับการอบรม (เทศบาล/อบต.) 

รหัสหน่วยงาน : ซ่ึงเป็นตัวเลข 7 หลัก  

  (ดูจาก www.dla.go.th เมนูข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสําหรับลงทะเบียนฝึกอบรม) 

 
 
จํานวนเงิน : ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 3,500 บาท 

หมายเหต ุ
 1. ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมชําระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้ใบแจ้งการ
ชําระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ีส่งมาพร้อมน้ี 1 ใบ    ต่อการลงทะเบียน 1 คน 

 2. จํานวนเงินท่ีชําระให้แก่ธนาคารจะต้องรวมค่าธรรมเนียมจํานวน 10 บาทต่อรายการ คือค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 
ต้องชําระให้แก่ธนาคารคนละ 3,510 บาท 

 3. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมใช้สําเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน 
(DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP สีฟ้า) ของธนาคารเป็นหลักฐานการจ่ายสําหรับการส่งใช้เงินยืมหรือการขอเบิกเงิน ตามหนังสือท่ี    
มท 0808.4/ว 762 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552 แล้วทําสําเนาไว้เป็นหลักฐานสําหรับใช้ลงทะเบียนในวันรายงานตัว 

4. สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ได้ท่ี : โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1107 (คุณณิศาชล) , ต่อ 1110 (คุณวีณา)  
ต่อ 1109 (คุณอนวัช), ต่อ 1113 (คุณวิศรุตต์) 

  ตัวอย่างเช่น  

 
 หมายถึง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
                      ประจําปี ๒๕๕8  รุ่นท่ี 1 
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รหัส สถ. รหัสหลกัสูตร รหัสรุ่น 

 

      


