
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว 1683          กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                   ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

           24   กันยายน   ๒๕๕7 

เรื่อง ขอเชิญเขารบัการฝกอบรม  

เรียน   ผูวาราชการจังหวัด (ตามบัญชีรายช่ือ) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม  จํานวน 1 ชุด  
    ๒. ใบโอนเงินคาลงทะเบียนเขาอบรม  จํานวน ๑ ฉบับ 
    ๓. เอกสารการเตรียมตัวเขาอบรม   จํานวน ๑ ฉบับ 
    4. แผนที่สถานที่ฝกอบรม    จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดจัดฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น หลักสูตร เจาหนาที/่เจาพนกังาน
จัดเก็บรายได รุนที่  44 ระหวางวันที่  10 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย                     
ถนนรังสิต – นครนายก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น                        
ใหมีความรูความเขาใจ ทักษะและทัศนคติที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา บุคลากร
ทองถิ่นที่มีรายช่ือตามสิ่งที่สงมาดวย 1. เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว    

  ทั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรงแลว
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม โทร. 09-0678-0184 , 
09-0678-0180 และ 09-0678-0179 และสามารถตรวจสอบขอมูลหลักสูตรไดที่ www.lpdi.go.th 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 

                                                                        ;    

                                                            (นายสมดี  คชายั่งยืน) 
                              รองอธิบดี ปฏิบัตริาชการแทน 
                 อธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
 
สถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่น                                                                      
สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม                                                                                                    
โทร. 0 2516 4080 ตอ 271-273                                                            

 



ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว 1684              กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                   ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

           24   กันยายน    ๒๕๕7 

เรื่อง ขอเชิญเขารบัการฝกอบรม  

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายช่ือ) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. ใบโอนเงินคาลงทะเบียนเขาอบรม  จํานวน ๑ ฉบับ 
    2. เอกสารการเตรียมตัวเขาอบรม   จํานวน ๑ ฉบับ 
    3. แผนที่สถานที่ฝกอบรม    จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดจัดฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น หลักสูตร เจาหนาที/่เจาพนกังาน
จัดเก็บรายได รุนที่  44 ระหวางวันที่  10 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย                    
ถนนรังสิต – นครนายก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น                        
ใหมีความรูความเขาใจ ทักษะและทัศนคติที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา บุคลากร
ทองถิ่นตามบัญชีรายช่ือเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว จึงขอความรวมมือ
ดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ชําระเงินคาลงทะเบียนฝกอบรม คนละ 22,500.- บาท (สองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)         
(รวมคาที่พักและคาอาหาร)  ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตามแบบใบโอนเงิน (สิ่งที่สงมาดวย 1.)  กอนวันฝกอบรมอยางนอย       
3 วัน โดยธนาคารจะออก “ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ” ใหใชแทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งไดรับอนุมัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่ สุ ด ที่  กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ  ๒๕๕๒                 
ทั้งนี้ ผูใดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมตามลําดับ 
  2. ใหผูเขารับการฝกอบรมเดินทางไปรายงานตัวพรอมหนังสือสงตัว ณ สถานที่ฝกอบรม ในวันจันทรที่  
10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.00 – 09.00 น. สําหรับการแตงกายตามสิ่งที่สงมาดวย 2.  

  ทั้ ง น้ี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมไดที่  สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม               
โทร. 09-0678-0184 , 09-0678-0180 และ 09-0678-0179 สําหรับบัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
สามารถดาวนโหลดไดที่ www.lpdi.go.th (หัวขอหนังสือราชการ) 

    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 

                                                                        ;    

                                                           (นายสมด ี  คชายั่งยืน) 
                              รองอธิบดี ปฏิบัตริาชการแทน 
                 อธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น                                                                      
สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม                                                                                                     
โทร. 0 2516 4080 ตอ 271-273                                                            



เอกสารส าหรับน าไปช าระเงินกับธนาคารกรุงไทย 
 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
ชื่อหลักสูตร :  เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 44                                                                        
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :               22,500.- บาท (สองหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  
 

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร :  เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 44                                                                                                                                           
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 
            

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :                     22,500.- บาท                               
 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      (สองหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
        ลงช่ือผู้น าฝาก 
 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 
 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไดต้กลงกับทางธนาคารกรงุไทยแล้ว ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่าน้ัน 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเข้ารับการอบรมตามก าหนด 
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