
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๗๔๔                                 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. เอกสารการเตรียมตัว      จ านวน ๑ ชุด 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร           
กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๙ กันยายน ๒๕๕๙           
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตาม
บทบาท และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า «ค าน าหน้าชื่อ»«ชื่อ» «นามสกุล» เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม             
ที่จะเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๑๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)     
ที่ ธนาคารกรุ ง ไทยทุกสาขา ตามแบบที่ ส่ งมาพร้อมนี้  ภายในวันจันทร์ที่  ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๕๙                    
โดยธนาคารจะออก "ใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ" ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติ          
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่  กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ ทั้งนี้                  
ผู้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อน จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมตามล าดับ 

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

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ ส่วนนโยบายและ
แผนการฝึกอบรม นายวินัย สาดฟัก โทร.๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๕ หรือนายอนูวา สาแล๊ะ โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒ 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรได้ท่ี 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. รหัสประจ ำตวันักศึกษำ

1 น.ส. ณฤวดี บุญทศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี 6710511 162794

2 นาง นวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนแสลบ หว้ยกระเจา กาญจนบุรี 6711303 3568

3 นาง ประภาวรรณ หุน่เทีย่ง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 5620402 354929

4 ว่าที่ ร.ต. กฤษฎีกา ราษฎ์วงศ์ศรี ปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านโคก โคกโพธิไ์ชย ขอนแก่น 5402201 403718

5 นาง ขวัญชนก เรืองศรี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โพธิไ์ชย โคกโพธิไ์ชย ขอนแก่น 5402202 55759

6 นาง ล าดวน ไชยค าภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 6401404 394723

7 นาย วิชาญ จันชารี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ลอมคอม พล ขอนแก่น 6401211 15233

8 น.ส. วิราวรรณ มาพระลับ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 5400803 418852

9 นาง วิลาวัลย์ หน่ายโสก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น 6401407 164454

10 นาง ศุภานัน ภูมิคอนสาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 6401612 371238

11 นาย สาธิต มหาหิงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีสุขส าราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 6400807 371419

12 นาย อนุธน สีตะสุต รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ขนวน หนองนาค า ขอนแก่น 5402303 374946

13 น.ส. ชเนตตี วงศ์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี 6220311 7617

14 น.ส. ณัทณลัลน์ แก้วซุง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180110 372346

15 นาง นฤภร ภิญโญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 6180208 9300

16 น.ส. ประโลมจิต ทิพย์ศรี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180107 247276

17 น.ส. อาภรณ์ จนัทร์เมืองไทย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 6180206 9221

18 นาย ประยุทธ รัตนบันดาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 6860212 10069

19 นาย จีระศักด์ิ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 5570601 11475

20 นาย ธนัท อธิภัทร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทรายขาว พาน เชียงราย 6570504 371275

21 นาย สุรพุฒ พิชญ์ก้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เกาะหมาก เกาะกูด ตราด 6230602 31857

22 นาย ชัยยันต์ ไชยภูวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พนอม ท่าอุเทน นครพนม 6480304 405982

23 นาย ผลิตสวัสด์ิ ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 5480201 415675

24 นาย สมคิด ตะวังทัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 6480509 15052

25 น.ส. กุลชญา จิราจามิกร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 6301013 15578

26 นาย ถาวร กวีสันติภาวัฒน์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 5300204 419975

27 น.ส. ภัทธิรา บ ารุงสงค์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองบวัตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 5300803 420994

28 นาย ศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 6300209 56314

29 นาย ปรเมศร์ ธานีรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช 6801609 71191

30 นาย ยุทธชัย มุสิกสถิตย์ชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 6600404 17772

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลกัสตูร  กลยทุธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถ่ิน รหัสหลกัสตูร ๖๐๓๐๒๐ รุน่ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ สงิหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลกัสตูร  กลยทุธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถ่ิน รหัสหลกัสตูร ๖๐๓๐๒๐ รุน่ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ สงิหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

31 ว่าทีร่.ท. มงคล เกษประทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 6551203 41621

32 นาย ชูวงศ์ เจริญสวัสด์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 6310310 15812

33 น.ส. นริศรา ศิลาไลย รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. พลับพลาชัย พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 5311501 418225

34 ส.อ. วสันต์ ขันธ์สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310811 191312

35 นาย สุเมธ เกตุชิต รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310711 393975

36 นาย กฤตชัย สนธิศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 6140409 22972

37 น.ส. ดรุณี คงมาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพธิเ์อน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6140208 22723

38 น.ส. ดลชนก สุดเสน่หา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คลองพระยาบนัลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 6141003 18052

39 จ.ส.อ. ธรรมนูญ เนียมหอม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 6670607 249836

40 นาย จ าเนียร สุค าภา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 6440803 27355

41 น.ส. สิริญญา แสวงพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 6440808 27340

42 น.ส. สมร เชิดโกทา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร 5490303 28143

43 นาย วีระศักด์ิ จันทร์เต้ีย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450309 29494

44 น.ส. ปิยะมาศ ขุนชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 6210704 31726

45 น.ส. ชาครีย์ ณ.ล าปาง ปลัดเทศบาลต าบล ทต. หลวงเหนือ งาว ล าปาง 5520501 251704

46 นาง ทิวาดา สังวรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง 6521205 33372

47 นาย วิเชียร ประสมทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนสูง ด่านซ้าย เลย 6420509 33989

48 นาย สุพัฒน์ บุตรวิไล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บุฮม เชียงคาน เลย 6420307 33902

49 น.ส. อธิชา อธิสุมงคล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 6420113 9723

50 นาง นารี อินทะสมบัติ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. กันทรารมย์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 5330301 57176

51 นาย วรเชฏฐา ทองปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 6330907 34359

52 จ.อ. กิตติพล บัวทะลา ปลัดเทศบาลต าบล ทต. โคกภู ภูพาน สกลนคร 5471801 371072

53 นาย ชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร 5471201 143188

54 นาย ชาตรี คงค า รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 5471002 37473

55 น.ส. กัญณภัทร แก้วกล้ า รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านนา จะนะ สงขลา 5900301 390878

56 นาง ปล้ืมจิต ลาภอุดมเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 6750312 39711

57 นาย พิเชษฐ จันทร์จ ารัส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท้ายหาด เมอืงสมทุรสงคราม สมุทรสงคราม 6750110 39634

58 นาย พีรศักด์ิ สายศิริธนภัทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 6750208 39595

59 นาย วรวัฒน์ เกตุเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว 6270607 429048

60 น.ส. ชไมพร ชุนประวัติ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 5640902 155340



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลกัสตูร  กลยทุธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถ่ิน รหัสหลกัสตูร ๖๐๓๐๒๐ รุน่ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ สงิหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

61 นาง ธัญลักษณ์ นกพึง่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปากพระ เมืองสุโขทยั สุโขทัย 6640111 163472

62 น.ส. จันทรจิรา ข าดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี 6720915 41741

63 นาย กมลพันธ์ บรรณราช รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 5840203 195040

64 นาย กฤษดา ลาชโรจน์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 5840205 393140

65 นาย จเร ใยฤทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 6840604 43027

66 นาย ชาติชาย เต็มชื่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่รัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 6840214 43150

67 น.ส. นิภาพันธ์ ภักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841702 42860

68 นาย สุพจน์ บุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 6841604 42714

69 นาง สุมาลี สกุลรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 6841603 162508

70 นาย สุวรรณ มณีอ่อน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 6841305 42730

71 นาง เต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 5320206 20865

72 นาย ถนอม สุขตาม รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. กระหาด จอมพระ สุรินทร์ 5320403 57565

73 นาย นพดล ครบอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สมุด ปราสาท สุรินทร์ 6320519 143712

74 นาง มณีรัตน์ ร าจวน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320107 43861

75 นาย นครินทร์ บุระคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ 6370605 46145

76 นาย กิตติพงษ์ บุญญานุพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาค า บ้านดุง อุดรธานี 6411106 359212

77 นาง แก้วมณี แก้วไธสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 6412303 46404

78 ส.อ. จรายุทธ เสนปัญจะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 6411708 46477

79 นาง จิราพร จันฝ่าย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 6410606 166312

80 น.ส. นพรัตน์ หาญนาดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 6410610 46922

81 นาย พุทธรัตน์ พวงสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ค าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 6410804 429067

82 น.ส. ยุภาภรณ์ สุขณรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 6411708 46370

83 นาย วิโรจน์ สรรพกิจบ ารุง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410125 351981

84 นาง จตุพร จูเกษม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนกาเล็น ส าโรง อุบลราชธานี 6342201 399417

85 น.ส. จันทร์หอม จันทรคล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี 6342007 48223

86 วา่ที่ร.ต.หญงิ นันท์ภาอร ฉิมประเสริฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บอน ส าโรง อุบลราชธานี 6342209 49984

87 นาย ประสิทธิ์ อิ่นค า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 5340509 49864

88 นาย สมศักด์ิ จันทร์แจ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาค าใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340416 48930

89 นาย สุรพัฒน์ พิมพ์พรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองทันน้ า กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี 6341205 49434

90 น.ส. อนัญญา นาคใหญ่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองกินเพล วารินช าราบ อุบลราชธานี 6341514 391779



 
พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก

ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที่ 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ต าแหน่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ชื่อหน่วยงาน : 

อ าเภอ  
: 

จังหวัด : 

แบบฟอร์มการช 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 า
ฝาก โทรศพัท์ ผู้น า
ฝาก 

กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น 

กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น 

20 

 

 

นักบริหารงานท้องถิ่น 

 

  

0 2 0 6 0 3 

15,400.00 บาท 

หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน 
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Ref. No.3 :  
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
.............. 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

15,400.00 บาท ........................................................................................................................................
................. 

(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

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

             



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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