










กําหนดการฝกอบรม 

หลักสูตรเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารราชการสวนทองถิ่นสําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

 

รุน
ที ่

วันท่ี จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(จังหวัด) 

จังหวัด กําหนด 
การสงแบบตอบรบั 

กําหนด 
การชําระคาลงทะเบียน 

๑ ๒๓ – ๒๕ ก.พ. ๖๑ 
 

๗๗๖ ๘ ต รั ง  น ค รร า ช สี ม า  น น ท บุ รี  ป ร า จี น บุ รี  ลํ า ป า ง 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ภายในวันพุธท่ี 14 ก.พ. ๖๑ ภายในวันศุกรที่ 16 ก.พ. ๖๑ 

๒ ๑๖ – ๑๘ มี.ค. ๖๑ ๗๙๒ ๘ กําแพงเพชร ขอนแกน ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช พังงา 
ระนอง ลําพูน สิงหบุร ี

ภายในวันศุกรที่ 23 ก.พ. ๖๑ ภายในวันศุกรที่ 2 ม.ีค. ๖๑ 

๓ ๒๓ – ๒๕ ม.ีค. ๖๑ ๗๗๒ ๖ ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เพชรบุรี ลพบุร ีอุบลราชธานี  
 

ภายในวันศุกรที่ 2 ม.ีค. ๖๑ ภายในวันศุกรที่ 9 ม.ีค. ๖๑ 

๔ ๓๐ ม.ีค. – ๑ เม.ย. ๖๑ ๗๙๘ ๗ ชัยภูมิ เชียงใหม ตราด นครพนม นครสวรรค นราธิวาส 
อํานาจเจริญ 

ภายในวันศุกรที่ 9 ม.ีค. ๖๑ ภายในวันศุกรที่ 16 ม.ีค. ๖๑ 

๕ ๒๐ – ๒๒ เม.ย. ๖๑ ๗๖๘ ๘ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ จันทบุรี ชัยนาท นครนายก 
พิจิตร มหาสารคาม 

ภายในวันศุกรที่ 30 ม.ีค. ๖๑ ภายในวันพุธท่ี 4 เม.ย. ๖๑ 

๖ ๒๗ – ๒๙ เม.ย. ๖๑ ๗๗๘ ๗ นาน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พระนครศรีอยุธยา 
ระยอง ศรีสะเกษ  

ภายในวันศุกรที่ 30 ม.ีค. ๖๑ ภายในวันพุธท่ี 4 เม.ย. ๖๑ 

๗ ๔ – ๖ พ.ค. ๖๑ ๗๙๘ ๗ นครปฐม รอยเอ็ด สตูล สระแกว สระบุรี  อุดรธานี 
อุตรดิตถ 

ภายในวันพุธท่ี 4 เม.ย. ๖๑ ภายในวันพุธท่ี 11 เม.ย. ๖๑ 

๘  ๑๑ – ๑๓ พ.ค. ๖๑ ๗๘๘ ๘ ตาก บุรีรัมย ปทุมธานี พะเยา มุกดาหาร แมฮองสอน 
สงขลา สุพรรณบุร ี

ภายในวันพุธท่ี 11 เม.ย. ๖๑ ภายในวันพุธท่ี 27 เม.ย. ๖๑ 

๙ ๒๕ – ๒๗ พ.ค. ๖๑ ๗๘๓ ๙ พัทลุง แพร ยะลา ยโสธร ราชบุรี สุโขทัย สุราษฎรธานี 
หนองคาย อุทัยธาน ี

ภายในวันศุกรที่ 4 พ.ค. ๖๑ ภายในวันศุกรที่ 11 พ.ค. ๖๑ 

๑๐ ๑ – ๓ ม.ิย.๖๑ ๗๙๘ ๘ พิษณุโลก เพชรบูรณ ภูเก็ต เลย สกลนคร สุรินทร อางทอง 
หนองบัวลําภ ู

ภายในวันศุกรที่ 11 พ.ค. ๖๑ ภายในวันศุกรที่ 18 พ.ค. ๖๑ 

รวม ๗,๘๕๑ ๗๖    

 



 

 

 

 

 

หลักสตูร เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารราชการสวนทองถ่ินสําหรับผูบรหิาร

ระหวาง

*************************************************************

ณ โรงแรมเซ็นทรา

แจงวัฒนะ

ชื่อ-นามสกลุ (ตัวบรรจง) .............................................................................................................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ......................................................

ตําแหนง.................................................................................

สังกดั (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….………

อําเภอ...............................................................

โทรศัพทมือถือ.........................................................

 

หมายเหต ุ 1. สงแฟกซ ถึง 0-2191-4804

 2. กรุณาชําระคาลงทะเบียน

              โดยสั่งจายในนาม  “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

 3. รายงานตัว ณ สถานที่อบรม

              โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับแขนยาว

  4. ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี โทรศัพท 

 

****  กรุณาสงแบบตอบรับภายในวัน

แบบตอบรับการเขาอบรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการสวนทองถิ่นสําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระหวาง………………………………………………… 

*************************************************************

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร  

แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................

...................................................................................................................             

...................................................................................................................(นายก อปท. หรือ รักษาการนายก อปท

……………..………………………………….……….......................................................................

.....................จังหวัด.............................................................................

......................โทรศัพทสํานักงาน.......................................................................

4804 , 0-2516-2106 หรือ  Email : lovei9@hotmail.com

ชําระคาลงทะเบียน 3,200 บาท ภายในวัน.............................................................................

สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

ณ สถานที่อบรม เวลา 07.00-08.30 น. พรอมสําเนาการชาํระเงิน 

โดยแตงเครื่องแบบชุดกากีคอพับแขนยาว 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0189  

กรุณาสงแบบตอบรับภายในวันที่กําหนดของละรุน  

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รุนที่ ……. 

************************************************************* 

 

......................................................................................................................................................... 

.............................................................                                                                                                         

รักษาการนายก อปท.) 

.................................................................................. 

............................................................................................ 

...............................................................  

lovei9@hotmail.com 

............................................................................. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น” 

  **** 



พื้นท่ีวางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร

 

 

          ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม 

ชื่อหลักสูตร : เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารราชการสวนทองถ่ินสาํหรับผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ชื่อ – สกุลของผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน :  

อําเภอ  :                                                                           

จํานวนเงิน  :        3,200 บาท (สามพันสอง

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร  

     

     

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชื่อหลักสูตร  เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารราชการสวนทองถ่ินสาํหรับผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น รุน

 

1.รหัสหลักสูตร – รหัสรุน : (Ref.No.1) 

2.ชื่อ – สกุลผูเขารบัการฝกอบรม  :  
 

3.รหัสหนวยงาน  : (Ref.No.2) 

****ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรบัอบรม 

4.หมายเลขบัตรประจําตวัประชาชน 13 หลกั  

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข)  :          

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ)  

     

     

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 

- สั่งจายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

- ตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง เพ่ือใหสามารถชําระเงินในระบบของธนาคารฯ ได

  

 

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการสวนทองถิ่นสําหรบัผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

:                                                                           จังหวัด :   

สองรอยบาทถวน) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารราชการสวนทองถ่ินสําหรับผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รุน

รหัสหนวยงานสาํหรับอบรม ไดที ่www.lpdi.go.th ไปที ่รหัส อปท. สาํหรับฝกอบรม
 

:          3,200 บาท 

)  :      -สามพันสองรอยบาทถวน- 

    ลงชื่อผูนําฝาก 

    โทรศัพท ผูนําฝาก 

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกบัทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง เพ่ือใหสามารถชําระเงินในระบบของธนาคารฯ ไดสะดวก

8 6 9 0 0 

     

         

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารราชการสวนทองถิ่นสําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น รุน.....            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       สวนของธนาคาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารราชการสวนทองถ่ินสําหรับผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รุน..... 

สาํหรับฝกอบรม****  

ทางสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถ่ินไดตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชาํระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทาน้ัน 

สะดวก 

    



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. การรายงานตัว 07.00 – 08.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว      
เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท. (ณ โรงแรมบายเซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชัน       

เซ็นเตอร แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-143-1234) 

๒. การแตงกาย  
  - วันรายงานตัว แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว  
   - ระหวางอบรม แตงชุดสุภาพ 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.๑ กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

         (Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน 

          *** (ตรวจสอบไดที ่www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ รหัส อปท. สําหรบัฝกอบรม)  

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม  


