




จํานวน กําหนด กําหนด

(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

เชียงใหม 206 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม ภูคํา อ.เมือง จ.เชียงใหม ภายในวันพุธที่ 7 มี.ค.2561 ภายในวันพุธที่ 7 มี.ค.2561

ลําพูน 58 คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

พะเยา 38 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก

เชียงราย 143 คุณอรชร

นาน 34 084-172-7596 

แพร 28 086-421-3291

แมฮองสอน 25

ลําปาง 61

รวม 593

รุนท่ี 2 สมุทรปราการ 331 14 - 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอวานา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร  ภายในวันพุธที่ 7 มี.ค.2561 ภายในวันพุธที่ 7 มี.ค.2561

ฉะเชิงเทรา 167 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก 089-000-8180 คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

รวม 498 02-763-2900 ตอ 0208

พิษณุโลก 159 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัมรินทรลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภายในวันพุธที่ 14 มี.ค.2561 ภายในวันพุธที่ 14 มี.ค.2561

อุตรดิตถ 48 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก (คุณอาธีฐ) 092-262-6138, 081-532-5822 คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

เพชรบูรณ 122 (รร.) 0-5522-0999

รวม 329

รุนท่ี 1

รุนท่ี 3

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม

ลําดับ จังหวัด วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

หลักสูตรปกต ิ(จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน)  คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน (รุนท่ี 19,21)



จํานวน กําหนด กําหนด

(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม

ลําดับ จังหวัด วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

หลักสูตรปกต ิ(จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน)  คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน (รุนท่ี 19,21)

รุนท่ี 4 ชลบุรี 535 21 - 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายในวันพุธที่ 14 มี.ค.2561 ภายในวันพุธที่ 14 มี.ค.2561

หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก (คุณพเยาว) 038-255501-40 ตอ 1148 คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

รวม 535

รุนท่ี 5 นครสวรรค 161 26 - 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนฮิลล รีสอรท แอนด สปา อ. เมือง จ.นครสวรรค ภายในวันพุธที่ 14 มี.ค.2561 ภายในวันพุธที่ 14 มี.ค.2561

กําแพงเพชร 140 คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

อุทัยธานี 52 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก 082-400-8072 

รวม 353 (รร.) 056-228-899

รุนท่ี 6 ระยอง 274 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง ภายในวันพุธที่ 14 มี.ค.2561 ภายในวันพุธที่ 21 มี.ค.2561

จันทบุรี 77 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

ตราด 44  062-492-5639 

รวม 395 (รร.) 038-618701-15

รุนท่ี 7 นนทบุรี 348 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายในวันพุธที่ 14 มี.ค.2561 ภายในวันพุธที่ 21 มี.ค.2561

รวม 348 คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

รุนท่ี 8 พิจิตร 96 2 - 6 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.สุโขทัย ภายในวันพุธที่ 21 มี.ค.2561 ภายในวันพุธที่ 21 มี.ค.2561

ตาก 108 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

สุโขทัย 167 (คุณจิรนันท) 089-706-2577

รวม 371 (รร.) 055-613310-5



จํานวน กําหนด กําหนด

(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม

ลําดับ จังหวัด วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

หลักสูตรปกต ิ(จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน)  คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน (รุนท่ี 19,21)

รุนท่ี 9 นครปฐม 214 4 - 8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภายในวันพุธท่ี 21 มี.ค.2561 ภายในวันพุธที่ 21 มี.ค.2561

สุพรรณบุรี 109 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

กาญจนบุรี 89 (คุณพรนภัส)

ราชบุรี 121 062-423-5946, 035-546667-71

รวม 533

รุนที่ 10 พังงา 91 23 - 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ออคิดรีสอรท อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561

ภูเก็ต 195 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

ระนอง 46  095-461-8936

รวม 332 (รร.) 076-358-300

รุนที่ 11 ประจวบคีรีขันธ 103 25 - 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโกลเดนบีช ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 11 เม.ย.2561

เพชรบุรี 66 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

สมุทรสงคราม 66  086-366-4769

สมุทรสาคร 237 (รร.) 02-885-9464

รวม 472



จํานวน กําหนด กําหนด

(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม

ลําดับ จังหวัด วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

หลักสูตรปกต ิ(จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน)  คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน (รุนท่ี 19,21)

รุนที่ 12 สุราษฏรธานี 351 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนท พลาซา อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 18 เม.ย.2561

ชุมพร 88 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก

 081-537-2994 คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

รวม 439 (รร.) 077-277299

รุนที่ 13 พระนครศรีอยุธยา 194 7 - 11  พฤษภาคม 2561 โรงแรมอยุธยาแกรนด โฮเต็ล อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 2 พ.ค.2561

ลพบุรี 105 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

สิงหบุรี 43 (รร.) 035-335483-91

รวม 342

รุนที่ 14 กาฬสินธุ 12 9 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ. เมือง จ.ขอนแกน ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 2 พ.ค.2561

ขอนแกน 170 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

ชัยภูมิ 42 (คุณมัทนา) 094-542-9661

มหาสารคาม 138 (รร.) 0-4322-0400-14

รวม 362

รุนที่ 15 ปราจีนบุรี 134 14 - 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล กอลฟ รีสอรท แอนดสปา อ.เมือง จ.นครนายก ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 2 พ.ค.2561

สระแกว 125 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

นครนายก 214 081-902-9889,  086-3383598

รวม 473 (รร.) 02-722-7206-10



จํานวน กําหนด กําหนด

(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม

ลําดับ จังหวัด วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

หลักสูตรปกต ิ(จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน)  คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน (รุนท่ี 19,21)

รุนที่ 16 อุดรธานี 176 16 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี ภายในวันพุธท่ี 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 2 พ.ค.2561

หนองคาย 71 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

บึงกาฬ 80 (คุณมัทนา) 094-542-9661

รวม 327 (รร.) 0-4322-0400-14

รุนที่ 17 ตรัง 132 21 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี แกรนดทาวเวอร อ.หาดใหญ จ.สงขลา ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 9 พ.ค.2561

พัทลุง 26 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

สงขลา(ปกต)ิ 221 (คุณการดา) 089-977-1579

รวม 379 (รร.) 074-355355

รุนที่ 18 อุบลราชธานี 175 23 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 9 พ.ค.2561

ศรีสะเกษ 156 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

097-341-7575

รวม 331 099-165-2888



จํานวน กําหนด กําหนด

(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม

ลําดับ จังหวัด วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

หลักสูตรปกต ิ(จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน)  คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน (รุนท่ี 19,21)

รุนที่ 19 สงขลา 82 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบีพี แกรนดทาวเวอร อ.หาดใหญ จ.สงขลา ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 9 พ.ค.2561

 - อ.นาทวี (หลักสูตรพิเศษ 6 วัน) คาลงทะเบียน 14,700 บาท/คน

 - อ.เทพา หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก

 - อ.จะนะ (คุณการดา) 089-977-1579

 - อ.สะบายอย (รร.) 074-355355

ยะลา 175

สตูล 71

รวม 328

รุนที่ 20 นครราชสีมา 296 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 9 พ.ค.2561

บุรีรัมย 177 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

รวม 473 (รร.) 044-613400-2

รุนที่ 21 นราธิวาส 172 4 - 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบีพี แกรนดทาวเวอร อ.หาดใหญ จ.สงขลา ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 23 พ.ค.2561

ปตตานี 183 (หลักสูตรพิเศษ 6 วัน) หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 14,700 บาท/คน

(คุณการดา) 089-977-1579

รวม 355 (รร.) 074-355355



จํานวน กําหนด กําหนด

(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม

ลําดับ จังหวัด วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

หลักสูตรปกต ิ(จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน)  คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน (รุนท่ี 19,21)

รุนที่ 22 นครพนม 103 6 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 23 พ.ค.2561

เลย 45 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

สกลนคร 140   089-894-4908

หนองบัวลําภู 74 (รร.) 042-246121-4

รวม 362

รุนที่ 23 นครศรีธรรมราช 227 11- 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 30 พ.ค.2561

กระบี่ 172 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

 081-894-9377

รวม 399 (รร.) 0-7532-3777

รุนที่ 24 ยโสธร 88 13 - 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 30 พ.ค.2561

สุรินทร 118 หมายเลขโทรศัพท :  ที่พัก คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

อํานาจเจริญ 54 097-341-7575

รอยเอ็ด 60 099-165-2888

มุกดาหาร 20

รวม 340



จํานวน กําหนด กําหนด

(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม

ลําดับ จังหวัด วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

หลักสูตรปกต ิ(จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน)  คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน (รุนท่ี 19,21)

รุนที่ 25 สระบุรี 106 18 - 22 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายในวันพุธที่ 4 เม.ย.2561 ภายในวันพุธที่ 30 พ.ค.2561

ปทุมธานี 111 คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน

อางทอง 43

ชัยนาท 64

รวม 324







 

 

 

 

 

แบบตอบรับการเขา

“หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม

ตามแนวทาง

ระหวางวันที่

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ 1. E-mail : lovei9@hotmail.com

                        หรือ สงแฟกซ ถึง 0-2191

                     2. กรุณาชําระคาลงทะเบียน

                         โดยสั่งจายในนาม  “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

 3. รายงานตัว ณ สถานที่อบรม

              โดยแตงเครื่องแบบชุดกากีคอพับแขนยาว

  4. ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี โทรศัพท 

 

**** กรุณาสงแบบตอบรับ

แบบตอบรับการเขารวมโครงการฝกอบรม 

ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม

ตามแนวทางการพัฒนาภาคบังคับ (ตามมติ ก.ท.) 

วันที่................................................................ 

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

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

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

...............................................................................................ระดับ...........................................................................

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

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

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

lovei9@hotmail.com (เมื่อไดรบัเอกสารแลวเจาหนาที่จะตอบรับกลบัทาง 

2191-4804 , 0-2516-2106 

ชําระคาลงทะเบียน ........................... บาท ภายในเวลาที่กําหนดในแผนงานโครงการฯ

สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

ณ สถานที่อบรม เวลา 07.00-08.30 น. พรอมสําเนาการชาํระเงินและหนังสือสงตวัจากตนสังกัด

โดยแตงเครื่องแบบชุดกากีคอพบัแขนยาว 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 , 09-0678-0189  

กรุณาสงแบบตอบรบั ตามท่ีกําหนดในแผนงานโครงการฯ

ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม” รุนที.่....... 

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

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

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

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

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

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

เมื่อไดรับเอกสารแลวเจาหนาที่จะตอบรับกลับทาง E-mail) 

เวลาที่กําหนดในแผนงานโครงการฯ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” 

และหนังสือสงตัวจากตนสังกดั  

ตามท่ีกําหนดในแผนงานโครงการฯ **** 



พื้นท่ีวางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร

 

 

          ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียน

ชื่อหลักสูตร :       หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม

ชื่อ – สกุลของผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน :  

อําเภอ  :                                                                           

จํานวนเงิน                       

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

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร  

     

     

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชื่อหลักสูตร         หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม
 

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

 

2.ชื่อ – สกุลผูเขารบัการฝกอบรม  :  

 

3.รหัสหนวยงาน  : (Ref.No.2) 

****ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรบัอบรม 

4.หมายเลขบตัรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข)  :          

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ)  

     

     

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 

- สั่งจายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

- ตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง เพ่ือใหสามารถชําระเงินในระบบของธนาคารฯ ได

  

 

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ลงทะเบียน  สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม รุน ................

:                                                                           จังหวัด :   

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม รุน ................

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

:           

)  :       

    ลงชื่อผูนําฝาก 

    โทรศัพท ผูนําฝาก 

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกบัทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง เพ่ือใหสามารถชําระเงินในระบบของธนาคารฯ ไดสะดวก

8 1 8 0 0 

     

         

 

กรุณานําเอกสารน้ีไปชําระคาใชจายที่ธนาคารกรุงไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

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

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

       สวนของธนาคาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

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

สาํหรับฝกอบรม****  

ทางสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถ่ินไดตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชาํระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทาน้ัน 

สะดวก 

    

กรุณานําเอกสารนี้ไปชําระคาใชจายที่ธนาคารกรุงไทย 



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. การรายงานตัว  
- ใหผูเขารับการฝกอบรม เขาหองพักได ตั้งแตเวลา 16.00 น. กอนวันที่เขารับการฝกอบรมตาม

แผนงานฯ (อาหารเย็นสําหรับวันแรกที่เขาหองพัก ใหเบิกจายจากตนสงักัด) 
- โครงการฯ จัดที่พักใหสําหรับผูเขารับการฝกอบรมเทานั้น  
- ใหผูเขารับการฝกอบรม รายงานตัวเพื่อฝกอบรม ณ สถานที่จัดโครงการฯ ในเวลา 07.00 – 

08.30 น. ของกําหนดโครงการฯ แตละรุน พรอมสําเนาการชําระคาใชจายในการฝกอบรม 

๒. การแตงกาย  
    - วันรายงานตัว แตงเครื่องแบบสกีากี คอพับแขนยาว  
    - ระหวางการอบรม แตงกายดวยเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรง/กางเกงสีดําหรือสีเขม  
      รองหุมสนสีดํา 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ทางโครงการฯ จัดเตรียม 
    - กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    - ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  
    - เอกสารประกอบการอบรม 
 
 

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

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน           

         (Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน 

****ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรับอบรม ไดที ่www.lpdi.go.th ไปที ่รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม****  

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจาํตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม  

 

 

 

 



 
หลักสูตร “ปฐมนเิทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม” (หลักสูตร 5 วัน) 

 
เวลา 

วัน 
08.00 – 
09.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันแรก ลงทะเบียน 

พิธีเปดการศึกษาอบรม 
วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง 
สวนภมูิภาคและสวนทองถิ่น ตามระเบียบ

การบริหารราชการแผนดิน 
นายสุทธิพงษ จุลเจริญ (อสถ.) และทีมงาน 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

นั 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย  

และทีมงาน 

วิชา ทักษะการพูดในท่ีชุมชนและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
อ.รัตนมณี กังวานไกล  

พิธีกรททบ.5 และทีมงาน 

วันที่สอง 

วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ  
และงานพิธีการตางๆที่ควรรู 
นายสรรชัย เทียมทวีสิน  

ที่ปรึกษาสํานกัพระราชวัง 

วิชา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

กับทิศทางการพัฒนาทองถิ่น 
ผอ.คณิตา ราษฎรนุย (ผอ.กยผ.สถ.) 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 

พลตํารวจโทหญิง ศ.ดร.นัยนา เกิดวิชัย 

วันท่ีสาม 
วิชา ระเบียบ กฎหมายการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

ผอ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน และทีมงาน 

วิชา พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก 
พรบ.ขอมูลขาวสาร 

ผอ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน และทีมงาน 

วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสด ุ
ผอ.วิภา ธสูรานนท (ผอ.สน.คท.) 

วันท่ีสี่ 
วิชา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผอ.มนัส สุวรรณรินทร 

วิชา จรรยาบรรณและวินัยขาราชการ 
สวนทองถิ่น 

นายขจร ศรีชวโนทัย (รอง อสถ.) 

วิชา การบริหารงานบุคคล สทิธิ และ
สวัสดิการขาราชการสวนทองถ่ิน 
ผอ.อโรชา นันทมนตรี (ผอ.กจ.) 

วันที่หา 
วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตน

ของขาราชการตามรอยพระยคุลบาท 
ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล 

พิธีปดการศกึษาอบรม/มอบใบประกาศ 

 
 
 


