
 
 
 
ที่ มท o๘o๗.๒/ว 1720                    กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                      ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 

                     กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
                11  มิถุนายน  2561 
เรื่อง  โครงการอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนกังานสวนทองถ่ินบรรจุใหม” (เพิ่มเติม) 
เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
อางถึง หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๓/๕๐๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
สิ่งที่สงมาดวย ๑. หลักสูตรอบรม       จํานวน ๑ ชุด 
 ๒. กําหนดการอบรม     จํานวน ๑ ชุด 
 ๓. แบบตอบรับการเขารวมโครงการอบรม   จํานวน ๑ ชุด 
 ๔. แบบฟอรมการชาํระคาใชจายในการฝกอบรม  จํานวน ๑ ชุด 
 ๕. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการอบรม  จํานวน ๑ ชุด 
 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการอบรม 
“หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม” กําหนดใหมีการจัดอบรมตามภูมิภาคตางๆ จํานวน 
๒๕ รุน นั้น  
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอเรียนวาหลังจากการเรียกบรรจุขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
แตงตั้งรอบแรก (เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมีการเรียกบรรจุแตงตั้งขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ินเพิ่มเติมอีกจํานวนกวา ๓,๐๐๐ คน  ดังนั้น เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน    
ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหมเพิ่มเติมจากรอบแรก ไดเขารับการอบรมปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการ                      
ที่ดี มีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและระเบียบกฎหมาย ทักษะ และทัศนคติที่จําเปน                     
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมติคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหจัดโครงการอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม” (เพิ่มเติม) จํานวน ๑๐ รุน (รุนที่ ๒๖ – รุนที่ 3๕) รายละเอียดตาม 
สิ่งที่สงมาดวย 
 เพื่อใหการจัดโครงการอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม” 
(เพิ่มเติม) เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขอความอนุเคราะหใหจังหวัด 
แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบและดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. สงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเรียกบรรจุ
เพิ่มเติมจากรอบแรกเขารับการอบรมในโครงการอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
บรรจุใหม” (เพิ่มเติม) ตามกําหนดการ (สิ่งท่ีสงมาดวย ๒) ทั้งนี้ ใหแจงแบบตอบรับการเขาอบรม (สิ่งที่สงมาดวย ๓) 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส lovei9@hotmail.com และชําระคาใชจายในการฝกอบรมตามที่กําหนดไวใน
กําหนดการอบรมของแตละรุน ตามแบบฟอรมการชําระคาใชจายในการอบรม (สิ่งท่ีสงมาดวย ๔) โดยสั่งจายเช็ค 
ในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน” ชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขา ธนาคารจะออก    
“ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ” ใหไวเปนหลักฐานและใหนําสําเนาหลักฐานดังกลาวมาแสดงตอเจาหนาที่
ประจําโครงการอบรม 

/๒. ผูเขารบั...  
 





จํานวน กําหนด กําหนด
(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

รุนที่ 26 กําแพงเพชร 17  9 - 13 ก.ค. 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค.2561 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 5 ก.ค.2561

ฉะเชิงเทรา 42 ศูนยอบรมคลองหนึ่ง คาลงทะเบียน 12,900 บาท

ชลบุรี 64 ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง

ตาก 60 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นครนายก 22
นนทบุรี 48
ปทุมธานี 4
ปราจีนบุรี 36
พระนครศรอียุธยา 17
รวม 310

รุนที่ 27 กระบี่ 15 11 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี แกรนดทาวเวอร ภายในวันศุกรที่ 6 ก.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 6 ก.ค.2561

ตรัง 42 อ.หาดใหญ จ.สงขลา คาลงทะเบียน 12,900 บาท

นครศรีธรรมราช 34
พังงา 47
พัทลุง 2
ภูเก็ต 27
ระนอง 18
สงขลา 35
สตลู 19
สุราษฎรธานี 75
รวม 314

               

รุนที่ 28 นครพนม 64 16 - 20 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561

**หมายเหตุ คาลงทะเบียน 12,900 บาท รวมคาที่พักและอาหารครบทุกมื้อ

แผนงานโครงการฝกอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม (เพิ่มเติม)

หลักสูตรปกติ (จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน

ลําดับ จังหวัด วันที่ สถานที่จัดอบรม



จํานวน กําหนด กําหนด
(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม (เพิ่มเติม)

หลักสูตรปกติ (จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน

ลําดับ จังหวัด วันที่ สถานที่จัดอบรม

บึงกาฬ 22 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี คาลงทะเบียน 12,900 บาท

บุรีรัมย 16
มุกดาหาร 6
ยโสธร 9
รอยเอ็ด 10
ศรีสะเกษ 21
สกลนคร 24
สุรินทร 35
อํานาจเจริญ 17
อุบลราชธานี 76
รวม 300

รุนที่ 29 กาญจนบุรี 27 18 - 22 กรกฏาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 13 ก.ค. 2561 ภายในวันจันทรที่ 16 ก.ค. 2561

ชัยนาท 23 ศูนยอบรมคลองหนึ่ง คาลงทะเบียน 12,900 บาท

นครสวรรค 15 ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง

พิจิตร 22 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ราชบุรี 32
ลพบุรี 38
สระบุรี 11
สิงหบุรี 6
สุพรรณบุรี 19
อางทอง 3
อุทัยธานี 46
รวม 242

รุนที่ 30 เชียงราย 60 23 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม ภูคํา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 2561 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 2561

เชียงใหม 139 อ.เมือง จ.เชียงใหม คาลงทะเบียน 12,900 บาท

**หมายเหตุ คาลงทะเบียน 12,900 บาท รวมคาที่พักและอาหารครบทุกมื้อ



จํานวน กําหนด กําหนด
(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม (เพิ่มเติม)

หลักสูตรปกติ (จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน

ลําดับ จังหวัด วันที่ สถานที่จัดอบรม

นาน 4
พะเยา 13
แพร 2
เพชรบูรณ 35
แมฮองสอน 30
ลําปาง 23
ลําพูน 39
รวม 345
กาฬสินธุ 8 25 - 29 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ภายในวันศุกรที่ 20 ก.ค. 2561 ภายในวันจันทรที่ 23 ก.ค. 2561

ขอนแกน 60 อ.เมือง จ.อุดรธานี คาลงทะเบียน 12,900 บาท

ชัยภูมิ 76
มหาสารคาม 25
เลย 16
หนองคาย 20
หนองบัวลําภู 28
อุดรธานี 9
รวม 242

รุนที่ 32 ชุมพร 22 30 กรกฏาคม - 3 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561

นครราชสีมา 192 ศูนยอบรมคลองหนึ่ง คาลงทะเบียน 12,900 บาท

ประจวบคีรีขันธ 20 ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง

**หมายเหตุ คาลงทะเบียน 12,900 บาท รวมคาที่พักและอาหารครบทุกมื้อ

รุนที่ 31



จํานวน กําหนด กําหนด
(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม (เพิ่มเติม)

หลักสูตรปกติ (จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน

ลําดับ จังหวัด วันที่ สถานที่จัดอบรม

พิษณุโลก 26 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สุโขทัย 43
อุตรดิตถ 4
รวม 307
สงขลา 15 1 - 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี แกรนดทาวเวอร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561

 - อ.นาทวี (หลักสูตรพิเศษ 6 วัน) อ.หาดใหญ จ.สงขลา คาลงทะเบียน 14,700 บาท

 - อ.เทพา
 - อ.จะนะ
 - อ.สะบายอย

นราธิวาส 89
ปตตานี 44
ยะลา 44
รวม 192

จันทบุรี 16 6 - 10 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 2561

ตราด 24 ศูนยอบรมคลองหนึ่ง คาลงทะเบียน 12,900 บาท

นครปฐม 20 ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง

เพชรบุรี 8 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

**หมายเหตุ คาลงทะเบียน 12,900 บาท และคาลงทะเบียน 14,700 บาท รวมคาที่พักและอาหารครบทุกมื้อ

รุนที่ 33

รุนที่ 34



จํานวน กําหนด กําหนด
(คน) การสงแบบตอบรับ การชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม (เพิ่มเติม)

หลักสูตรปกติ (จํานวน 5 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน และหลักสูตรพิเศษ (จํานวน 6 วัน) คาลงทะเบียน จํานวน 14,700 บาท/คน

ลําดับ จังหวัด วันที่ สถานที่จัดอบรม

ระยอง 54
สมทุรปราการ 47
สมทุรสงคราม 10
สมุทรสาคร 30
สระแกว 42
รวม 251
ทุกจังหวัด

สําหรับผูที่เรียกบรรจุ เพิ่มเติม รอบที่ 4 คาลงทะเบียน 12,900 บาท

กําหนดการจะแจงใหทราบภายหลัง

**หมายเหตุ คาลงทะเบียน 12,900 บาท รวมคาที่พักและอาหารครบทุกมื้อ

รุนที่ 35



 

                                     
 
  
 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 
-------------------------  

1. หลักการและเหตุผล  
 1.1 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย                  
พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีอํานาจหนาที่พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และกําหนดใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น มีหนาที่
ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนขาราชการ   
และลูกจางของกรม ยกเวนการพัฒนาขาราชการระดับสูงและหลักสตูรท่ัวไป รวมถึงการปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  
 1.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พิจารณาเห็นวา 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสวนทองถ่ิน จะเปนทรัพยากรภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐไปสูเปาหมายและทําหนาที่สนองตอบความตองการของประชาชนตอไปไดในอนาคต ดังนั้น 
จะตองปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการทองถ่ินที่ดี ความรูในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ หลักการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม สมรรถนะหลักและ
ทักษะที่จําเปน ตามตําแหนงและสายงาน รวมถึงเร่ืองวินัยของขาราชการ ใหกับขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินบรรจุใหม ในการนี้ จึงไดมีการจัดทําหลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมข้ึน 
เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาหลอหลอมใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม มีคานิยม                   
องคความรู ทักษะ และสมรรถนะที่พงึประสงคในภาพรวม 
2. วัตถปุระสงค 
   2.1 เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจแบบแผน                         
ในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปสูการปฏิบัติงานและรวมมือในการ
ดําเนินงานระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

 2.2 เพื่อปลูกฝงปรชัญาการเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดีใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น เกิดจติสํานึกราชการในการมีวินัย การทํางานเปนทีม ความสามัคคี การทํางานเพื่อประชาชนและ               
การใหบริการประชาชน 

 2.3 เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจในคุณธรรม
และจริยธรรม จรรยาขาราชการที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 2.4 เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหมมีความรูและเขาใจในระบบงาน และ 
ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เก่ียวของกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัตงิานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ   

 2.5 เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมคีวามรู ความเขาใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 

/3. หลักสูตร... 
 



      -2- 
3. หลักสูตรและระยะเวลาฝกอบรม 5 วัน จํานวน 4 หมวด จํานวน 13 วิชา 39 ชั่วโมง  

หมวด ช่ือวิชา จํานวน 
(ชม.) 

หมวดวิชา
พื้นฐาน 
5 วิชา 15 ชม. 

1. วิชา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
2. วิชา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติกับทิศทางการพัฒนาทองถิ่น 
3. วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและ                 
สวนทองถิ่น ตามระเบียบการบริหารราชการแผนดิน 
4. วิชา พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก 
5. วิชา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
3 

หมวดวิชา 
ศาสตรพระราชา               
1 วิชา 3 ชม. 

วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตนของขาราชการ
ตามรอยพระยุคลบาท 
 

3 

หมวดวิชาเฉพาะ 
5 วิชา 15 ชม. 

1. วิชา ระเบียบ กฎหมายการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
2. วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และสวัสดิการขาราชการสวนทองถ่ิน 
3. วิชา จรรยาบรรณและวินัยขาราชการสวนทองถ่ิน 
4. วิชา ระเบียบงานสารบรรณ หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ  
5. วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ และงานพิธีการตางๆ ที่ควรรู 

3 
3 
 

3 
3 
 

หมวดวิชาเสริม 
2 วิชา 3 ชม. 

1. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ  
2. วิชา ทกัษะการพูดในท่ีชุมชนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

3 
3 

4. กลุมเปาหมาย  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม  
5. สถานที่ดําเนินการ ตามภูมิภาคตางๆ ท่ีกําหนดในบัญชีแนบทายหลกัสูตร 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
                6.1 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีความรู ความเขาใจแบบแผนในการทํางานของ                 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมสงเสริม                    
การปกครองทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปสูการปฏิบัติงานและรวมมือในการดําเนินงานระหวาง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน 
 6.2 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน มีจิตสํานึกราชการในการมีวินัย การทํางานเปนทีม               
ความสามัคคี การทํางานเพื่อประชาชน และการใหบริการประชาชน 

 6.3 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาขาราชการที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 6.4 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรูและเขาใจในระบบงาน และระเบียบ
กฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ   

 6.5 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 
 



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)  
**ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรับอบรม 

4.หมายเลขบตัรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข)  :          
จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ)  
     
     

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 
- สั่งจายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- ตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง เพ่ือใหสามารถชําระเงินในระบบของธนาคารฯ ได

  

 

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ลงทะเบียน  สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม รุนที่ 

:                                                                           จังหวัด :   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              
      สาขา 
      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม รุนที่

รหัสหนวยงานสําหรับอบรม ไดที่ www.lpdi.go.th ไปทีเ่มนู รหัส อปท.สําหรบัฝกอบรม
 

:           
)  :       

    ลงชื่อผูนําฝาก 
    โทรศัพท ผูนําฝาก 

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกบัทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง เพ่ือใหสามารถชําระเงินในระบบของธนาคารฯ ไดสะดวก

8 1 8 0  

     

         

 

กรุณานําเอกสารน้ีไปชําระคาใชจายที่ธนาคารกรุงไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ……………..            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       สวนของธนาคาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที่ ……………… 

สําหรับฝกอบรม** 

ทางสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถ่ินไดตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชาํระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทาน้ัน 

สะดวก 

    

กรุณานําเอกสารนี้ไปชําระคาใชจายที่ธนาคารกรุงไทย 



 
หลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม” (เพิ่มเตมิ) (หลกัสูตรปกต ิ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. 

วันที่ 1 ลงทะเบียน 

พิธีเปดการศึกษาอบรม 
วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง 
สวนภมูิภาคและสวนทองถิ่น ตามระเบียบ

การบริหารราชการแผนดิน 
นายสุทธิพงษ จุลเจริญ (อสถ.) และทีมงาน 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย  

และทีมงาน 

วิชา ทักษะการพูดในท่ีชุมชนและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

อาจารยสิรเิสาวภา ฤกษนันทน 

วันที่ 2 
วิชา ระเบียบ กฎหมายการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

ผอ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน และทีมงาน 

วิชา พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก 
พรบ.ขอมูลขาวสาร 

ผอ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน และทีมงาน 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 
ศ.พล.ต.ท.หญงิ ดร.นัยนา เกิดวิชัย 

วันที่ 3 
วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ  

และงานพิธีการตางๆที่ควรรู 
ผอ.เมธา รุงฤทัยวัฒน 

วิชา การบริหารงานบุคคล สทิธิ และ
สวัสดิการขาราชการสวนทองถิ่น 

ผอ.เมธา รุงฤทัยวัฒน 

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

วันที่ 4 
วิชา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผอ.มนัส สุวรรณรินทร 

วิชา จรรยาบรรณและวินัยขาราชการ 
สวนทองถิ่น 

นายขจร ศรีชวโนทัย (รอง อสถ.) 

วิชา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

กับทิศทางการพัฒนาทองถ่ิน 
อาจารยคณิตา ราษฎรนุย 

วันที่ 5 
วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตน

ของขาราชการตามรอยพระยคุลบาท 
ดร.ภริดา ภูศริิ 

พิธีปดการศกึษาอบรม/มอบใบประกาศ 

หมายเหตุ  รับลงทะเบียนรายงานตวั และสามารถเข้าพกัได้ก่อนวันอบรม ตั êงแตเ่วลา 16.00 น. เป็นต้นไป  โดยไม่มคี่าใช้จ่ายเพิéมเติม 



 
หลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม” (เพิ่มเติม) (หลักสูตรพิเศษ 6 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. 

วันที่ 1 ลงทะเบียน 

พิธีเปดการศึกษาอบรม 
วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 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 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

กับทิศทางการพัฒนาทองถิ่น 
อาจารยคณิตา ราษฎรนุย 

วันที่ 2 
วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ  

และงานพิธีการตางๆที่ควรรู 
ผอ.เมธา รุงฤทัยวัฒน 

วิชา การบริหารงานบุคคล สทิธิ และ
สวัสดิการขาราชการสวนทองถ่ิน 

ผอ.เมธา รุงฤทัยวัฒน 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 
ศ.พล.ต.ท.หญงิ ดร.นัยนา เกิดวิชัย 

วันที่ 3 
วิชา ระเบียบ กฎหมายการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

ผอ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน และทีมงาน 

วิชา พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก 
พรบ.ขอมูลขาวสาร 

ผอ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน และทีมงาน 

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

วันที่ 4 
วิชา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผอ.มนัส สุวรรณรินทร 

วิชา จรรยาบรรณและวินัยขาราชการ 
สวนทองถิ่น 

นายขจร ศรีชวโนทัย (รอง อสถ.) 

วิชา หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการปฏิบัติตนของขาราชการตามรอย

พระยุคลบาท 
ดร.ภริดา ภูศิริ 

วันที่ 5 
วิชา นโยบายการบริหารในการพัฒนา 

จังหวัดชายแดนภาคใต 
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 

วิชา ทิศทางการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
จังหวัดชายแดนภาคใต 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) (2 ชั่วโมง) 

วิชา การพัฒนาเศรษฐกิจสามเหลี่ยม 
มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยนื 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) (2 ชั่วโมง) 

 
 



หลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม” (พิเศษ 6 วัน) 
 

เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 6 
วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 
อาจารยรัตนมณี กังวานไกล พกั

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

พิธีปดการศกึษาอบรม/มอบใบประกาศ 

 

หมายเหตุ  รับลงทะเบียนรายงานตวั และสามารถเข้าพกัได้ก่อนวันอบรม ตั êงแตเ่วลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่มคี่าใช้จ่ายเพิéมเติม 



 
 
 
 
 

แบบตอบรับการเขา
“หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม

ตามแนวทาง
ระหวาง……………

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

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

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

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

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

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

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

 
หมายเหต ุ 1. E-mail : lovei9@hotmail.com
                        หรือ สมัครดวยตัวเองผาน 
                        หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม
                        หรือ Fax 0-2191-4804 
             
                     2. กรุณาชําระคาลงทะเบียน โดย

 (สามารถเขาหองพักไดตัง้แตเวลา 

แบบตอบรับการเขารวมโครงการฝกอบรม 
ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม”

ตามแนวทางการพัฒนาภาคบังคับ (ตามมติ ก.ท.) 
……………………………………………………………………

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

) ...................................................................................................................................

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

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

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

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

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

lovei9@hotmail.com (เมื่อไดรับเอกสารแลวเจาหนาที่จะตอบรบักลับ

ผาน www.lpdi.go.th (เมนูสมัครอบรม ไปที่กลุมหลักสูตรพิเศษ
ปฐมนเิทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม เลือกรุน และกด

4804 , 0-2516-2106  (ใหตรวจสอบชื่อผานทาง www.lpdi.go.th

โดยสั่งจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

 
สามารถเขาหองพักไดตั้งแตเวลา 16.00 น กอนวันที่เขารับการฝกอบรมตามแผนงานฯ 

โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม) 

” รุนที่ ………. 

…… 

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

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

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

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

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

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

เมื่อไดรบัเอกสารแลวเจาหนาที่จะตอบรับกลับใหทาง E-mail ) 

ไปที่กลุมหลักสูตรพิเศษ ไปที่รหัส 818  
เลือกรุน และกดสมัครอบรม)  

www.lpdi.go.th เทานั้น)         

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน”  

ตามแผนงานฯ  



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม  

(กรุณาศกึษา และเตรยีมความพรอมกอนเขารับการฝกอบรม) 
๑. การรายงานตัว  

- ใหผูเขารับการฝกอบรม รายงานตัว พรอมหนังสือสงตัวจากตนสังกัด และ สําเนาการชําระ
คาใชจายในการฝกอบรม ณ สถานที่จัดโครงการฝกอบรม ในเวลา 07.00 – 08.00 น.  

- ใหผูเขารับการฝกอบรม เขาหองพักได ตั้งแตเวลา 16.00 น. กอนวันที่เขารับการฝกอบรมตาม
แผนงานฯ โดยไมมคีาใชจายเพิ่มเติม (โครงการฯ จัดที่พักใหสําหรับผูเขารับการฝกอบรมเทานั้น)  

๒. ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม  
    - วันเปดอบรม และ วันปดอบรม แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น  
    - ระหวางการฝกอบรม  
       สุภาพบุรุษ แตงกายดวย เสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนส้ัน หรือ แขนยาว เทานั้น 
                      กางเกงขายาวสีดําเทานั้น (ไมอนุญาตใหใสผายีนส)  
                      รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น (ไมอนุญาตใหใสรองเทาผาใบ) 
       สุภาพสตรี แตงกายดวย เสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนส้ัน หรือ แขนยาว เทานั้น 
                     กระโปรงสดีําเทานั้น (ไมอนุญาตใหใสกางเกง สําหรับสตรีตั้งครรภ ใหใสชุดคลุมทองได) 
                     รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น (ไมอนุญาตใหใสรองเทาผาใบ หรือ รองเทาอื่นๆ) 
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  8180_ _  

***2 ชองหลัง คือรุน เชน รุนที่ 26 = 818026 , รุนที่ 30 = 818030 เปนตน*** 
         (Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน 
***ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรับอบรม ไดที่ www.lpdi.go.th ไปที่ รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม***  

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม  


