สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๑๗๓ หมูที่ ๔ ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐ หมายเลขทะเบียน ๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๐-๙๙๓๐-๐๐๑๐๒-๓๒-๑ โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ เว็บไซต: www.get-u.org

ที่ สขท. ๑๒๖ / ๒๕๖๑
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รุนที่ ๒”
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ดวยสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนังสือราชการที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําขึ้นทั้งหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก เนื่องจากที่ผานมาหนวยงาน
ราชการหลายแหงมีความผิดพลาดบอยครั้ง ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีผลกระทบตอความนาเชื่อถือขององคกร
และภาพลักษณ ที่ออกไปสูต อสาธารณะ อีกทั้งยังเปนสวนสําคัญ ยิ่งที่ทําใหองคกรปกครองส วนทองถิ่นถูก
ทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบอยูบอยครั้ง ดังนั้น เพื่อเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาดังกลาว สมาคม
ขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยจึงกําหนดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการเขียน
หนังสือราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” รุนที่ ๒ ขึ้นในระหวางวันที่ ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ
หองประชุมสํานักงานใหญ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหจากทาน ได
โปรดพิจารณาอนุมัติใหขาราชการสวนทองถิ่น ในตําแหนง นักบริหารงานทองถิ่นระดับตน ผูอํานวยการทองถิ่น
ระดับตน (รองปลัด / หัวหนาสํานักปลัด / ผูอํานวยการกอง / หัวหนาฝาย) เจาพนัก งานธุรการ เจาหน าที่
ธุรการ นัก ทรัพยากรบุ คคล นักวิเคราะห นโยบายและแผน หรือขาราชการส วนท องถิ่นตําแหน งอื่นๆที่ตอง
รับ ผิ ดชอบการเขี ยนหนังสื อราชการ หรือลูก จางประจํา หรือพนัก งานจ าง ที่ ท านเห็ น สมควรให เขารับ การ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ เขารับการฝกอบรมตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผูประสงค
เข า รั บ การฝ ก อบรม สามารถส ง แบบตอบรั บ ไปที่ โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรื อ ทางอี เมล
getu2553@gmail.com หรื อ ทางไลน ID: getu2553 ภายในวั น ที่ ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ พร อ มโอนเงิ น
คาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคม
ขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชําระเงินไมทันตามกําหนด สามารถนําเงิน
สดไปชํ าระหน างานได ) (รั บ จํ า นวนจํ ากั ด เพี ย ง ๔๐ คนเท า นั้ น และผู เข าอบรมต อ งนํ าโน ต บุ ค มาด วย) โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งทีส่ งมาดวยพรอมนี้
/ ทั้งนี้.....

-๒ทั้ ง นี้ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมฯสามารถเบิ ก จ า ยค า ลงทะเบี ย นจากต น สั ง กั ด ได ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิตาม
นั ย ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด วย ค าใช จายในการเดิ น ทางไปราชการของเจ าหน าที่ท องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดเอกสารตางๆ เพิ่มเติมไดที่เว็บไซต
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซตกลุมเพื่อนขาราชการสวนทองถิ่น
(www.thailocalgov.com) หรือทางกลุมไลน โดยแสกนคิวอารโคตดานลางนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลือ่ นที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ (ป.ตะวัน)
E-mail: getu2553@gmail.com
Id Line: getu2553

QR Code Group

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” รุนที่ ๒
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
องค ก รปกครองสวนท องถิ่นได มี ก ารบรรจุแต งตั้ งขาราชการสวนท องถิ่น หรือพนักงานสวนท องถิ่น
รวมถึงลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระยะ ๓ ป
จํานวนเพิ่มมากขึ้น จากบัญชีผูสอบไดของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานราชการสวนกลางและสวน
ภูมิภาคเพิ่มจํานวนมากขึ้น ทําใหขาราชการสวนทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง ตองปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่องและหนักหนวง จึงขาดโอกาสไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจและทักษะ
ในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ รวมทั้งงานสารบรรณไดอยางถูกตองตามแบบแผนและธรรมเนียม
ปฏิบัติในทางราชการ จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดขอบกพรองในการเขียนหนังสือราชการ และการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการทักทวงจากหนวยตรวจสอบอยางตอเนื่อง และเปนสาเหตุสําคัญให
เกิดขอบกพรองตอการใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มพูนและทบทวนความรู ทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานเอกสาร งานการประชุม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําเอกสารทางราชการ แกขาราชการ
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น” รุนที่ ๒ นี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผเู ขารับการฝกอบรมไดเพิม่ พูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งาน
เอกสาร งานการประชุม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําหนังสือราชการ
๒.๒)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมสามารถนําความรูทีไ่ ดรับไปปรับใชกับการปฏิบตั ิงานราชการในองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓.ผูรับผิดชอบโครงการ
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๔.กลุมเปาหมาย
ขาราชการสวนทองถิ่นตั้งแตสายงานนักบริหารงานทองถิ่น และอํานวยการทองถิ่น ระดับกลางลงมา
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ทุกตําแหนงทุกระดับ ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๔๐ คน
๕.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เลขที่ ๑๗๓ หมูที่ ๔ ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ดังมีรายละเอียดตามกําหนดการแนบ
ทายโครงการ
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๖.งบประมาณ
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมเปนคาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาท สําหรับจายเปนคาเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหารโครงการ คา
ห องประชุม ค าอาหารกลางวัน ค าอาหารวาง ค าประชาสัม พั น ธ ค ากระเป าเอกสาร และค าใชจายอื่น ๆ
สําหรับผูเขารับการฝกอบรม หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจาก
ตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมที่แกไข
จนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗.ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปปรับใชในการเขียนหนังสือราชการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวปริยาภรณ วรรณสอน)
รองเลขาธิการ ปฏิบตั ิหนาที่แทน
เลขาธิการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สิบเอก

ผูเห็นชอบโครงการ

(เจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
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กําหนดการโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑
ณ หองประชุมสํานักงานใหญ สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
-------------------------------------------------

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียน – รับเอกสาร
พิธีเปดโดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาษาพูดกับภาษาเขียน : ใชตางกันอยางไร
ในหนังสือราชการ”
โดย ดร.พรสุดา อินทรสาน ผอ.โรงเรียนบานรักภาษาไชยปราการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “คําทับศัพท : ภาษาตางประเทศในภาษาไทย”
โดย ดร.พรสุดา อินทรสาน ผอ.โรงเรียนบานรักภาษาไชยปราการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการใชราชาศัพทในหนังสือราชการ”
โดย ดร.พรสุดา อินทรสาน ผอ.โรงเรียนบานรักภาษาไชยปราการ
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐” ชวงที่ ๑
-ความหมาย
-ชนิดของหนังสือ
-หนังสือภายนอก
-หนังสือภายใน
-หนังสือประทับตรา
-หนังสือสั่งการ
-หนังสือประชาสัมพันธ
-หนังสือที่เจาหนาทีท่ ําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
-หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ
-หนังสือเวียน
-หนังสือภาษาตางประเทศ
โดย อาจารยชูพงศ ธนพรหมาวิวัฒน รองปลัดเทศบาลตําบลบานกลาง
อําเภอเมืองฯ จังหวัดลําพูน และอาจารยพิเศษหลายสถาบันการศึกษา

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

วันศุกรที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันเสารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ น.
หมายเหตุ.-

-๒พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐” ชวงที่ ๒
-การรับและสงหนังสือ
-การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
-มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง
-ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวย
โปรแกรมการพิมพในเครือ่ งคอมพิวเตอร”
โดย อาจารยชูพงศ ธนพรหมาวิวัฒน รองปลัดเทศบาลตําบลบานกลาง
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีการเขียนหนังสือภายใน - ภายนอก”
โดย อาจารยดํารงคชัย ไชยมงคล นิติกรชํานาญการ
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝกปฏิบตั ิ “การเขียนหนังสือภายใน”
ฝกปฏิบตั ิ “การเขียนหนังสือภายนอก”
โดย อาจารยดํารงคชัย ไชยมงคล นิติกรชํานาญการ
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
ฝกปฏิบตั ิ “การเขียนรายงานการประชุม”
ฝกปฏิบตั ิ “การเขียนหนังสือสั่งการ – ประกาศ – คําสั่ง”
โดย อาจารยดํารงคชัย ไชยมงคล นิติกรชํานาญการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สรุปการฝกอบรม-ตอบคําถาม
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
พิธีปดการฝกอบรม / มอบวุฒิบตั ร
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
เดินทางกลับภูมิลาํ เนา

กําหนดการและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
รับประทานอาหารวางเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.
*** ผูเขาอบรมตองนําโนตบุคมาดวย (รับเพียง ๔๐ คนเทานั้น)

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑
ณ หองประชุมสํานักงานใหญ สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย

-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................โทรศัพทเคลือ่ นที่ผูประสานงาน..........................................
E-mail หนวยงานหรือผูประสานงาน.......................................................ID Line: (ถามี)...........................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมฯ จํานวน................คน ตามรายชื่อ (ไมพอใชหลายใบได) ดังนี้
ลําดับ
ที่

อาหาร
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง / ระดับ (ถามี)

(กรุณาทําหนาเครื่องหมาย √ )

ทั่วไป เจ

หมายเหตุ

มุสลิม

ลงชื่อ.....................................................ผูมีอํานาจอนุมัติ
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........
หมายเหตุ.- กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทาง
ไอดีไลน getu2553 ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๒,๔๐๐ บาท หรือ
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ ป.ตะวัน โทร.
๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก 090-3232894 หรือแสกนคิวอารโคดขางบน

(รับเพียง ๔๐ คนเทานั้น โดยยึดถือจากผูที่โอนเงินมากอน – ผูเขาอบรมตองนําโนตบุคมาดวย)

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ”

รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑

ณ หองประชุมสํานักงานใหญ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๒,๔๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

(ที่ปด สําเนาใบโอนเงิน)
เมื่อโอนเงินเสร็จแลว กรุณาแสกนไฟลแนบแจงมาทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือแฟกซ ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางไลน ไอดี getu2553
(เมื่อแฟกซหรือสงอีเมลแลว กรุณาโทรประสานสอบถามเจาหนาที่สมาคมฯ ที่โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือนองใหม ๐๘๔-๘๐๘๑๔๔๐ หรือ ป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
หรือนองแวว 083-2895990 หรือ นองเล็ก ๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘, 090-3232894 เพื่อตรวจสอบใหถูกตองตรงกัน)

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.........................................................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................ จํานวนคนที่เขา
รับการฝกอบรมฯ................................คน ไดโอนเงินเขาบัญชีประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภี ชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย” เลขที่บัญชี 982-6-37559-4 คนละ ๒,๔๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอนเงิน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

