
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      ๑๔ หมู่ที่ ๘ ต าบลโพนเมืองน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ๓๗๒๔๐   

                โทรศัพท์  ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙ เว็บไซต์ www.esanlocalgov.com  
ที่ สปทตน. ๐๑๒/๒๕๕๙ 

๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๙  

เร่ือง   โครงการอบรมสัมมนาวชิาการ เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน 
         ท้องถิ่น ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

เรียน   นายก อบต./นายเทศมนตรี/นายก อบจ. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. โครงการประชุมสัมมนาวชิาการฯ                         จ านวน ๑ ชุด 

ด้วยสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ก าหนดจัดอบรมสัมมนาวชิาการ เร่ือง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวนัที่ ๑๓-๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้เข้าประชุมสัมมนาในคร้ังนี้ ได้แก ่ผูบ้ริหารท้องถิ่น/ผูช้่วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน/
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หัวหน้าส านักปลัด/เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภา/
ประธานสภาท้องถิ่น/รองประธานสภาท้องถิ่น/เลขานุการสภาท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผอ.กอง/หน.ส่วนราชการ/หรือข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นทีส่นใจ เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัเก่ียวกับการประชุม
สภาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล ความก้าวหน้าและสวัสดิการต่างๆ หลังเข้าสู่ระบบแท่ง ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
 

ดังนั้น  เพื่อให้การอบรมสัมมนาวิชาการดังกล่าว เกิดประโยชนต์่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาและตอ่องค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเรียนขอความอนุเคราะหท์่านผูบ้ริหารท้องถิ่น ได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนา
วิชาการ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย หรือดาวน์โหลดไดท้ี่ www.esanlocalgov.com  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา   
 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                            
   ( ดร.จีราวุฒิ   เข็มพรมมา ) 

             นายกสมาคมปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงานสมาคมฯ 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙ 
เว็บไซต์ www.esanlocalgov.com   
 
 

http://www.esanlocalgov.com/
http://www.esanlocalgov.com/
http://www.esanlocalgov.com/


โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

                      ********************  
๑. หลักการและเหตุผล   

   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๖ 
 พ.ศ. ๒๕๕๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) และพระราชบัญญัติ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒) และระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้งของแต่ละรูปแบบ 
ปัจจุบันเกิดปัญหามากมายจากการบริหารงานและการประชุมสภาท้องถิ่นไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้องเป็นข่าวเกิดขึ้นตลอดไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตัวอย่าง เช่น วธิีการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ การเสนอข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
การก าหนดสมัยประชุม/วันประชุม การยื่นญัตติ/แปรญัตติ การอภิปราย/การลงมติ และอ่ืนๆ เกี่ยวกับการประชุมสภา
ท้องถิ่นไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และมีการฟ้องร้อง 
ต่อศาลตามที่เป็นข่าวพบว่า “มีการเพิกถอนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ สั่งยุบสภาท้องถิ่น สั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจาก 
ต าแหน่ง เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ 
ของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ และตามทีท่างคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) ได้มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าสู่ระบบแท่ง ในวันที่ ๑  
มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาเกิดปัญหามากมาย ถึงความไม่พร้อมของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมทั้งปัญหาความ 
ไม่พร้อมของบุคลากรด้วย เกิดผลเสียต่อระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น   

 

ดั้งนั้น ทางสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจัดท าโครงการอบรมสัมมนา 
วิชาการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
เพ่ือต้องการให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล ความก้าวหน้าและสวัสดิการต่างๆ หลังเข้าสู่ระบบแท่ง  
ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 

 

๒.  วัตถุประสงค์                      
     ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                                     
๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทราบว่าหากปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จะส่งผลกระทบ  
       
 
 
 
 



-๒- 
 

ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน อย่างไร    
       ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน าความรู้ไปบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
     ๓.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภา 
     ๓.๒ ประธานสภาท้องถิ่น/รองประธานสภาท้องถิ่น/เลขานุการสภาท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 
     ๓.๓ ผอ.ส านัก/หน.ส านัก/ผอ.กอง/หน.ส่วนราชการ/หรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกต าแหน่งที่สนใจ  
  

๔.  วัน  เวลา  และสถานที่ 
     - ระหว่างวันที่ ๑๓- ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  
 

๕.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
     ๕.๑ สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

๖.  การรับลงทะเบียน 
     ๖.๑ ส่งแบบตอบรับพร้อมหลักฐานส าเนาใบรับฝากเงินค่าลงทะเบียนมาทางE-mail 
:dr.jee_22@hotmail.co.th  
     ๖.๒. ช าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ดังนี้ 
     - โอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าศูนย์ราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ชื่อบัญชี “สมาคมปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”เลขที่บัญชี  ๙๘๕-๐-๘๒๙๖๕-๖ (ออมทรัพย์) 
ก่อนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
     - ให้น าหลักฐาน การช าระเงินค่าลงทะเบียนมาแจ้งในวันลงทะเบียนเพ่ือรับใบเสร็จรับเงิน ต่อไป 

 

๗.  งบประมาณและค่าใช้จ่าย 
     ๗.๑ ค่าลงทะเบียนล่วงหน้าตามแบบตอบรับคนละ ๒,๔๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเอกสาร 
ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรมสัมมนา ค่าเอกสาร 
อบรมสัมมนา ค่าด าเนินการในการจัดอบรมสัมมนาและอ่ืนๆ (ทุกรายการถัวจ่ายตามจริง)   
     ๗.๒ ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง สามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด เมื่อท่านได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว. 
๕๕๑๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     ๘.๑ ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มากยิ่งขึ้น 

       
 
 
 
 
 



-๓- 
 

      ๘.๒  ผู้เข้าอบรมสัมมนาทราบว่าหากปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จะส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน     
      ๘.๓  ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 

 

๙.   ผู้เสนอโครงการ    

(ลงชื่อ)                           
  (นายธนดล ประเสริฐศิลป์)      

              กรรมการและวิชาการสมาคมฯ 
 

๑๐.   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ)                 (ลงชื่อ)        
(นายวรพจน์        เข็มปัญญา)                 (จ.ส.อ.สุนาจ    เอ้ือมอุ่น) 
      เลขาธิการสมาคมฯ               อุปนายกสมาคมฯ 

        
๑๑.   ผู้อนุมัติโครงการ 

 (ลงชื่อ)     
       (ดร.จรีาวุฒิ  เข็มพรมมา) 

 นายกสมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร     
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐  น. เสวนา เรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.....ควบรวมท าไม  

ประชาชนไดอ้ะไร ใครได้ ใครเสีย หรือเพ่ือใคร” 
ผู้ร่วมเสวนา 
 - ดร.จีราวุฒ ิเข็มพรมมา นายกสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ผู้แทน ก.ทจ.จังหวัดอ านาจเจริญ) 
- นายสายสิทธิ์ ไท้ทอง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  
(ผู้แทน ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี) 
- นายยงยุทธ เทพวันดี (ผู้แทน ก.อบต.จังหวัดเลย) 
ด าเนินรายการโดย นายวรพจน์ เข็มปัญญา เลขาธิการสมาคมปลัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผู้แทน ก.อบต..จังหวัดนครพนม) 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

- การแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
- การเสนอร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
- การยื่นญัตติ/แปรญัตติ  
โดย อาจารย์เจษฎา จันทร์วีระชัย จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. รับประทานอาหารกลางวัน   
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ต่อ) 

- การอภิปราย/การลงมติ 
- การตั้งกระทู้ 
- การตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
-  และอ่ืนๆเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น 
โดย อาจารย์เจษฎา จันทร์วีระชัย จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

   
 
 
 
 
 



   -๒- 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.      เรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ 

         พนักงาส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
โดย  อาจารย์ปฐมพงษ์  แสงจันทร์  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.     พักรับประธานอาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.    เรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ 
           พนักงาส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

- ค่าเช่าบ้าน  
- ค่ารักษาพยาบาล 
โดย อาจารย์ปฐมพงษ์  แสงจันทร์  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. เรื่อง ความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อเข้าสู่ระบบจ าแนก 
    ต าแหน่ง (แท่ง) จะเป็นอย่างไร  

- แนวทางปฏิบัติในการด าเนิน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การโอน การรับโอน 
การโอนในกลุ่มต าแหน่ง และการสรรหา จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใด 

    โดย อาจารย์บันลือศักดิ์ สุนทร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. รับประทานอาหารกลางวัน   
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  เรื่อง ความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อเข้าสู่ระบบจ าแนก 
    ต าแหน่ง (แท่ง) จะเป็นอย่างไร (ต่อ) 
    - ปัญหามาตรฐานการบริหารงานบุคคลและสิทธิสวัสดิการของข้าราชการท้องถิ่น 
    จะยังเหมือเดิมหรือไม่ 
     - การก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง   

โดย อาจารย์บันลือศักดิ์ สุนทร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

 

หมายเหตุ   
- วันที่  ๑๓  ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐  น.   พักรับประธานอาหารว่าง  
- วันที่  ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐  น.   พักรับประธานอาหารว่าง 
เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐  น.   พักรับประธานอาหารว่าง  
 
- (ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 
 



        แบบตอบรับ 
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

วันที่................เดือน.....................................พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑.  ชื่อหน่วยงาน/อบต./เทศบาล/อบจ................................................ อ าเภอ................................................. 
 

    จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์............................................ 
๒. มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
    งานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓.  ชื่อ/ต าแหน่ง  ผู้เข้าอบรมสัมมนา 
     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง......... .........................   
 

     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง..................................  
 

     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง.................................. 
 

     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง..................................  
 

     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง..................................  
 

     ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง..................................  
๔.  ช าระเงินโดยโอนเงินเข้าธนาคาร 
    ๔.๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าศูนย์ราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ชื่อบัญชี “สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  เลขที่บัญชี  ๙๘๕-๐-๘๒๙๖๕-๖ (ออมทรัพย์) 
    ๔.๒ ให้น าหลักฐาน การช าระเงินค่าลงทะเบียนมาแจ้งในวันลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน ต่อไป 
๕.  ค่าลงทะเบียน/แจ้งความประสงค์ 
 - ค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๔๐๐  บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)    ไม่รวมค่าที่พัก 
 - สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมโทร. ๐-๘๘๓๗๗๒๔๙๙,๐-๙๙๘๙๓๖๗๖๒,๐-๘๑๘๗๘๒๙๐๙,๐-๘๙๘๖๓๔๑๙๙ 
๖. เมื่อโอนค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาแจ้งทาง  E-mail :dr.jee_22@hotmail.co.th   
 

                (ลงชื่อ) ................................................................ผู้มีอ านาจลงนาม 
(................................................................) 

ต าแหน่ง .......................................................................... 


