
ที่ มท 0807.3/ ว 1786                             กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

                    ถนนราชสีมา  ดุสิต  กทม. 13000    
                                                                                                                              

                     18    ตุลาคม   2549 
 
เร่ือง       การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่เขาศกึษาอบรม 

เรียน      ผูวาราชการจงัหวัด  ทกุจงัหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  บัญชีรายชือ่ผูไดรับคัดเลือกเขารับการศึกษาอบรม จํานวน 1 ชุด 

2.  หนงัสอืตอบยืนยนัการเขาศึกษาอบรม                          จํานวน  1    ฉบับ 

                         3.  เอกสารแนะนําการเตรียมตัวเขาศึกษาอบรม                  จํานวน  1    ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่รวมกบัมหาวทิยาลยัศิลปากร   จะจัดใหมีการศึกษา 

อบรมหลักสูตรนักพฒันาชุมชน  รุนที่ 8 ระหวางวันที่  30 ตุลาคม –  24  พฤศจิกายน  2549   ระยะเวลา  

4 สัปดาห  จาํนวน   80   คน/รุน  ณ  โรงแรมดีลักซ เพลส    กรุงเทพมหานคร   ผูเขารับการศึกษาอบรมตอง

เปนขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่นทีดํ่ารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน   ระดับ  3 - 7  สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่   ขอแจงรายชื่อผูไดรับคัดเลือก และรายละเอยีดการศกึษาอบรม    

โดยขอใหสํานกังานทองถิน่จงัหวัดดําเนินการ  ดังนี ้

                        1.    แจงใหผูไดรับคัดเลือกเขารับการศกึษาอบรมตอบยืนยนัการเขารับการศึกษาอบรมในรุน

ดังกลาวใหสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่นทราบ กอนวันรายงานตวัไมนอยกวา 10 วนั ทางโทรศัพทหรือ

โทรสารหมายเลข  0 - 2718 – 0690 -8  ตอ 2311 และ 0 – 2718 – 1313    

2. แจงใหผูเขารับการศึกษาอบรมแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ไปรายงานตวั 

ในวนัจันทรที ่ 30 ตุลาคม 2549 ระหวางเวลา 08.30 – 10.30 น. ณ โรงแรมดีลักซ เพลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานครที่   

3.   การชาํระเงนิคาลงทะเบียนการศึกษาอบรมตามหลกัสูตรนักพัฒนาชุมชน   คนละ   26,000  บาท  

(สองหมืน่หกพันบาทถวน) ชําระโดยวิธีโอนเงนิเขาบัญช ีธนาคารกรงุไทย จํากัด(มหาชน) สาขาบางขุนนนท 

บัญชีเลขที่  058-0-01791-5  ชื่อบัญช ีมหาวิทยาลัยศลิปากร  คณะวิทยาการจัดการ  โดยใหโอนเงนิเขาบัญชี

กอนวนัเขารับการศึกษาอบรม 3  วัน หรือ ชําระดวยเงนิสดตามจํานวนดังกลาวในวนัรายงานตัว 

4.สําหรับคาพาหนะ 
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  4.   สําหรับคาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก และคาเบี้ยเลี้ยงระหวางการเดินทางไปกลับจากบานพักถงึ 

สถานที่ศึกษาอบรม ใหเบิกจายจากตนสงักัดเทาที่จายจริง  แตไมเกนิวงเงินที่กระทรวงการคลังกาํหนด 

          จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและแจงสํานักงานทองถิ่นจงัหวัดดําเนนิการ และรายงานผล 

การดําเนินการใหสถาบนัพฒันาบุคลากรทองถิน่ทราบดวย อนึ่ง รายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการศึกษา

อบรมสามารถตรวจสอบไดที่ www.thailocaladmin.go.th และ www.thailocal pd.com อีกทางหนึง่ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

   

 

(นายวสันต วรรณวโรทร) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม 

โทร.  0 2577 4707 โทรสาร. 0 2577 4708      

E-mail : Localman_20@hotmail.com       



 
 

การเตรยีมตวัเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ 
 
การรายงานตัว  ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตัว 

การเตรยีมตวั  1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิว้ 2  รูป 

   2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสือ้เชิ้ตสีขาวแขนยาว อยางนอย 3 ชุด 

   3. (หญงิ) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสดํีาหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 

   4. รองเทาหนงัหุมสน / หุมขอ สีดํา 

   5. กางเกงวอรมสีดําหรือกรมทาขายาว อยางนอย 2 ตัว 

   6. เสื้อกฬีาสีขาวลวน แขนสัน้มีปก อยางนอย 2 ตัว 

   7. รองเทาผาใบ / ถุงเทา สีขาวลวน สําหรับเลนกฬีา 

   8. อุปกรณเครื่องเลนกีฬาตามถนัด 

   9. ของใชสวนตัวที่จาํเปน 

   10.เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรบัพิธีเปด – ปด) 

   11.เสื้อยืดคอปกสีเหลือง อยางนอย 2 ตัว 

   * สําหรับเนคไท ใหผูเขารับการอบรมมาซื้อที่สถานที่ฝกอบรม  
การแตงกายระหวางการศึกษาอบรม    
       ชาย  แตงกายเสื้อเชิต้สีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบนัพัฒนาบุคลากร 

ทองถิน่(สีแดง)กางเกงสีดํา หรือกรมทา 

       หญงิ แตงกายเสื้อเชิต้สีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา 

   

การชาํระเงินคาลงทะเบยีน   ใหจายเปนเงนิสด ในวนัรายงานตัวตามจํานวนที่กาํหนดไวในหลักสูตร  
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนังสือตอบยืนยันเขารับการศึกษาอบรม 
 

ตามที่สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ไดจัดศึกษาอบรมหลักสูตร 

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

ขาพเจานาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหนง......................................... 

สังกัด อบต... …...............................................................อําเภอ................................................................ 

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

ขอยืนยนัการเขาศึกษาอบรม หลกัสูตร....................................................................... 

  รุนที ่ ...........  ระหวางวันที่  ...................................................................... 

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง สํานักงาน................................................................... 

                      โทรสาร.... .................................................................. 

                                                                    โทรศัพทเคลื่อนที.่............................................................... 

 

     (ลงชื่อ)............................................................................... 

      (.....................................................................) 

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

 
หมายเหต ุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
  1.ทางไปรษณียสงถึง สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุร ี 
จ.ปทุมธาน ี12110 
  2.ทางโทรศพัทหรือโทรสาร (FAX)  0 -2577 -4707 – 8,0 -2577-6615 
  3.ทางโทรศพัทเคลื่อนที่ 0 -1174 – 3772 อภิชา จินดาสวสัด์ิ 


