
Doc.หมู/หน.ประสูตร/หนังสือการคัดเลือกบุคลากรป 50 (7-25 พ.ค. 50) 

 
ที่ มท 0807.3/ ว  645 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
                 ถนนราชสีมา  เขตดุสิต กทม.  10300 

      19       เมษายน 2550 

เรื่อง การคัดเลือกบคุลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่เขารับการฝกอบรม ปงบประมาณ 2550 

เรียน ผูวาราชการจงัหวัดทุกจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย 1. บัญชีรายชือ่ผูไดรับคัดเลอืกเขารับการฝกอบรม  จํานวน  1  ชุด 
  2. หนังสือตอบยืนยันการเขารับการฝกอบรม   จํานวน  1  ชุด 
  3. เอกสารแนะนําการเตรยีมตัวเขาฝกอบรม   จํานวน  1  ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กําหนดจัดฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น ปงบประมาณ 2550   ในหลักสูตรตาง  ๆดังน้ี 

1.  หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุนที่ 7 ระยะเวลา 4 สัปดาห ระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม  
ถึง 8 มิถุนายน 2550 จํานวน 80 คน ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

2.  หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานการเงินและบัญชี รุนที่ 7 ระยะเวลา 3 สัปดาห ระหวางวันที่  
14 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2550 จํานวน 90 คน ณ โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

3 .  หลักสูตรเจาหนาที่ /เจาพนักงานจัดเก็บรายได  รุนที่  6 ระยะเวลา 3 สัปดาห  ระหวางวันที่  
14 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน  2550 จํานวน 100 คน  ณ อาคาร 1 หอง 4 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

4.  หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 7 ระยะเวลา 3 สัปดาห ระหวางวันที่ 7 – 25 
พฤษภาคม 2550 จํานวน 100 คน ณ โรงแรมชาลีนา ซอยรามคําแหง 65 (ซอยมหาดไทย 122) หัวหมาก กรุงเทพฯ  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอแจงรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและรายละเอียดการ
ฝกอบรม โดยขอใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 

1. แจงผูไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรมตอบยืนยันการเขารับการฝกอบรมในรุนดังกลาว           
ใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นทราบ กอนวันรายงานตัวไมนอยกวา 10 วัน ทางโทรศัพทหรือโทรสาร
หมายเลข 0-2577-4707-9, 0-2577-6615 

2.  แจงผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ไปรายงานตัวพรอม
หนังสือสงตัวเขารับการฝกอบรม และชําระเงินคาลงทะเบียน โดยเงินสดในวันรายงานตัว ดังน้ี 

2.1  หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุนที่ 7 รายงานตัววันจันทรที่ 14 พฤษภาคม 2550 
ระหวางเวลา 08.30 – 10.00 ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียน
คนละ 30,500 บาท (สามหมื่นหารอยบาทถวน) 

2.2 หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานการเงินและบัญชี รุนที่ 7 รายงานตัววันจันทรที่ 14 
พฤษภาคม 2550 ระหวางเวลา 08.30 – 10.00 น. ณ โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
คาลงทะเบียนคนละ 16,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหกพันบาทถวน) 
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2.3  หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานจัดเก็บรายได รุนที่ 6 รายงานตัววันจันทรที่ 14 
พฤษภาคม 2550 ระหวางเวลา 08.30 – 10.00 น. ณ อาคาร 1 หอง 4 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

2.4 หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 7 รายงานตัววันจันทรที่ 7 พฤษภาคม 
2550 ระหวางเวลา 08.30 – 10.00 น. ณ โรงแรมชาลีนา หัวหมาก กรุงเทพฯ คาลงทะเบียนคนละ 21,000 บาท 
(สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

3. สําหรับคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงระหวางการเดินทางไป-กลับ จากบานพัก
ถึงสถานที่ฝกอบรม ใหเบิกจายจากตนสังกัดเทาที่จายจริง แตไมเกินวงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
อน่ึง รายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบไดที่ www.thailocaladmin.go.th โดย
คลิกที่ขอมูลขาวสาร แลวคลิกที่ขาวฝกอบรม สพบ. หรือคลิกดูที่หนังสือราชการ อีกทางหนึ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                    
(นายวสันต  วรรณวโรทร) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
 
 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม 
โทร./โทรสาร 0-2577-4705-9, 0-2577-6615                 



การเตรียมตวัเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ 
 
การรายงานตัว  ตามวัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตวั 
 

การเตรียมตวัใหถือปฏิบตัิโดยเครงครัดเพื่อเปนแนวทางเดียวกัน ดังน้ี 
1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 น้ิว 2 รูป 
2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว อยางนอย 3 ชุด 
3. (หญิง) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสัน้/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 
4. รองเทาหนังหุมสน/หุมขอ สีดํา 
5. กางเกงวอรมสีดําหรือกรมทาขายาว อยางนอย 2 ตัว 
6. เสื้อกีฬาสีขาวลวน แขนสั้นมีปก อยางนอย 2 ตัว 
7. รองเทาผาใบ/ ถุงเทา สีขาวลวน สําหรับเลนกีฬา 
8. อุปกรณเครื่องเลนกีฬาตามถนัด 
9. ของใชสวนตัวที่จําเปน 
10. เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรับพิธีเปด-ปด) 
11. เสื้อยืดคอปกสีเหลือง อยางนอย 2 ตัว 
 

การแตงกายระหวางการฝกอบรม 
   ชาย  แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น (สีแดง) กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
   หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา ผูกเนคไทของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น (สีแดง) 
   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดเตรียมเนคไทสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรมทุกคน 
 
การชําระเงินคาลงทะเบยีน ชําระเปนเงินสดในวันรายงานตัว 
 



หนังสือตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 
 

ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ไดจัดฝกอบรมหลักสูตร................................................................................รุนที่ .............. 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)..................................... นามสกุล......................................... 

ตําแหนง..............................................  สังกัด (อบต./เทศบาล/อบจ) .......................................... 

อําเภอ......................................................................จังหวัด........................................................ 

ขอยืนยันเขารบัการฝกอบรมหลักสูตร......................................................................................... 

 รุนที่ .......... ระหวางวันที่ ..................................................................................... 

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

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

 โทรศัพทเคลื่อนที่ ........................................... 

 

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

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

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

ผูบังคับบัญชาอนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรม 

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

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

          ตําแหนง......................................................... 
 
 
 
 
หมายเหตุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
 

1. ทางไปรษณียสงถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  
ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (กอนการอบรม 10 วัน) 

2. ทางโทรศัพทหรือโทรสารหมายเลข 0-2577-4705, 0-2577-4707-8, 0-2577-6615 






