
ที่ มท 0807.3/ ว 648                                       กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
               ถนนราชสีมา  ดุสิต  กทม. 10300    
                                                                                                                              

19   เมษายน    2550 
 
เร่ือง      การฝกอบรมบุคลากรทองถิ่นหลกัสูตร เลขานกุารสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่  รุนที่ 2                                      

ปงบประมาณ  2550 

เรียน ผูวาราชการจงัหวัด  ทุกจงัหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. บัญชีรายชือ่ผูไดรับการคัดเลือกเขาฝกอบรม  จํานวน 1  ฉบับ 
2. หนังสือตอบยืนยนัการเขาฝกอบรม                           จาํนวน  1    ฉบับ 

                         3. เอกสารแนะนําการเตรียมตัวเขาฝกอบรม                จํานวน  1    ฉบับ 

            ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันพัฒนาบุคลากร 
ทองถิน่  กาํหนดจัดฝกอบรมบุคลากร หลกัสูตรเลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น รุนที ่2 ระหวางวนัที ่   
21  พฤษภาคม – 1 มิถนุายน 2550    ระยะเวลา   2    สัปดาห  จํานวน    100  คน/รุน   ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคาร  2  หอง 4  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   
  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอแจงรายชื่อผูไดรับคัดเลือก และรายละเอียดการฝกอบรม  
โดยขอใหสํานกังานทองถิน่จงัหวัดดําเนินการ  ดังนี ้

1. แจงผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมตามบัญชีรายชื่อที่สงมาพรอมนี้ ตอบยนืยัน 
การฝกอบรมใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นทราบ  ภายในวันที ่ 8 พฤษภาคม 2550 ทางโทรศัพท
หรือโทรสาร  หมายเลข 0-2577–4707 - 8  และ 0 – 2577-6615 

2. แจงใหผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบสีกากีคอพบัแขนยาว ไปรายงานตวัพรอม 
หนงัสือสงตวัเขารับการอบรม ในวันจนัทรที่ 21 พฤษภาคม 2550 ระหวางเวลา  08.30 - 10.00 น.  ณ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ศูนยคลองหนึ่ง อาคาร  2  หอง 4  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   

3. การชําระเงนิคาลงทะเบยีนการฝกอบรมตามหลักสูตรเลขานุการสภาองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ คนละ   14,900  บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน)  เปนเงินสดในวันรายงานตัว 
 
          4.สําหรับคาพาหนะ 
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   4. สําหรับคาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก และคาเบี้ยเลี้ยงระหวางการเดินทางไปกลับจากบานพัก
ถึงสถานที่ฝกอบรม ใหเบิกจายจากตนสังกัดเทาที่จายจริง  แตไมเกินวงเงินทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 

          จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและแจงใหสํานกังานทองถิน่จงัหวัดดําเนินการ  และรายงานผล
การดําเนินการใหสถาบนัพฒันาบุคลากรทองถิน่ทราบดวย อนึ่ง รายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการ
ฝกอบรมสามารถตรวจสอบไดที่ www.thailocaladmin.go.th โดยคลิกที่ ขอมูลขาวสารแลวคลิกทีข่าว
ฝกอบรม สพบ. 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                              
(นายวสันต วรรณวโรทร) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม 
โทร./โทรสาร  0 2577 4707 – 8 , 0 2577 6615 
E-mail : Localman_20@hotmail.com 



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 






