
 
 
 
ท่ี มท 0807.2/ ว 1686                                   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
         31  สิงหาคม  2550 
เร่ือง     การฝกอบรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดดวยระบบคุณธรรม 
เรียน    ผูวาราชการจังหวัด  ทุกจังหวัด            
สิ่งที่สงมาดวย    1. โครงการฝกอบรม และประมาณการคาใชจาย  จํานวน  1    ชุด 
        2. ใบสมัครเขาศึกษาอบรม     จํานวน   1    ฉบับ  
  3. แบบตอบรับยนืยันเขารับการฝกอบรม   จํานวน   1    ฉบับ 
  4. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม       จํานวน   1    ฉบับ 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดจัดทําโครงการฝกอบรม
การเพิ่มศักยภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดดวยระบบคุณธรรม จํานวน  1  รุน  ผูเขารับการอบรม
ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูรักษาการณปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด (จังหวัดท่ีไมมีปลัดอบจ.) 
จํานวน 75 คน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  คลองหนึ่ง  อาคารสอง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
ระยะเวลา 3 วัน ระหวางวันท่ี 10  -  12  กันยายน  2550 โดยใชงบประมาณจากผูเขารับการศึกษาอบรมเบิกจาย
จากตนสังกัด 
   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอแจงรายละเอียดโครงการฯ และขอใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
แจงใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทราบและดําเนินการ ดังนี้ 
  1. แจงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีสนใจ สงใบสมัครเขารับการศึกษาอบรมและตอบรับยืนยัน
เขารับการฝกอบรม  ใหกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ภายในวันที่  3  
กันยายน  2550   ทางโทรศัพทหรือโทรสาร หมายเลข 0-2577-4709 , 0-2577-6615 
  2. มีคาใชจายในการลงทะเบียนเขาฝกอบรม คนละ 3,500 บาท การชําระเงินคาลงทะเบียนการ
ฝกอบรม ใหชําระในวันรายงานตัวเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็ค สั่งจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น” 
  3. ใหผูเขารับการฝกอบรมแตงเคร่ืองแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ไปรายงานตัวพรอมหนังสือสงตัว
เขารับการฝกอบรม  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คลองหนึ่ง  อาคารสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ในวันจันทรท่ี 10  กันยายน  2550  ระหวางเวลา  08.00 – 09.00  น.  
 
                                                                                                                                    /4. สําหรับคาพาหนะ… 
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  4. สําหรับคาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียเลี้ยงระหวางการเดินทางไป-กลับ จากบานพักถึง
สถานท่ีฝกอบรม ใหเบิกจายจากตนสังกัดเทาท่ีจายจริง แตไมเกินวงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงองคการบริหารสวนจังหวัดทราบดวย และขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี ้
 
      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                            
            (นายวสนัต  วรรณวโรทร) 
          รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                อธบิดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนวิชาการ 
โทร./โทรสาร 0-2577-4709 , 0-2577-6615   
            
 
 
 
 



 
 
 
ท่ี มท 0807.2/ ว 1685                                    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300    
         31  สิงหาคม  2550 
เร่ือง     การฝกอบรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดดวยระบบคุณธรรม 
เรียน    นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทุกจังหวัด              
สิ่งที่สงมาดวย    1. โครงการฝกอบรม และประมาณการคาใชจาย          จํานวน  1    ชุด 
        2. ใบสมัครเขาศึกษาอบรม     จํานวน   1    ฉบับ  
  3. แบบตอบรับยืนยันเขารับการฝกอบรม   จํานวน   1    ฉบับ 
  4. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม       จํานวน   1    ฉบับ 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดจัดทําโครงการฝกอบรม
การเพิ่มศักยภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดดวยระบบคุณธรรม จํานวน 1 รุน ผูเขารับการอบรม  
ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูรักษาการณปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด (จังหวัดท่ีไมมีปลัดอบจ.) 
จํานวน 75 คน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  คลองหนึ่ง  อาคารหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
ระยะเวลา 3 วัน ระหวางวันท่ี 10  -  12  กันยายน  2550 โดยใชงบประมาณจากผูเขารับการศึกษาอบรมเบิกจาย
จากตนสังกัด  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอแจงรายละเอียดโครงการฯ และขอใหทานดําเนินการ ดังนี้ 
  1. แจงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีสนใจ สงใบสมัครเขารับการศึกษาอบรมและตอบรับยืนยัน
เขารับการฝกอบรม  ใหกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ภายในวันที่  3 
กันยายน 2550   ทางโทรศัพทหรือโทรสาร หมายเลข 0-2577-4709 , 0-2577-6615 
  2. มีคาใชจายในการลงทะเบียนเขาฝกอบรม คนละ  3,500  บาท  การชําระเงินคาลงทะเบียนการ
ฝกอบรม ใหชําระในวันรายงานตัวเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็ค สั่งจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น” 
  3. ใหผูเขารับการฝกอบรมแตงเคร่ืองแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ไปรายงานตัวพรอมหนังสือ 
สงตัวเขารับการฝกอบรม  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  คลองหนึ่ง  อาคารสอง  อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ในวันจันทรท่ี 10  กันยายน  2550  ระหวางเวลา  08.00 – 09.00  น.  

                                                
/  4. สําหรับคาพาหนะ… 
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  4. สําหรับคาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียเลี้ยงระหวางการเดินทางไป-กลับ จากบานพักถึง
สถานท่ีฝกอบรม ใหเบิกจายจากตนสังกัดเทาท่ีจายจริง แตไมเกินวงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                             
            (นายวสนัต  วรรณวโรทร) 
          รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
               อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนวิชาการ           
โทร./โทรสาร 0-2577-4709, 0-2577-6615       
 
 



โครงการฝกอบรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดดวยระบบคุณธรรม 
 
1. หลักการและเหตุ 

 ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หนวยงานสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
มีหนาที่ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวน-
ทองถิ่นทุกระดับ เพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนวิสัยทัศน 
คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพที่เหมาะสม และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมถึงความรูสมัยใหม 
ในดานการบริหาร ภาระหนาที่ตามกฎหมายที่รับผิดชอบ และสามารถนําความรูดังกลาวไปปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบในการบริการสาธารณะ ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  มีหนาที่ที่สําคัญในการปฏิบัติงานของ อปท. ใหไปไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ภารกิจและอํานาจหนาที่ของ อปท. รวมทั้งปฏิบัติงานใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดงันั้น ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองมีความรู ความสามารถ มีความเขาใจ
ในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเอง สามารถประสานสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาค มีความเขาใจ
ในนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจรวมทั้งแนวทางการบริหารงาน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารงานในระบบคุณธรรม จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมการเพิ่มศักยภาพ 
การบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดดวยระบบคุณธรรม ข้ึน  

2. วัตถุประสงค 

 
  2.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่ที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ     
              และประสิทธิผล 
 2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีวิสัยทัศนในการตัดสินใจแกไขปญหาของประชาชน 

2.3 เพื่อใหมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 
 2.4  สามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางทั่วถึง ทันการณ โปรงใส และเปนธรรม
 2.5 เพื่อใหสามารถนําประสบการณในการฝกอบรมไปวิเคราะหองคกร เพื่อปรับเปนกลยุทธในการทํางานแบบมุง   

      ผลสัมฤทธิ์ 
          2.6 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคกร    

     และประชาชนเปนหลัก 
              / 2.7 เพื่อใหสามารถ... 
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 2.7 เพื่อใหสามารถนําเอาความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. กลุมเปาหมาย 
 ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูรักษาการปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด (จังหวัดที่ไมมีปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด)  จํานวน  75  คน  

4. งบประมาณ 
 ใชจายงบประมาณจากผูเขารับการฝกอบรมโดยผูเขารับการอบรมเบิกจากตนสังกัด คนละ 3,500  บาท 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการฝกอบรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดดวยระบบคุณธรรม ในลักษณะการฟงบรรยายในชั้นเรียน การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ฝกปฏิบัติการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันที่ 10 – 12 กันยายน 2550 ศึกษาอบรมในชั้นเรียน  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  คลองหนึ่ง
อาคารสอง อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
7. ผูรับผิดชอบ 
 สวนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่ที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ     
              และประสิทธิผล 
 8.2 ผูเขารับการอบรมมีวิสัยทัศนในการตัดสินใจแกไขปญหาของประชาชน 

8.3 ผูเขารับการอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 
8.4  ผูเขารับการอบรมสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางทั่วถึง ทันการณ       
      โปรงใส  และเปนธรรม  
8.5 ผูเขารับการอบรมสามารถนําประสบการณในการฝกอบรมไปวิเคราะหองคกร เพื่อปรับเปนกลยุทธในการ  
     ทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
                                                                                           / 8.6 ผูเขารับ… 
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8.6 ผูเขารับการอบรมมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคกร    
     และประชาชนเปนหลัก 

 8.7 ผูเขารับการอบรมสามารถนําเอาความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ   
      ประสิทธิผล 

                                                                     
        (นายสุรพล  วาณิชเสนี) 
    ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
                   ผูเสนอโครงการ 
 
9. ความเห็นรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

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

                                                                       
               (นายวสันต  วรรณวโรทร) 
      รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
10. ความเห็นอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

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

                                                               
       (นายสมพร  ใชบางยาง) 
      อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
          ผูอนุมัติโครงการ 
           
 
 



 
 

 

 
ใบสมัครเขารวมโครงการฝกอบรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดดวยระบบคุณธรรม 

ระหวางวันท่ี 10 – 12  กันยายน  2550 
       เขียนที่องคการบริหารสวนจงัหวัด.................................... 
       อําเภอ.....................................จังหวดั............................... 
       รหัสไปรษณยี........................................... 
      วันที่.......................................................... 

1. ช่ือ.................................................................................สกุล................................................................................ 
ตําแหนง............................................................ระดับ.........สังกัด อบจ............................................................... 

2. วัน/เดือน/ปเกดิ..........................................................................................อายุ..................................................ป 
วุฒกิารศึกษา......................................................................................................................................................... 

3. ประวัติการดํารงตําแหนง 
3.1 ตําแหนง..................................................................เมื่อ............................................................................... 
3.2 ตําแหนง..................................................................เมื่อ............................................................................... 
3.3 ตําแหนง..................................................................เมื่อ............................................................................... 

4. ประวัติการเขารับการศึกษาอบรม 
4.1 หลักสูตร............................................เมื่อวนัที่.............................................ระยะเวลาอบรม................วัน 
4.2 หลักสูตร............................................เมื่อวนัที่.............................................ระยะเวลาอบรม................วัน 
4.3 หลักสูตร............................................เมื่อวนัที่.............................................ระยะเวลาอบรม................วัน 

5. หมายเลขโทรศพัทที่ติดตอได  ที่ทํางาน............................  โทรสาร...........................มือถือ............................. 
E-mail Address : .................................................................................. 

 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนของผูสมัครฯ เปนจริงทุกประการ 

 

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

อนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรดังกลาวได 
 

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

ตําแหนง...................................................................... 
หมายเหต ุ สงใบสมัครฯ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  โทรศัพท/โทรสาร 0-2577-4709   
 



 
 
 
 
 
 

หนังสือตอบยนืยันเขารับการศึกษาอบรม 
 

 ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดจดัทําโครงการฝกอบรม 
การเพิ่มศักยภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดดวยระบบคุณธรรม 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว..............................................................นามสกุล....................................................... 
ตําแหนง.............................................................................................สังกัด อบจ.............................................................. 
อําเภอ...............................................................................จังหวัด..................................................................................... 
 

ขอยืนยนัเขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดดวยระบบ
คุณธรรม 
  ระหวางวันที ่ 10 – 12  กันยายน  2550 
 

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง  สํานักงาน........................................................................................................... 
           โทรสาร............................................................................................................. 
           โทรศัพทเคลื่อนที่.............................................................................................. 
 

         (ลงชื่อ).................................................................ผูสมัคร 
          (................................................................) 
ตําแหนง...................................................... 

 
ผูบังคับบัญชาอนุญาตใหเขารับการฝกอบรม 

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

 
 
 

 
 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ใหขีดเครื่องหมายถูกหนา             ที่ตองการ 
 

   ประเภทอาหาร             ทั่วไป           มสุลิม           มังสวิรัต/เจ           อ่ืน ๆ............................................... 
                   เพิม่  (up grade)  ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเปนชัน้บิสสิเนท  โดยเพิ่มเงินจากที่ลงทะเบียน 

หมายเหต ุ :  สงหนังสือตอบยืนยันได 
 ทางไปรษณยีสงถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  ถ.รังสิต – นครนายก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110 
 ทางโทรศัพทหรือ โทรสารหมายเลข  0-2577-4709  ผูประสานโดยตรง 08-1886-4657 



 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ 
 

การรายงานตวั ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือเรียกตวั 
 

การเตรียมตวัใหถือปฏิบัติโดยเครงครัดเพื่อเปนแนวทางเดียวกัน ดังนี ้
1. ภาพถายเครือ่งแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
2. (ชาย) กางเกงขายาวสดีําหรือกรมทา เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว อยางนอย 3 ชุด 
3. (หญิง) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 
4. รองเทาหนงัหุมสน/หุมขอ สีดํา 
5. ของใชสวนตัวที่จําเปน 
6. เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรับพิธีเปด-ปด) 
7. เสื้อยืดคอปกสีเหลือง อยางนอย 2 ตัว 
 

การแตงกายระหวางการฝกอบรม 
ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา  
 

การชําระคาลงทะเบียน  ชําระเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็ค  ส่ังจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ที่ …………………………..     สํานักงาน............................................. 
ที่อยู………………………................. 

………........................2550 
 

เร่ือง สงตัวบุคลากรทองถ่ินเขารับการอบรมตามโครงการ............................. 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0807.2/ ว..............ลงวันที.่....................................... 

ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหม ี
การศึกษาอบรมบุคลากรทองถ่ินในหลักสตูร.....................................................รุนที่.................ระหวาง 
วันที.่......................................................................ณ..................................................นั้น 
องคการบริหารสวนจังหวัด …………………………………......................................................................... 
ขอสงตัว(นาย/นาง/นางสาว).............................................................ตําแหนง.................................................
เขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

ตําแหนง...................................... 
สํานักงาน..................................... 
โทร./โทรสาร .............................. 

 

 



 




