
 

ที่ มท 0807.3/ ว 1820                               กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                      ถนนราชสีมา  ดุสิต  กทม. 10300    
                                                                                                                              
                                       17    กันยายน     2550 
  

เร่ือง       การฝกอบรมบุคลากรทองถิน่หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล รุนที่  6  ปงบประมาณ 2551 
 

เรียน      ผูวาราชการจังหวัด  ทุกจังหวัด 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 ชุด 
2. บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรม  จํานวน 1 ชุด 
3. หนังสือตอบยืนยนัการเขารับการฝกอบรม            จํานวน  1    ฉบับ 

                         4. เอกสารแนะนําการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  จํานวน  1    ฉบับ 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  
กําหนดจัดฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนที่ 6   
ระหวางวันที่  29  ตุลาคม – 16  พฤศจิกายน  2550  จํานวน  60  คน ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น   
ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี ระยะเวลาใน
การฝกอบรม 19 วนั แยกเปนศึกษาอบรมในชั้นเรียน  14  วัน  ศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน 2 วนั และ
ศึกษาดูงานเกีย่วกับดานการจัดการศึกษา  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมยัใหม และดานการพัฒนาชุมชน 
ผังเมืองและการเคหะ ณ ประเทศสิงคโปร จํานวน 3  วัน คาลงทะเบียนคนละ  39,800 บาท (สามหมื่นเกาพัน
แปดรอยบาทถวน) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ขอแจงรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและรายละเอียดการฝกอบรม 
โดยขอใหสํานกังานทองถิ่นจงัหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

1. แจงนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อทราบ  และให 
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดดําเนินการขออนมุัติผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับ
การฝกอบรมและไปศึกษาดงูานตางประเทศ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิน่ พ.ศ. 2526 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548) ขอ 7 (1) 
 
          2. แจงใหนายก...... 
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  2.   แจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ประสงคจะเขารับการฝกอบรมโอนเงิน
คาลงทะเบียน คนละ 39,800 บาท (สามหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) เขาบัญชกีระแสรายวัน ชือ่บัญชี
สถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่น หมายเลขบัญชี 148-6-00598-5 ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต – นครนายก 
คลอง 4 แลวสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน สําเนาหนังสอืที่ผูวาราชการจังหวัดอนุมติัใหเขารับการ
ฝกอบรมและไปศึกษาดูงานตางประเทศ  พรอมหนังสือยืนยันการเขารับการฝกอบรมตามแบบ  ใหสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นทราบ   ภายในวนัที่  10   ตุลาคม   2550   ทางโทรศัพทหรือโทรสาร หมายเลข 0 -2577-4707 – 8 และ 0 - 2577-6615   

3.  ใหผูเขารับการฝกอบรม สงสําเนาหนาหนังสือเดินทางเลมสีแดงเลือดหมูหรือสีน้าํเงินที่มี  
โดยมีอายุเหลอืเกินหกเดือน นับถึงวันเดินทาง ใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่  ภายในวนัที ่ 10  ตุลาคม 
2550 ทางโทรสารหมายเลข 0-2577-4707-8 , 0-2577-6417 และ 0-2577- 6615 กรณีที่ผูเขารบัการอบรมมี
หนังสือเดินทางอายุเหลือนอยกวาหกเดือนนับถึงวนัเดินทางหรือไมมหีนังสือเดินทาง ใหดําเนินการทาํหนังสือ
เดินทางทัว่ไป  (เลมสีแดงเลือดหม)ู โดยใชหลกัฐานในการจัดทาํคือบัตรประจาํตัวประชาชน พรอมคาธรรมเนยีม 1,000 บาท 
โดยมีสถานทีท่ีส่ามารถเดินทางไปทาํหนังสอืเดินทางได  ดังนี้ 

จังหวัด ที่อยู โทรศัพท โทรสาร 
กรมการกงสุล 123 ถนนแจงวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210 

0-2981-7171-99 
  

0-2981-7256 
 

สํานักงานหนังสอืเดินทางชั่วคราว  
ปนเกลา อาคารธนาลงกรณทาวเวอร 
(ช้ันใตดิน) แขวงบางบําหรุ เขตบาง
พลัด กรุงเทพ ฯ 10700 

0-2446-8111-2 0-2446-8118-9 

กรุงเทพมหานคร 
 

สํานักงานหนังสอืเดินทางชั่วคราว 
บางนา ศูนยการคาเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา
บริเวณลานจอดรถ ชั้น P 9 

0-2383-8401-3 0-2383-8398 

ขอนแกน สํานักงานหนังสอืเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดขอนแกน ศูนยราชการจังหวัด
ขอนแกน ถนนศูนยราชการ จังหวัด
ขอนแกน 

0-4324-2707, 
0-4324-3462, 
0-4324-2655 

0-4324-3441 

เชยีงใหม สํานักงานหนังสอืเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม ถนนโชตนา ต.ชางเผอืก 
 อ.เมือง จ.เชียงใหม 

0-5389-1535- 6 0-5389-1535- 6 
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จังหวัด ที่อยู โทรศัพท โทรสาร 
สงขลา 
 
 
 

สํานักงานหนังสอืเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวดั
สงขลา(หลังเกา)ชั้น 1 ถนนราชดําเนิน 
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

0-7432-6510-1 
 
 
 

0- 7432-6506 
 

อุบลราชธาน ี สํานักงานหนังสอืเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดอุบลราชธานี อาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด 

0-4524-2313-4 
 

0-4524-2301 

  4.    ใหผูเขารับการฝกอบรมแตงเคร่ืองแบบสกีากีคอพับแขนยาว   ไปรายงานตัวพรอมหนงัสือ 
สงตัวเขารับการฝกอบรม ณ สถานที่ฝกอบรม ในวันจนัทรที่  29 ตุลาคม  2550 ระหวางเวลา 08.30 –10.00 น.  
ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง   ซอยคลองหลวง   8   ถนนพหลโยธิน     อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทมุธาน ี 

5.  สําหรับคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงระหวางการเดินทางไปกลับจากบานพักถึง 
สถานที่ฝกอบรม ใหเบิกจายจากตนสังกัดเทาที่จายจริง  แตไมเกนิวงเงินทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 

           อนึ่ง รายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบไดที่   www.thailocaladmin.go.th   
โดยคลิกที่ ขอมูลขาวสารแลวคลิกทีข่าวฝกอบรม สพบ. หรือคลิกทีห่นังสือราชการ และกรณีมีขอสงสัยประการใด 
กรุณาประสานงานกับนางอภิชา จินดาสวัสด์ิ  หมายเลขโทรศัพท 081-735 -2939 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใหสํานักงานทองถิน่จังหวัดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป    

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                

(นายวสันต วรรณวโรทร) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 

สถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่น 
สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม 
โทร./โทรสาร  0 2577 4707 – 8 , 0 2577 6615  



   
 

หนังสอืตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 
 

ตามที่สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดฝกอบรมหลักสูตร 
นายกองคการบริหารสวนตําบล รุนที่  …….. ระหวางวนัที่................................................................ 

ขาพเจานาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหนงนายกองคการบริหารสวน 
ตําบลสังกัด อบต... …...............................................................อําเภอ...................................................... 
จังหวัด...................................................................................................................................................... 

1.ขอยนืยนัการเขารับการฝกอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตาํบล   รุนที่  .........   
ระหวางวันที่ ............................................................................. 
  2.ขอสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน จํานวน 39,800 บาท สําเนาหนาหนังสือ 
เดินทางเลมสีแดงเลือดหมู จํานวน 1 ชุด และสําเนาหนังสือที่ผูวาราชการจังหวัดอนมุัติใหเขารับการฝกอบรม
และไปศึกษาดูงานตางประเทศ 

3.หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง สํานักงาน.............................................................. 
โทรสาร.... .........................................................โทรศัพทเคลื่อนที่............................................................ 
 
     (ลงชื่อ)............................................................................... 
      (.....................................................................) 
      ตําแหนง............................................................................. 
 
 
 
หมายเหต ุ สงหนังสือตอบยนืยันได 
  1.ทางไปรษณียสงถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 12110 
  2.ทางโทรศัพทหรือโทรสาร (FAX)  0 -2577 -4707 – 8,0 -2577-6615  

   หรือ อภิชา จินดาสวัสด์ิ   081-735-2939 
   
 
 
 

 



 
 
 
 

ที่ มท........................          

 
 
          
   

ศาลากลางจังหวัด.................................. 
ถนน..................................................... 

      ...........................2550 

เร่ือง      การฝกอบรมหลักสตูรนายกองคการบริหารสวนตําบล รุนที่ ........... 

เรียน   อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

อางถึง   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0807.3/ว ............. ลงวันที่ .................................. 

ตามทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบนัพฒันาบุคลากรทองถิ่น  จัดใหมีโครงการ 
ฝกอบรมนายกองคการบริหารสวนตาํบล รุนที่ ...... ระหวางวนัที่ ................................................. ณ สถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธนิ อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี   และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร จํานวน 3 วัน   น้ัน   

จังหวัดพิจารณาแลว อนุญาตให (นาย/นาง/นางสาว)......................................................... 
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล............................................................ เขารับการฝกอบรมดังกลาว
ได 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

ผูวาราชการจงัหวัด................................... 
 
 
 

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



การเตรยีมตวัเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ 
 
การรายงานตัว  ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตัว 
การเตรยีมตวัใหถือปฏบิตัิโดยเครงครัดเพื่อเปนแนวทางเดียวกนั  ดังนี ้  

   1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิว้ 2  รูป 
   2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว อยางนอย 3 ชุด 
   3. (หญิง) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 
   4. รองเทาหนงัหุมสน / หุมขอ สีดํา 
   5. กางเกงวอรมสีดําหรือสีกรมทาขายาว อยางนอย 2 ตัว 
   6. เสื้อกีฬาสีขาวลวน แขนสัน้มีปก อยางนอย 2 ตัว 
   7. รองเทาผาใบ / ถุงเทา สีขาวลวน สําหรับเลนกีฬา 
   8. อุปกรณเครื่องเลนกีฬาตามถนัด 
   9. ของใชสวนตัวที่จําเปน 
   10.เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรบัพิธีเปด – ปด) 
   11.เส้ือยืดสีเหลือง(คอปก) อยางนอย 2 ตัว 

   * สําหรับเนคไท สถาบัน ฯ จะจัดเตรียมใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคน  
การแตงกายระหวางการฝกอบรม    
       ชาย  แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบันพัฒนาบุคลากร 

ทองถิ่น  (สีแดง)  กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
       หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทของสถาบนั (สีแดง) กระโปรงสีดํา หรือ
กรมทา 
   
 
 
     ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


