
ที่ มท 0807.3/ ว 72                           กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
              ถนนราชสมีา  ดุสิต  กทม. 10300    
                                                                                                                              
                                          11    มกราคม   2551 
  

เรื่อง การฝกอบรมบุคลากรทองถิ่นหลักสูตรนายกองคการบรหิารสวนตําบล รุนที่  7 ปงบประมาณ 2551 
 

เรียน      ผูวาราชการจงัหวัด  ทกุจงัหวัด 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. หลกัสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 ชุด 
2. บัญชีรายชือ่ผูไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรม  จํานวน 1 ชุด 
3. หนังสือตอบยืนยนัการเขารับการฝกอบรม                     จํานวน  1          ฉบับ 

                         4. เอกสารแนะนําการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  จํานวน  1         ฉบับ 

                        ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบนัพฒันา
บุคลากรทองถิ่น กําหนดจัดฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หลักสูตรนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รุนที ่  7   ระหวางวันที ่  28 มกราคม – 15 กุมภาพนัธ 2551  ณ  
สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ศูนยฝกอบรมคลองหนึง่ อาคาร 1 ซอยคลองหลวง 8 ถนน
พหลโยธนิ  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธาน ี  ระยะเวลาในการฝกอบรม 19 วนั แยกเปนศึกษา
อบรมในชั้นเรยีน  14  วนั  ศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน 2 วนั และศึกษาดูงานเกี่ยวกับดาน
การจัดการศึกษา  ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีสมยัใหม และดานการพฒันาชุมชน ผังเมือง
และการเคหะ ณ ประเทศสิงคโปร จํานวน 3  วนั ระหวางวนัที่  8 - 10  กุมภาพันธ  2551   
คาลงทะเบียนคนละ  39,800 บาท (สามหมื่นเกาพนัแปดรอยบาทถวน) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  ขอแจงรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและรายละเอียด
การฝกอบรมโดยขอใหสํานกังานทองถิน่จงัหวัดดําเนินการ ดังนี ้

1.แจงนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อทราบ  
และใหสํานักงานทองถิ่นจงัหวัดดําเนนิการขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเขารับการฝกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิน่ พ.ศ. 2526 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548) ขอ 7 (1) 
           

2. แจงใหนายก..... 
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  2.   แจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ประสงคจะเขารับการฝกอบรมโอน
เงินคาลงทะเบียน คนละ 39,800 บาท (สามหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) เขาบญัชีกระแสรายวัน 
ชื่อบัญชีสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิน่ หมายเลขบัญช ี148-6-00598-5 ธนาคารกรงุไทย สาขา
รังสิต – นครนายก คลอง 4  อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ีแลวสงสาํเนาหลักฐานการโอนเงิน
คาลงทะเบียน สําเนาหนงัสอืที่ผูวาราชการจังหวัดอนุมติัใหเขารับการฝกอบรมและไปศึกษาดูงาน
ตางประเทศ  พรอมหนังสือยืนยนัการเขารับการฝกอบรมตามแบบ  ใหสถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่นทราบ   
ภายในวันที่  21  มกราคม   2551   ทางโทรศัพทหรือโทรสาร หมายเลข 0 -2577-4707 – 8 และ 0 - 2577-6615  
สําหรับสําเนาการโอนเงนิฉบับจริงใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลถือมาพรอมกบัหนงัสือสงตวั 

                     3. ใหผูเขารับการฝกอบรม สงสําเนาหนาหนงัสือเดินทางเลมสีแดงเลอืดหมูหรือสีน้าํ
เงินที่ม ี อายเุหลือเกนิหกเดอืน นับถงึวนัเดินทาง ใหสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น  ภายในวันที่ 
21 มกราคม 2551 ทางโทรสารหมายเลข 0-2577-4707-8 , 0-2577-6417 และ 0-2577- 6615 
กรณีที่ผูเขารับการอบรมมีหนังสือเดนิทางอายุเหลือนอยกวาหกเดือนนบัถึงวนัเดนิทางหรือไมมี
หนงัสือเดินทาง ใหดําเนนิการทําหนังสือเดินทางทัว่ไป  (เลมสีแดงเลอืดหมู) โดยใชหลกัฐานในการจัดทาํ
คือบัตรประจําตัวประชาชน พรอมคาธรรมเนยีม 1,000 บาท โดยมีสถานที่ทีส่ามารถเดนิทางไปทาํหนงัสือ
เดินทางได  ดังนี ้

จังหวัด ที่อยู โทรศัพท โทรสาร 
กรมการกงสุล 123 ถนนแจงวัฒนะ
หลักส่ี กรุงเทพ ฯ 10210 

0-2981-7171-99 
  

0-2981-7256 
 

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  
ปนเกลา อาคารธนาลงกรณทาว
เวอร (ชั้นใตดิน) แขวงบางบําหรุ เขต
บางพลัด กรุงเทพ ฯ 10700 
 

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

กรุงเทพมหานคร 
 

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
บางนา ศูนยการคาเซ็ลทรัลซิตี้ บาง
นาบริเวณลานจอดรถ ชั้น P 9 

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

ขอนแกน สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดขอนแกน ศูนยราชการจังหวัด
ขอนแกน ถนนศูนยราชการ จังหวัด
ขอนแกน 

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

0-4324-3441 

เชียงใหม สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม ถนนโชตนา ต.ชางเผือก 
 อ.เมือง จ.เชียงใหม 

0-5389-1535- 6 0-5389-1535- 6 
 



 
 

-  3 - 
จังหวัด ที่อยู โทรศัพท โทรสาร 
สงขลา 
 
 
 

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัด
สงขลา(หลังเกา)ชั้น 1 ถนนราช
ดําเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

0-7432-6510-1 
 
 
 

0- 7432-6506 
 

อุบลราชธานี สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดอุบลราชธานี อาคาร
สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด 

0-4524-2313-4 
 

0-4524-2301 

  4.    ใหผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบสกีากีคอพับแขนยาว   ไปรายงานตัวพรอม
หนงัสือสงตวัเขารับการฝกอบรม ณ สถานที่ฝกอบรม ในวนัจันทรที ่  28  มกราคม 2551 ระหวาง
เวลา 08.30 –10.00 น. ณ  สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ศูนยฝกอบรมคลองหนึง่   อาคาร  1  
ซอยคลองหลวง   8   ถนนพหลโยธิน     อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทมุธาน ี 

5.  สําหรับคาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก และคาเบี้ยเลี้ยงระหวางการเดินทางไปกลับ 

จากบานพักถงึสถานที่ฝกอบรม ใหเบกิจายจากตนสงักดัเทาที่จายจริง  แตไมเกนิวงเงินที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
           อนึ่ง รายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบไดที่ 
www.thailocaladmin.go.th  โดยคลิกที่ ขอมูลขาวสารแลวคลิกที่ขาวฝกอบรม สพบ. หรือคลิกที่
หนงัสือราชการ และกรณีมีขอสงสัยประการใด กรุณาประสานงานกับนางอภิชา จินดาสวัสด์ิ  
หมายเลขโทรศัพท 081-735 -2939 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและใหสํานักงานทองถิน่จังหวัดดําเนนิการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป    

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                 

(นายวสันต วรรณวโรทร) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

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



          
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 
 
การรายงานตัว  ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตัว 
การเตรยีมตวัใหถือปฏิบติัโดยเครงครดัเพื่อเปนแนวทางเดยีวกนั  ดังนี ้  

  1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิว้ 2  รูป 
  2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสือ้เชิ้ตสีขาวแขนยาว อยางนอย 3 ชุด 
  3. (หญงิ) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 
  4. รองเทาหนงัหุมสน / หุมขอ สีดํา 
  5. กางเกงวอรมสีดําหรือสีกรมทาขายาว อยางนอย 2 ตัว 
  6. เสื้อกฬีาสีขาวลวน แขนสัน้มีปก อยางนอย 2 ตัว 
  7. รองเทาผาใบ / ถุงเทา สีขาวลวน สําหรับเลนกฬีา 
  8. อุปกรณเครื่องเลนกีฬาตามถนดั 
  9. ของใชสวนตัวที่จาํเปน 
  10.เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรบัพิธีเปด – ปด) 
  * สําหรับเนคไท สถาบัน ฯ จะจัดเตรียมใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคน  
การแตงกายระหวางการฝกอบรม    
  ชาย  แตงกายเสื้อเชิต้สีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบนัพัฒนาบุคลากร 
ทองถิน่    กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
 หญิง แตงกายเสื้อเชิต้สีขาว ผูกเนคไทของสถาบนั  กระโปรงสดํีา หรือกรมทา 
   
การโอนเงินคาลงทะเบยีนหลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตาํบล รุนที่ 7 
คนละ 39,800 บาท (สามหมื่นเกาพนัแปดรอยบาทถวน) เขาบัญชกีระแสรายวัน ชือ่ 
บัญชีสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หมายเลขบัญชี 148-6-00598-5 ธนาคารกรุงไทย สาขารังสติ 
– นครนายก คลอง 4 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
 
     ............................. 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 

 
ตามที่สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ไดจัด 

ฝกอบรมหลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล รุนที ่ 7   ระหวางวันที่   28  มกราคม  ถงึ  15  
กุมภาพนัธ  2551 
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหนงนายกองคการบรหิารสวนตาํบล 
สังกัด อบต... …...............................................................อําเภอ........................................... 
จังหวัด.................................................................................................................. 

1.ขอยืนยนัการเขารับการฝกอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตาํบล    
รุนที่  7  ระหวางวันที่ 28  มกราคม  ถึง  15  กุมภาพนัธ  2551 
  2.ขอสงสําเนาหลักฐานการโอนเงนิคาลงทะเบียน จาํนวน 39,800 บาท สําเนา
หนาหนังสือเดินทางเลมสีแดงเลือดหม ูจํานวน 1 ชุด และสําเนาหนงัสอืที่ผูวาราชการจังหวัด
อนุมัติใหเขารับการฝกอบรมและไปศึกษาดูงานตางประเทศ 

3.หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง สํานักงาน....................................... 
โทรสาร.... .........................................................โทรศัพทเคลื่อนที.่...................................... 
  
                                                 

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

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

 
 
 
หมายเหต ุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
  1.ทางไปรษณยีสงถงึ สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิน่ ถ.รังสิต – นครนายก อ.
ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี12110 
  2.ทางโทรศัพทหรือโทรสาร (FAX)  0 -2577 -4707 – 8,0 -2577-6615  
    
 

 
 
 



 
 
 
 
 

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

 
 
          
   

ศาลากลางจงัหวัด.................................. 
ถนน..................................................... 

      ...........................2551 

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

เรียน   อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

อางถงึ   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ที่ มท 0807.3/ว ............. ลงวนัที ่
.................................. 

ตามทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถิน่ โดยสถาบนัพฒันาบุคลากรทองถิ่น  จัดให 

มีโครงการฝกอบรมนายกองคการบริหารสวนตําบล รุนที่ ...... ระหวางวนัที ่............................... 
ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรทองถิน่  ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี  และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสงิคโปร จํานวน 3 วัน   นัน้   

จังหวัดพิจารณาแลว อนุญาตให (นาย/นาง/นางสาว)......................................................... 
ตําแหนงนายกองคการบรหิารสวนตาํบล............................................................ เขารับการ
ฝกอบรมดังกลาวได 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 
 
 

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


