
 
 

ที่ มท 0807.3/ ว1122                                        กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                                         ถนนราชสีมา  ดุสิต  กทม. 10300    
                                                                                                                       

                                18    มกราคม  2551 

เร่ือง       การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่เขารับการฝกอบรม  ปงบประมาณ 2551 

เรียน      ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

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

                         3. เอกสารแนะนําการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม            จํานวน  1    ฉบับ 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น   
ไดกําหนดจัดฝกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร   ดังนี้ 

ระหวางวนัที่  4 – 8  กุมภาพนัธ  2551 
  1.  หลักสูตรการใชงานระบบปฏิบัติการ Window XP รุนที่ 2  
  2.  หลักสูตรการพิมพงานดวยโปรแกรม  Microsoft Office Word  รุนที่ 2 

3.  หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 1  
ระหวางวนัที่ 11 – 15 กุมภาพนัธ 2551 
1.   หลักสูตรการสรางตารางคํานวณดวยโปรแกรม Microsoft Office Excel รุนที่ 2 
2.   หลักสูตรการสรางงานนําเสนอ (Presentation) ดวย Microsoft Power Point รุนที่ 2 
3.   หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 1 
ระหวางวนัที่ 18 – 22 กุมภาพนัธ 2551 
1. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 2 
2. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 2 
3. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบกอสราง (Autocad for Window) ขั้นพ้ืนฐาน รุนที่ 1 
ระหวางวนัที่ 25 – 29 กุมภาพนัธ 2551 
1.   หลักสูตรการพิมพงานดวยโปรแกรม  Microsoft Office Word  รุนที่ 3 
2.   หลักสูตรการสรางตารางคํานวณดวยโปรแกรม Microsoft Office Excel รุนที่ 3 
3.   หลักสูตรการสรางงานนําเสนอ (Presentation) ดวย Microsoft Power Point รุนที่ 3 

   
           /กรมสงเสริม... 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ขอแจงรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและรายละเอียดการฝกอบรม 
โดยขอใหสํานกังานทองถิ่นจงัหวัดดําเนินการ  ดังนี้ 
 

1. แจงผูไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรมตอบยืนยนัการเขารับการฝกอบรมใหสถาบัน 
พัฒนาบุคลากรทองถิ่นทราบ   ภายในวนัท ี่   21  มกราคม  2551 ทางโทรศัพทหรือโทรสาร   หมายเลข   
0-2577-4707 – 8  และ 0 - 2577-6615   
 

2. แจงผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบ  สีกากีคอพับ  แขนยาว ไปรายงานตัวพรอม 
หนังสือสงตัวเขารับการฝกอบรม  ณ สถานที่ฝกอบรม โรงแรมชาลีนา ซอยรามคาํแหง 65 หรอืซอยลาดพราว 
122 (มหาดไทย 1) ถนนรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  ในวันจันทรแรกของแตละหลักสูตร  
ระหวางเวลา  08.30 – 10.00  น.  คาลงทะเบียนคนละ 7,000  บาท  ใหชําระเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็คสั่งจาย
ในนาม ”  สถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่น  ”  ในวันรายงานตัว 
      

3. สําหรับคาพาหนะ  คาเชาทีพ่ัก  และคาเบ้ียเลี้ยงระหวางการเดินทางไปกลับจากบานพัก 
ถึงสถานที่ฝกอบรมใหเบิกจายจากตนสังกัดเทาที่จายจริง   แตไมเกินวงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด 

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงสํานักงานทองถิน่จังหวัดดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของ   อนึ่ง  
รายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบไดท่ี  www.thailocaladmin.go.th   โดยคลิกที่  
ขอมูลขาวสารแลวคลิกทีข่าวฝกอบรม   สพบ.  หรือ คลิกทีห่นังสือราชการ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                       
(นายวสันต       วรรณวโรทร) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

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



 
 

 
 

หนังสือตอบยืนยนัเขารับการฝกอบรม 
 

ตามที่สถาบันพฒันาบคุลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ไดจัดฝกอบรมหลักสูตร................................................................................รุนท่ี .................... 

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

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

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

ขอยืนยันเขารับการฝกอบรมหลักสูตร......................................................................................... 

 รุนท่ี .......... ระหวางวันที่ ..................................................................................... 

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

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

 โทรศัพทเคลื่อนท่ี ........................................... 

 

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

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

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

อนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรม (ผูบังคับบัญชา) 

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

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

          ตําแหนง......................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ สงหนังสือตอบยืนยนัได 
 

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 
 



 
 

 
 
 

การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม 
 
การรายงานตัว  ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตัว 
การเตรยีมตวัใหถือปฏบิตัิโดยเครงครดัเพื่อเปนแนวทางเดยีวกนั  ดังนี ้  

   1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิว้ 2  รูป 
   2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสื้อเชิ้ตสีสุภาพแขนสัน้/ยาว อยางนอย 3 ชุด 
   3. (หญิง) เสื้อเชิ้ตสีสุภาพแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 
   4. รองเทาหนงัหุมสน / หุมขอ สีดํา 
   5. ของใชสวนตัวที่จําเปน 
   6. เคร่ืองแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรับพิธีเปด – ปด) 
   7. สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ท่ีมบีุคลากรเขารับการฝกอบรมพรอมกัน 
       หลายหลักสูตรใหชําระคาลงทะเบียนเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็ค แยกเปนรายบุคคล  

     
การแตงกายระหวางการฝกอบรม    
       ชาย  แตงกายเสื้อเชิ้ตสีสุภาพแขนสั้น/ยาว         กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
       หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ แขนสั้น/ยาว        กระโปรงสีดํา หรือกรมทา 
   
 
     ............................. 
 
 
 


