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ที่ มท 0807.3/ว 189  

 
          
  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น         
ถนนราชสีมา  เขตดุสติ  กทม. 10300 
 

         25     มกราคม  2551 

เรื่อง  การฝกอบรมบุคลากรทองถิ่นหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน 

เรียน    ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง 1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 1102 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 
2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 1960 ลงวันที่ 28 กนัยายน 2550 

สิ่งที่สงมาดวย 1. บัญชีรายชือ่ผูผานการคัดเลือกหลักสตูรเปลี่ยนสายงาน  จํานวน  1  ชุด 
  2. บัญชีรายชือ่ผูไดรับคัดเลอืกเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน  

(นักวิชาการเงนิและบัญชี) รุนที่ 2 และ รุนที่ 3   จํานวน  1  ชดุ 
3. บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน 

(บุคลากร) รุนที่ 2      จํานวน  1  ชุด 
  3. หนังสือตอบยืนยันการเขารับการฝกอบรม    จํานวน  1  ชดุ 
  4. เอกสารแนะนําการเตรียมตัวเขาฝกอบรม   จํานวน  1  ชดุ 

ตามหนังสือที่อางถึง 1. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงบัญชีรายชื่อผูผานการ
คัดเลือกเขาฝกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) จํานวน 136 คน และหลักสูตร
เปลี่ยนสายงาน (บุคลากร) จํานวน 49 คน โดยจะจัดฝกอบรมในปงบประมาณ 2551 และหนังสือที่อางถึง 2. 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงมีอัตราวางในตําแหนงสายงาน
บุคลากรหรือนักวิชาการเงินและบัญชีหรือเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน และประสงคสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน คัดเลือกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ปจจุบันดํารง
ตําแหนงตั้งแตระดับ 3 ในสายงานที่เริ่มตนจากคุณวุฒิที่ต่ํากวาปริญญาตรี และไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นเปน
ระดับปริญญาตรี โดยผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 แลวใหผูผานการ
คัดเลือกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรอกใบสมัครเขารับการฝกอบรม และเอกสารหลักฐาน สงให
สํานักงานทองถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ
ใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานและลงนามรับรองอัตราวาง พรอมจัดสงใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2550  น้ัน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดดําเนินการคัดเลือกผูสมัครที่ผานการประเมินจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีอัตราวาง และสงใบสมัครตามกําหนด และสํานักงานทองถิ่นจังหวัดได
ตรวจสอบรับรองอัตราวางดังกลาว ปรากฏวา มีผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด และผานการคัดเลือก ดังน้ี 

 /1.  หลักสูตร... 
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1.  สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน   387  คน 
2.  สายงานบุคลากร    จํานวน   154  คน 
3.  สายงานเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน     45  คน 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่สงมาพรอมน้ี (สิ่งที่สงมาดวย 1.) โดยจัดเรียงลําดับผูผานการคัดเลือก  
สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี และสายงานบุคลากรในลําดับตอจากผูไดขึ้นบัญชีไว ตามหนังสือที่อาง
ถึง 1. และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะไดเรียกเขาฝกอบรมตามลําดับ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดจัดฝกอบรมผูผานการคัดเลือกหลักสูตร      
เปลี่ยนสายงาน ระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ – 11 เมษายน 2551 ดังนี้ 

1. สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 2 ผูผานการคัดเลือกลําดับที่ 1 – 90           
ณ อาคาร 2  ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

2.  สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 3 ผูผานการคัดเลือกลําดับที่ 91 – 180           
ณ อาคาร 2 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

3.  สายงานบุคลากรรุนที่ 2 ผูผานการคัดเลือกลําดับที่ 1 – 90 ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรม
คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

จึงขอความรวมมือแจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัด ดําเนินการดังน้ี 
1. แจงบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามสิ่งที่สงมาดวย 1. ใหผูไดรับคัดเลือกทราบ 
2. แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอบยืนยันการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน 

(นักวิชาการเงินและบัญชี) รุนที่ 2 และ รุนที่ 3 และหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร) รุนที่ 2 ใหสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่นทราบ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 ทางโทรศัพทหรือโทรสารหมายเลข             
0-2577-4707-8, 0-2577-6615 ผูไมยืนยันตามกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

3. แจงผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ไปรายงานตัวพรอม
หนังสือสงตัวเขารับการอบรม ในวันจันทรที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ระหวางเวลา 08.30 – 10.00 น.  

4. การชําระเงินคาลงทะเบียน คนละ 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)        
ในวันรายงานตัวโดยเช็คหรือแคชเชียรเช็ค สั่งจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น” 

5. สําหรับคาพาหนะ คาเชาที่ พัก และคาเบี้ยเลี้ยงระหวางการเดินทางไป-กลับ            
จากบานพักถึงสถานที่ฝกอบรม ใหเบิกจายจากตนสังกัดเทาที่จายจริง แตไมเกินวงเงินที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ทั้งนี้ ผูเขารับการฝกอบรม สามารถเขาพักคางคืน ณ ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี กอนวันรายงานตัว โดยชําระคาที่พักคนละ 600 บาท  

6. สําหรับผูผานการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน) เน่ืองจากมีผูผานการคัดเลือก จํานวน 45 คน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
จะจัดการฝกอบรมในโอกาสตอไป 
 
 
 
 

/อน่ึง ... 
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 อน่ึง  สําหรับผูผานการคัดเลือกทั้ง 3 สายงาน หากตรวจสอบภายหลังพบวาคุณวุฒิ    
ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนง จะถือวาผูน้ันไมมีสิทธิในการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจงใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดดําเนินการ ทั้งน้ี สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมไดที่ www.thailocaladmin.go.th โดยคลิกที่ขอมูล
ขาวสาร แลวคลิกที่ขาวฝกอบรม สพบ. หรือคลิกดูที่หนังสือราชการอีกทางหนึ่ง 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายวสันต  วรรณวโรทร) 
รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม 
โทร./โทรสาร. 0-2577-4707-8, 0-2577-6615 



หนังสือตอบยืนยันเขารับการศึกษาอบรม 
 

 ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดศึกษาอบรม
หลักสูตร............................................................................ 
 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว.....................................ตําแหนง........................................ 
สังกัด (อบต./เทศบาล/อบจ) ........................ อําเภอ................................................................
จังหวัด.................................ขอยืนยันเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร.................................... 

 รุนที่ .......... ระหวางวันที่ .................................................................................. 

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

 

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

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

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

ผูบังคับบัญชาอนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรม 

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

      (.........................................................) 
          ตําแหนง......................................................... 
 
 
หมายเหตุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
 

1. ทางไปรษณียสงถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12110 

2. ทางโทรศัพทหรือโทรสารหมายเลข 0-2577-4707-8, 0-2577-6615 
 



การเตรียมตวัเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ 
 
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. สาํหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบุคลากรเขารบัการฝกอบรมพรอมกัน

หลายหลักสตูรใหชําระคาลงทะเบียนเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็ค แยกเปน
รายบุคคล 

 
การแตงกายระหวางการฝกอบรม 
   ชาย  แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น  กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
   หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา ผูกเนคไทของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น  
   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดเตรียมเนคไทสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรมทุกคน 
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