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ที่ มท 0807.3/ ว 1925 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
                 ถนนราชสีมา  เขตดุสิต กทม.  10300 

      11    กันยายน  2551 

เรื่อง การคัดเลือกบคุลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่เขารับการฝกอบรม ปงบประมาณ 2551 

เรียน ผูวาราชการจงัหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0807.3/ ว 1851 ลงวนัที่ 3 กันยายน 2551 

สิ่งที่สงมาดวย 1. บัญชรีายชือ่ผูไดรับคัดเลอืกเขารับการฝกอบรม  จํานวน  1  ชุด 
  2. หนังสือตอบยืนยันการเขารับการฝกอบรม   จํานวน  1  ชุด 
  3. เอกสารแนะนําการเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม  จํานวน  1  ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กําหนดจัดฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น ปงบประมาณ 2551 หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 22 
ระหวางวันที่ 22 กันยายน – 10 ตุลาคม 2551 ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8  
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท (สองหม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) 

   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอแจงรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและรายละเอียดการฝกอบรม 
โดยขอใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 

1. แจงผูไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรมตอบยืนยันการเขารับการฝกอบรมในรุนดังกลาว           
ใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นทราบ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2551 ทางโทรศัพทหรือโทรสารหมายเลข 
0-2577-4707-8, 0-2577-4575, 0-2577-6615       

2. แจงผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ไปรายงานตัวพรอมหนังสือ 
สงตัวเขารับการฝกอบรม ณ สถานที่ฝกอบรม ในวันจันทรที่ 22 กันยายน 2551 ระหวางเวลา  
07.30 – 09.00 น. 

3. การชําระเงินคาลงทะเบียนการฝกอบรม ใหชําระในวันรายงานตัวเปนแคชเชียรเช็คหรือ
ตั๋วแลกเงิน สั่งจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น” 
  4. สําหรับคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงระหวางการเดินทางไป-กลับ จากบานพักถึง
สถานที่ฝกอบรม ใหเบิกจายจากตนสังกัดเทาที่จายจริง แตไมเกินวงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ทั้งนี้ ผูไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 22 
ระหวางวันที่ 13 – 31 ตุลาคม 2551 ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงตามหนังสือที่อางถึงนั้น 
ใหเขารับการฝกอบรมในรุนที่ 23 ระหวางวันที่ 13 – 31 ตุลาคม 2551 ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง 
 
 

/ ซอยคลองหลวง 8... 

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด” 

 

ดวนมาก 
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ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท (สองหม่ืนสาม
พันหารอยบาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
อน่ึง รายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบไดที่ www.thailocaladmin.go.th โดย
คลิกที่ขอมูลขาวสาร แลวคลิกที่ขาวฝกอบรม สพบ. หรือคลิกดูที่หนังสือราชการ อีกทางหนึ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายวสันต  วรรณวโรทร) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม 
โทร. 0-2577-4575, 0-2577-4707 
โทรสาร 0-2577-4707-8, 0-2577-6615  
 
 
 
 

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด” 



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

1 กระบ่ี เหนือคลอง อบต.คลองขนาน น.ส.อัจฉราพร สุทธิสารสุธี
2 กาญจนบุรี เมือง อบต.แกงเสี้ยน น.ส.สิริลักษณ วันยะโต
3 กาญจนบุรี สังขละบุรี ทต.วังกะ น.ส.อภิสรา ศรีเผือก
4 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต.ไทรโยค น.ส.มาริษา ตันประทุมวงษ
5 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.หัวนาคํา น.ส.มานิตา ภูเฉลียว
6 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.หนองอิเฒา นางรัชนีย ภูผานี
7 กาฬสินธุ หวยเม็ก ทต.หวยเม็ก น.ศ.ยมนพภรณ มาตรา
8 กาฬสินธุ คํามวง ทต.คํามวง น.ส.กนิษฐา ชมภูวิเศษ
9 กําแพงเพชร เมือง อบต.ทรงธรรม นางปทิตตา ไชยสังกา

10 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว นายพงษศักด์ิ ยศปญญา
11 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.สําโรง น.ส.ธิติมา ประเสริฐสังข
12 ขอนแกน ภูเวียง อบต.หวาทอง นายศักด์ิชัย เชื้อพ่ึง
13 ขอนแกน กระนวน อบต.หัวนาคํา น.ส.จิรนันท นาฤทธิ์
14 ขอนแกน ชุมแพ อบต.หนองเสาเลา น.ส.สุกันยา เมฆขุนทด
15 จันทบุรี แหลมสิงห อบต.เกาะเปริด นายภูวงค ไชยายงค
16 จันทบุรี โปงน้ํารอน ทต.โปงน้ํารอน นางมยุรา คณะศาสน
17 จันทบุรี โปงน้ํารอน อบต.เทพนิมิต น.ส.เจษฎาภรณ นะภาโชติ
18 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต.บานเจียง นายเกรียงศักด์ิ ไชยแสง
19 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค ทต.บานเพชร น.ส.วรรณา พันขุนทด
20 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.หนองบัวใหญ น.ส.สุภัสสร ปวีสรรณ
21 ชุมพร ปะทิว อบต.ชุมโค นางเกวลิน รุงเรือง
22 ชุมพร เมือง ทต.วังไผ น.ส.นิภาภรณ อินทรสุวรรณ
23 ชุมพร ทาแซะ อบต.หงษเจริญ นายเดชา ดีชวย
24 เชียงราย แมลาว อบต.ดงมะดะ น.ส.ศิริลักษณ บุดดี
25 เชียงราย แมจัน ทต.แมคํา นางทิพวรรณ บุญตัน
26 เชียงราย แมลาว อบต.โปงแพร นางพจนีพร ใจทน
27 เชียงราย เมือง อบต.ดอยฮาง นางสุนีย สุวรรณมณีแกว
28 เชียงใหม จอมทอง อบต.สบเตี้ยะ นางดรุณี เจริญเดช
29 เชียงใหม สารภี อบต.ขัวมุง น.ส.พิทยาภรณ ปาไร
30 เชียงใหม แมออน อบต.บานสหกรณ น.ส.พรรณิพา สีแจม

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาท่ี/เจาพนักงานพัสดุ รุนท่ี 22

ระหวางวันท่ี  22 กันยายน -  10 ตุลาคม  2551

ณ   อาคาร 1  ศูนยฝกอบรมคลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
ชื่อ-สกุล



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ
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31 เชียงใหม อมกอย อบต.มอนจอง น.ส.สมัญญา ปนแกว
32 ตรัง เมือง อบต.บานควน น.ส.หงสทอง รักเนียม
33 ตาก เมือง ทต.ไมงาม น.ส.ณัฐภรณ คงโพธิ์
34 นครพนม เมือง อบต.หนองญาติ น.ส.อนงครัก หาญรบ
35 นครพนม นาหวา อบต.ทาเรือ นายอภิวัฒน สิทธิ
36 นครพนม ศรีสงคราม อบต.สามผง นายวรเทพ แชมคํา
37 นครพนม โพนสวรรค อบต.นาขมิ้น น.ส.พันนา มณีรัตน
38 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.เมืองเกษตร นายยุทธนา เชิดพุดซา
39 นครราชสีมา ประทาย อบต.ทุงสวาง น.ส.ปยะดา มาไธสง
40 นครราชสีมา เมือง ทต.โพธิ์กลาง นางพรนภา วัชรวิศิษฎ
41 นครราชสีมา คง อบต.หนองบัว นางณัฐชกานต แทนนอก
42 นครราชสีมา ปากชอง อบต.วังไทร นายพิเชษฐ นามเวช
43 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ทุงใส นางวรรณา วิบูลยศิลป
44 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช นางสุณิสา รอดสันติกุล
45 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.บานตูล น.ส.สุภาวดี โอพริก
46 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ อบต.สามตําบล น.ส.ปริศนา รักงาม
47 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เขานอย นายอําพล ศรีสวาง
48 นาน ปว อบต.สกาด น.ส.ธัญวีร ทรงเจริญกุล
49 นาน นาหมื่น อบต.เมืองลี น.ส.ดารุณี เสนนะ
50 บุรีรัมย สตึก อบต.สนามชัย นายภัทรพงษ สุดใจ
51 บุรีรัมย นางรอง อบต.กานเหลือง น.ส.ยุพรรณ ทิพยอักษร
52 บุรีรัมย พุทไธสง ทต.พุทไธสง น.ส.ชนากานต สมไธสง
53 บุรีรัมย บานกรวด อบต.หนองไมงาม นางดอกรัก วันทาวงษ
54 พระนครศรีอยุธยา บางซาย ทต.บางซาย น.ส.นราภรณ ตรีอํานรรค
55 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.ทาเจาสนุก น.ส.สุมาลี อาโยวงษ
56 พระนครศรีอยุธยา บางซาย อบต.ปลายกลัด นางสุกัญญา ศรีเหรา
57 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.อรัญญิก น.ส.รัตนา บุญเอนก
58 พิจิตร บึงนาราง อบต.บางลาย นายอภิรัจ สมอไทย
59 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.บอภาค นายปฎิเวธ จันทอง
60 พิษณุโลก บางระกํา อบต.นิคมพัฒนา น.ส.พิราวรรณ วังสาร
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61 พิษณุโลก เมือง อบต.จอมทอง นางแสงเดือน กอกิจโรจน
62 พิษณุโลก เมือง อบต.ปากโทก นายสมควร ขวัญออน
63 เพชรบูรณ เขาคอ อบต.เข็กนอย น.ส.สุภา ทองเปง
64 เพชรบูรณ เมือง อบต.วังชมภู นางสุภาวดี คําคุณ
65 เพชรบูรณ เมือง อบต.สะเดียง น.ส.อมรรัตน รัววิชา
66 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.ยางงาม นางวิราวรรณ เผือกจีน
67 แพร สอง อบต.บานกลาง น.ส.ดวงฤทัย ขัดมูล
68 แพร เมือง อบต.ทาขาม น.ส.กุลธิดา ขามสาม
69 แพร เมือง ทต.ทุงโฮง นางณฐพรรณ จักรบุตร
70 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงชัย น.ส.อุษาณีย ไชยสงคราม
71 มหาสารคาม วาปปทุม อบต.หนองแสง นางปราณีต คงอินทร
72 มหาสารคาม เมือง อบต.แกงเลิงจาน นางอุไรวรรณ ไชยงาม
73 มหาสารคาม กุดรัง อบต.นาโพธิ์ น.ส.มณีวรรณ โพธิ์ละเดช
74 แมฮองสอน เมือง อบต.ผาบอง นางสุจิตราภรณ อินทมู
75 ยโสธร ทรายมูล อบต.ทรายมูล น.ส.อุทัยวรรณ สิงกันยา
76 ยโสธร กุดชุม อบต.หนองแหน นางสาธิยา ไชยบุญทัน
77 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.พระเสาร นายสุธาพร ทานชยพงศ
78 รอยเอ็ด หนองฮี อบต.ดุกอ่ึง นายพันธชัย เปรียบย่ิง
79 รอยเอ็ด เมือง อบต.เมืองทอง น.ส.จิรชยา ผาลือผล
80 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.ดงครั่งนอย น.ส.พณิดา ประเสริฐสังข
81 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย น.ส.นิตยา อุปธฌาย
82 ระยอง วังจันทร อบต.ปายุบใน น.ส.ปภาวรินท จอดนอก
83 ระยอง ปลวกแดง อบต.หนองไร นายณัฐวุฒิ บรรลือทรัพย
84 ระยอง แกลง ทม.แกลง น.ส.ฉัตรวิรุณ ถุงแกว
85 ราชบุรี บางแพ ทต.บางแพ น.ส.อรวรรณ อยูเย็น
86 ลพบุรี บานหมี่ อบต.สายหวยแกว นางอมรรัตน โสภา
87 ลพบุรี เมือง อบต.โกงธนู น.ส.ทรงพรรณ ภูงามเงิน
88 ลพบุรี ลําสนธิ อบต.ลําสนธิ น.ส.จริญญา กังขอนนอก
89 ลําปาง วังเหนือ อบต.ทุงฮ้ัว นายชัยวัฒน คิดอาน
90 ลําปาง เมือง อบต.บานเสด็จ น.ส.จิตตภรณ วงศเขียว



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาท่ี/เจาพนักงานพัสดุ รุนท่ี 22

ระหวางวันท่ี  22 กันยายน -  10 ตุลาคม  2551

ณ   อาคาร 1  ศูนยฝกอบรมคลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
ชื่อ-สกุล

91 ลําปาง เมือง อบต.บานเอ้ือม นายประธาน เทือกทาวพรม
92 เลย วังสะพุง อบต.ศรีสงคราม นางทิวารัตน อุปรีที
93 เลย เชียงคาน ทต.เขาแกว นางฉันฒนา โยธา
94 เลย เมือง อบต.นาดินดํา นายอนุรักษ ศรีวัฒน
95 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ อบต.เสียง นางศิริขวัญ สุภามาตย
96 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.บัวนอย นางทัศนีย จันทรแจม
97 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.จานใหญ นางนุกูล หามะณี
98 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ธาตุ นางอรุณี ผองแผว
99 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.หนองหลวง น.ส.วัชรินทร พูลเพ่ิม

100 สกลนคร พรรณานิคม อบต.เชิงชุม น.ส.พิกุล คุณเชื่อง
101 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.บะหวา น.ส.กาญจนา วงวันศรี
102 สงขลา หาดใหญ ทต.ควนลัง นางเกษณี จันทะคาร
103 สงขลา จะนะ อบต.น้ําขาว นายสุทรรค คุมเคี๋ยม
104 สงขลา ระโนด อบต.ระวะ นางกิติมา เฉิดฉ้ิม
105 สตูล ทาแพ อบต.ทาเรือ น.ส.จิราพร ศรีสัลลัง
106 สระแกว คลองหาด อบต.ซับมะกรุด นายสุรการ จันปาน
107 สระแกว วังน้ําเย็น อบต.ทุงมหาเจริญ นางเพชรสรอย มีหนองใหญ
108 สระบุรี เมือง ทม.สระบุรี นางจินดา จิตชะนาค
109 สระบุรี บานหมอ อบต.โคกใหญ น.ส.เนตรนภา สิงหเดือน
110 สระบุรี วังมวง ทต.วังมวง นางปรวรรณ สวัสดี
111 สิงหบุรี เมือง ทม.สิงหบุรี นายเจนภพ เก็งสุวรรณ
112 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.ทาทอง นางสายพร คนงาน
113 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ทาฉนวน น.ส.พิชามญชุ กลัดแกว
114 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ ทต.หนองหญาไซ นายอนุวงค โสภารุณ
115 สุพรรณบุรี เมือง อบต.ดอนกําผาน นายชัยขวัญ ขวัญงาม
116 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม อบต.บานทําเนียบ น.ส.เอกลักษณ ขวัญงาม
117 สุราษฎรธานี บานนาเดิม ทต.บานนา น.ส.รวิวรรณ จันทรแดง
118 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.โพนเมือง นายพิทักษ จําปาหอม
119 อุบลราชธานี ตระการพืชผล ทต.ตระการพืชผล นางชอผกา มาลาดาษ
120 อุบลราชธานี เขมราช อบต.นาแวง น.ส.ทรัพยา บุปผาสังข



หนังสือตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 
 

ตามที่สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ไดจัดฝกอบรม 

หลักสูตร......................................................................................................รุนที.่.............................. 

ระหวางวันที่....................................................................................................................................... 

ขาพเจานาย/นาง/นางสาว.......................................................................................... 

*ตําแหนง........................................................(. .....................................................)ระดับ................. 

สังกัด อบต./เทศบาล./อบจ...... ….........................อําเภอ..........................จงัหวัด................................. 

 
คําอธิบาย 
 

      ขอยนืยันการเขารับการฝกอบรม  รุนที่.................................................. 

      ไมยนืยันเขารับการฝกอบรม        รุนที่.................................................. 

เนื่องจาก..................................................................................................................(กรณีที่ไมยนืยนั) 

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง สํานักงานโทร......................................................... 

โทรสาร.... .......................................................โทรศัพทเคลื่อนที่.......................................................... 

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

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

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

ขอรับรองวาผูสมัครดํารงตําแหนงตามที่ระบุขางตนจริงและอนุญาตใหเขารับการฝกอบรม 

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

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

      นายก...........................................................................  
หมายเหต ุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
  1.ทางไปรษณยีสงถงึ สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิน่ อาคารหอประชมุอนุสรณ 100 ป 

มหาดไทย  ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธาน ี12110 (กอนการอบรม 10 วัน) 

                         2.ทางโทรศพัท  0-2577-4575  สง FAX  0 - 2577 – 4707-8  และ 0 -2577-6615 

(กรณียืนยนัทางโทรศัพทแลวใหสงไปรษณียตามไปดวย) 

 

 

 

 

 

 

 

* การระบุตําแหนงใหระบุตําแหนงทางบริหาร และตาํแหนงตามสายงาน ใหชัดเจน เชน ผอ.กองชาง (นักบริหารงานชาง)    
   หัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง) , หัวหนาสวนโยธา  (เจาหนาที่บริหารงานชาง)  เปนตน  



 

การเตรียมตวัเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ 
 
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) 
 

การแตงกายระหวางการฝกอบรม 
   ชาย  แตงกายเสื้อเชิต้สีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
   หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา ผูกเนคไทของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  
   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดเตรียมเนคไทสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรมทุกคน 
 
การชําระคาลงทะเบียน 
   สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบุคลากรเขารบัการฝกอบรมพรอมกัน
หลายหลักสตูรใหชําระคาลงทะเบียนเปนแคชเชียรเช็คหรือตั๋วแลกเงนิ แยกเปนรายบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ราง 
 

 

 

 

ที่ มท........................ 
 

 

 

          

   

สํานักงาน.................................. 

ถนน.......................................... 

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

เร่ือง      สงตวับุคลากรทองถิ่นเขารับการอบรมหลักสูตร...................................................... 

เรียน  ผูอํานวยการสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

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

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาคําสัง่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบันของผูเขารับการฝกอบรม 

             2. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/พนกังานของผูเขารับการฝกอบรม  

ตามทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถิน่ โดยสถาบนัพฒันาบุคลากรทองถิ่น  จัดใหมีการ 

ฝกอบรมบุคลากรทองถิน่ในหลักสูตร........................................................ รุนที่ ................................... 

ระหวางวันที่.............. ………………………… ณ …………………………………………….........   นัน้   

องคการบริหารสวนจังหวัด / เทศบาล / องคการบริหารสวนตําบล................................... 

ขอสงตัว (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 

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

เขารับการฝกอบรมและขอรับรองวาเปนผูดํารงตําแหนงที่ระบุไวจริง 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

นายก.................................................. 

  
หมายเหต ุ - การระบุตําแหนงกรณีนักบริหารตาง ๆ  ใหระบุตําแหนงทางการบริหารและตําแหนงตามสายงาน 

         เชน   ผอ.กองชาง(นักบริหารงานชาง) , หน.สวนโยธา(นักบริหารงานชาง) หรือ หน.สวนโยธา    

         (เจาหนาที่บริหารงานชาง)  เปนตน 
       - ใหผูเขารับการฝกอบรมถือหนังสือสงตัวมาวันรายงานตัว 

 

 



แผนที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8  
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 6)  อ.ธัญบุรี 

ถ.พหลโยธิน 
อ.คลองหลวง 
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