
 
             

ที่ มท 0807.3/ ว 252 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
                 ถนนราชสีมา  เขตดุสิต กทม.  10300 

       6    กุมภาพันธ 2552 

เรื่อง การคัดเลือกบคุลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่เขารับการฝกอบรม ปงบประมาณ 2552 

เรียน ผูวาราชการจงัหวัดทุกจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย 1. บัญชีรายชือ่ผูไดรับคัดเลอืกเขารับการฝกอบรม  จํานวน  1  ชุด 
  2. หนังสือตอบยืนยันการเขารบัการฝกอบรม   จํานวน  1  ชุด 
  3. เอกสารแนะนําการเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม  จํานวน  1  ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กําหนดจัดฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ระยะเวลา 4 สัปดาห ระหวางวันที่  
20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2552 ในหลักสูตรตางๆ ดังน้ี 

1. หลักสูตรนักบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น รุนที่ 24 ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรม 
คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 
(สามหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 

2. หลักสูตรนักบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น รุนที่ 25 ณ อาคาร 2 ศูนยฝกอบรม 
คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 
(สามหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 

3.  หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุนที่ 32 ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8  
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท (สามหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 
  4. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุนที่ 22 ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย (คลองหก)  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท (สามหมื่นหารอยบาทถวน) 

5. หลักสูตรเจาหนาวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 28 ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป
มหาดไทย (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท (สามหมื่นหารอยบาทถวน) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอแจงรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและรายละเอียดการฝกอบรม 
โดยขอใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 

1. แจงผูไดรับคัดเลือกเขารบัการฝกอบรม สงแบบตอบยืนยันการเขารบัการฝกอบรมในรุนดังกลาว           
ใหสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่นทราบ ทางไปรษณยีหรือโทรสารหมายเลข 0-2577-4707-8, 0-2577-6615 
ภายในวันที่ 2 เมษายน 2552 สอบถามเพิม่เติมที่ 0-2577-4575 

 
/2. แจงผูเขา... 

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด” 
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2. แจงผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ไปรายงานตัวพรอมหนังสอืสงตวั

เขารับการฝกอบรม ณ สถานที่ฝกอบรม ในวันจันทรที่ 20 เมษายน 2552 ระหวางเวลา 07.30 – 09.00 น. 
3. การชําระเงินคาลงทะเบียนการฝกอบรมในแตละหลักสูตร ใหชําระในวันรายงานตัว  

เปนแคชเชียรเช็คหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น” 
  4. สําหรับคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงระหวางการเดินทางไป-กลับ จากบานพักถึง
สถานที่ฝกอบรม ใหเบิกจายจากตนสังกัดเทาที่จายจริง แตไมเกินวงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ อน่ึง รายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบไดที่ www.thailocaladmin.go.th 
โดยคลิกที่ขอมูลขาวสาร แลวคลิกที่ขาวฝกอบรม สพบ. หรือคลิกดูที่หนังสือราชการ อีกทางหนึ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายวสันต  วรรณวโรทร) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด” 



 
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.ปทุมธานี 12110 (กอนการอบรม 10 วัน) 
                         2.สง FAX 0 - 2577 – 4707-8 และ 0 -2577-6615 สอบถามเพิ่มเติม 0-2577-4575 
(กรณีสง FAX แลวใหสงไปรษณียตามไปดวย) 
 
 
 
 
 
 

* 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
หลายหลักสตูรใหชําระคาลงทะเบียนเปนแคชเชียรเชค็หรือตั๋วแลกเงิน 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 


