
 
 
 

ที ่มท 0807.3/ ว 1368  

 
          
  

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่         
ถนนนครราชสมีา  เขตดุสติ กทม. 10300 

        19  กรกฎาคม  2553 

เรือ่ง การคดัเลอืกบุคลากรสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เขา้รบัการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

เรยีน   นายก อปท.ตามบญัชรีายชือ่แนบทา้ย 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย    แบบตอบยนืยนั หนงัสอืสง่ตวั และการเตรยีมตวัเขา้รบัการฝึกอบรม    จาํนวน  1   ชุด 

  ดว้ยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่รว่มกบัมหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศ เพชรบุร ี
กาํหนดจดัฝึกอบรมบุคลากรทอ้งถิน่ หลกัสตูรนกัพฒันาชมุชน รุน่ที ่41 ระยะเวลา 4 สปัดาห ์ระหวา่งวนัที ่ 
30 สงิหาคม – 24 กนัยายน 2553 ณ ศนูยฝึ์กอบรมบุคลากรทอ้งถิน่ โรงแรมชาลน่ีา ซอยรามคาํแหง 65 (ซอยมหาดไทย 122) 
หวัหมาก กรุงเทพฯ คา่ลงทะเบยีนคนละ 27,900 บาท (สองหมืน่เจด็พนัเกา้รอ้ยบาทถว้น) 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ไดค้ดัเลอืก....................... ตามบญัชรีายชือ่แนบทา้ย.................  
เขา้รบัการฝึกอบรมในรุน่ดงักลา่ว จงึขอความรว่มมอืแจง้ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. แจง้ใหผู้ไ้ดร้บัคดัเลอืกเขา้ฝึกอบรมตอบยนืยนัการเขา้รบัการฝึกอบรมในรุ่นดงักล่าว ภายใน
วนัท่ี 13 สงหาิ คม 2553 ทางโทรศพัทห์มายเลข 0-2539-7101 ต่อ 2260 หรอืโทรสารหมายเลข 0-2542-2529  หรอื
ตดิต่อ นางสาวสภุาวด ีเธยีรวตัรกุล ทางโทรศพัทห์มายเลข 08-5222-4218 

2. แจง้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไปรายงานตวั ในวนัจนัทร ์ที ่30 สงิหาคม 2553 ระหวา่งเวลา 08.30 -11.30 น. 
ณ ศนูยฝึ์กอบรมบุคลากรทอ้งถิน่ โรงแรมชาลน่ีา ซอยรามคาํแหง 65  (ซอยมหาดไทย 122) หวัหมาก กรุงเทพฯ โดย
แต่งเครือ่งแบบสกีากคีอพบั แขนยาว 

3. การชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีน ชาํระดว้ยวธิโีอนเงนิ ชือ่บญัช ี“มหาวทยาลยัศลปากร ิ ิ  
คณะวทยาการจดัการ โิ ครงการพฒันาบุคลากรท้องถนิ่ ” บญัชีเลขท่ี 0 5 8 – 0 – 1 4 1 0 1 – 2    ธนาคารกรงุไทย 
สาขาบางขุนนนท์ สําหรบัค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการเดนิทางไป-กลบั จากบา้นพกัถึง
สถานทีฝึ่กอบรม ใหเ้บกิจา่ยจากตน้สงักดัเทา่ทีจ่า่ยจรงิ แต่ไมเ่กนิวงเงนิทีก่ระทรวงมหาดไทย กาํหนด 

อน่ึง รายชื่อและการเตรยีมตวัเขา้รบัการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบไดท้ี ่www.thailocaladmin.go.th โดย
คลกิทีข่อ้มลูขา่วสาร แลว้คลกิทีข่า่วฝึกอบรม สพบ. หรอืคลกิดทูีห่นงัสอืราชการ อกีทางหน่ึง 

  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดาํเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนบัถอื 
 

 
(นายธงชยั  กติคิุณานนท)์ 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ ปฏบิตัริาชการแทน 
อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

 
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
สว่นโยบายและแผนการฝึกอบรม โทร. 0-2577-4575  

“ดาํรงธรรมนาํไทยใสสะอาด” 



การเตรียมตวัเข้ารบัการฝึกอบรมบคุลากรท้องถนตามโครงการความรวมมือิ่ ่  
ระหวางกรมสงเสรมการปกครองท้องถน รวมกบั มหาวทยาลยัศลปากร ่ ่ ่ิ ิ่ ิ ิ  

 

การรายงานตวั    ตามวนั  เวลา และสถานทีท่ีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืเรยีกตวั 

การเตรยีมตวัใหถ้อืปฏบิตัโิดยเครง่ครดัเพือ่เป็นแนวทางเดยีวกนั  ดงัน้ี 
1. ภาพถ่ายเครือ่งแบบหน้าตรงไมส่วมหมวก ขนาด 1 น้ิว 2 รปู 
2. (ชาย) เสือ้เชิต้ขาวแขนยาว  กางเกงขายาวสดีาํหรอืกรมทา่ อยา่งน้อย 3 ชุด 
3. (หญงิ) เสือ้เชิต้สขีาวแขนสัน้/ยาว กระโปรงสดีาํหรอืกรมทา่ อยา่งน้อย 3 ชุด 
4. รอ้งเทา้หนงัหุม้สน้/หุม้ขอ้ สดีาํ 
5. กางเกงวอรม์สดีาํหรอืกรมทา่ขายาว  อยา่งน้อย 2 ตวั 
6. เสือ้กฬีาสขีาวลว้น แขนสัน้มปีก อยา่งน้อย 2 ตวั 
7. รองเทา้ผา้ใบสขีาวลว้น / ถุงเทา้สขีาวลว้น สาํหรบัออกกาํลงักายภาคเชา้ 
8. อุปกรณ์เครือ่งเล่นกฬีาตามถนดั 
9. ของใชส้ว่นตวัทีจ่าํเป็น 
10. เครือ่งแบบสกีากคีอพบัแขนยาว (สาํหรบัพธิเีปิด – ปิด) 

 
 
การแตงกายระหวางการฝึกอบรม่ ่  
   ชาย  แต่งกายเสือ้เชิต้สขีาวแขนยาว  ผกูเนคไทของสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่  
กางเกงสดีาํ หรอืกรมทา่ 
   หญงิ  แต่งกายเสือ้เชิต้สขีาว ผกูเนคไทของ สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่  
กระโปรงสดีาํ หรอืกรมทา่   

สาํหรบัสภุาพสตรีท่ีตัง้ครรภใ์หส้วมชดุคลุมทอ้งความยาวคลุมเขา่ สสีภุาพ 
(ควรมสีใีกลเ้คยีงสกีาก ี1 ชุด สาํหรบัพธิ ีเปิด – ปิด ) 
 
   ศนูยฝึ์กอบรม จดัเตรยีมเนคไทสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทุกคน 
 
 

การชาํระคาลงทะเบียน่  
   ตามหนงัสอืเรยีกตวัเขา้รบัการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
/D:แบบหนงัสอื/Folderเอกสารแนบ/การเตรยีมตวัฯ/moosoosoo 



หนังสือตอบยืนยนัเข้ารบัการฝึกอบรม 

ตามที ่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ รว่มกบัมหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศ เพชรบุร ี
ไดค้ดัเลอืกขา้พเจา้เขา้รบัการฝึกอบรม หลกัสตูรนกัพฒันาชุมชน รุน่ที ่41 

ระหวา่งวนัที ่30 สงิหาคม – 24 กนัยายน 2553 
 

  ขา้พเจา้…………………..........................ตําแหน่ง......................................ระดบั......... 
สงักดั ..........................................อาํเภอ................................จงัหวดั............................................ 
หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดโ้ดยตรง  สาํนกังานโทร............................................................ 
โทรสาร.............................................................โทรศพัทเ์คลื่อนที.่....................................................... 

       ขอยนืยนัการเขา้รบัการฝึกอบรม  รุน่ที ่41 
 
       ไมส่ามารถเขา้รบัการฝึกอบรมในรุน่น้ี 
        และมคีวามประสงคเ์ขา้รบัการฝึกอบรมในรุน่ที.่...........ระหวา่งวนัที.่.............................................. 
     หรอื   รุน่ที.่...........ระหวา่งวนัที.่.............................................. 

หรอื   รุน่ที.่...........ระหวา่งวนัที.่.............................................. 
(ระบุรุน่ทีส่ามารถเขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้พือ่เป็นขอ้มลูในการจดัเขา้อบรมต่อไป ดแูผนการฝึกอบรมไดท้ี ่
www.thailocaladmin.go.th โดยคลกิทีข่อ้มลูขา่วสาร แลว้คลกิทีข่า่วฝึกอบรม สพบ.) 
 
      (ลงชื่อ)........................................................................ 
       (...............................................................) 
      ตําแหน่ง.................................................................... 
 
ขอรบัรองวา่ผูส้มคัรดาํรงตําแหน่งตามทีร่ะบุขา้งตน้จรงิและอนุญาตใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 
      (ลงชื่อ)...................................................................... 
       (..............................................................) 
      นายก........................................................................ 
 
หมายเหต ุ   

1. กรณุาใชแ้บบฟอรม์ใหต้รงตามหลกัสตูรทีร่ะบุไวบ้นหวักระดาษ 
2. สาํนกังานโครงการฯ โทร 0-2539-7101 ต่อ 2260 โทรสาร 0-2542-2529 

หรอื 08-5222-4218 น.ส.สภุาวด ีเธยีรวตัรกุล  
 



 
ที ่.......................      สาํนกังาน....................................... 
        ถนน.............................................. 
          สงิหาคม  2553 

เรือ่ง     สง่ตวับุคลากรทอ้งถิน่เขา้รบัการอบรมหลกัสตูรนกัพฒันาชุมชน รุน่ที ่41 

เรยีน     ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 

อา้งถงึ    หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0807.3/ว........ ลงวนัที ่................................ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สาํเนาคาํสัง่แต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งปจจุบนัของผูเ้ขา้รบัการฝึกอั บรม 
         2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/พนกังานของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

   ตามทีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่รว่มกบัมหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศ  
เพชรบุร ี จดัใหม้กีารฝึกอบรมบุคลากรทอ้งถิน่ในหลกัสตูรนกัพฒันาชุมชน รุน่ที ่41 ระหวา่งวนัที ่30 สงิหาคม   
ถงึ 24 กนัยายน 2553 ณ ศนูยฝึ์กอบรมบุคลากรทอ้งถิน่ โรงแรมชาลน่ีา ซอยรามคาํแหง 65 (ซอยมหาดไทย122) 
หวัหมาก กรงุเทพฯ นัน้ 

  ...............................................................ขอสง่ตวั......................................................... 
ตําแหน่ง..............................................ระดบั ......... เขา้รบัการฝึกอบรมและขอรบัรองวา่เป็นผูด้าํรงตําแหน่งที่
ระบุไวจ้รงิ 

  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดาํเนินการต่อไป 

             ขอแสดงความนบัถอื 

 

               (...............................................) 
                     นายก.................................... 

 

 

 

 
หมายเหตุ  - ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมถือหนังสือสงตวัมาวนัรายงานตวั่   
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