
, , 

fi-:J ~111nnUl'VlI"1'\Jl~ bb~:;V1'Vhm'j€J-:Jfinl'~j'\J~VI1'j~1'U~I'\J~ (~11J1j't1!~hlCJ~€J) 

~llJVl11-:J~€JmlJ~-:Jl?f~lJm'junm€J-:JVl€J-:J~'U ~1'U~6'l~ ~ lJ'Vl o~ob'Ji.gj/1 (9)bbci ~-:Jl'U~, 
lvcr n'UmCJ'U lvctctb'Ji 1~ lb~-:J€J-:Jfimunm€J-:J~1'UVl€J-:J~'UbU1VllJ1CJ 1Virl~l~€Jm~IVl~lvn'U~-:Jn~loUl'r'\Jm'j!l n€JmlJ 

Vl~n?l ~ 'j m'j~ \'lJ 'Ull'VlfliJ fl ~ l'U m'jU'j:;'llI~ lJ~'U 5V1€J-:J~ 'U l~ €J'j€J-:J-r'\J m'j lU'UU 'j:;'lllfllJ bl"1'j~~n ~ m l61l CJ 'U 
~ ~ 

(PR road to AEC) ~'U~ lvcr ru 6'l,mJ'U~\'lJ'Ul'\Jfl~lmVl€J-:J~'U ~1'\J~fl~€J-:JVl-d-:J rllb.n€Jfl~€J-:JVlm-:J ~-:JVll~, , 
U'VllJ51t1 'j:;Vl'"h-:Jl'U~ (9)et - (9)ci 5WlfllJ lvctctb'Ji J'U, 

l.Q €J-:J~ 1 n ~ 6'l~m-;j' l'UTUlJl nhJ6'lI1J1'jt1loUl nl'j€J'\J'jlJ1'U'li1-:J b1 ~1~-:J n~ 111~ ~ -:J'll €I l~ €J'U 
~ 

nlVl'U~m'j!ln€J'\J'jlJVl~n6'l~'j~-:Jn~11€J€JnlubU'U'j:;Vl'"Jl-:Jl'U~ lvb - gjO lJmlfllJ lvctct~ 'jlCJ~:;lBCJ~5'U 
~ 

fl-:Jb~lJ 1~CJ?lllJl'jt16'lmJmlJ'jlCJ~:;lBCJ~b~lJ l~lJ1~~ 1'Vl'j. ocigj-cilvcicr(9)gj(9) lb~:; ocici-gjcigjgjci(9)ci 

./ 

Q.) v 1/ ~ 

6'lm'\J'UVj\'lJ'Ul'\Jfl~lm'Vlmt1'U, 
~1'U'U1mJl CJ lb~:; ll~'U m'j!l n €J'\J 'jlJ 

1'Vl'jPlVjyj o-lvct(9)b-cro~o ~€J (9)b'Jilv-(9)b'Jigj 

1'Vl'j6'lI'j o-lvct(9) b-lv (9) 0 b 
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เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม  

เรียน   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย จ านวน 1 ชุด  
    2. ใบสมัครเข้าอบรม     จ านวน ๑ แผ่น 
    3. ใบแจ้งช าระเงินค่าเข้าอบรม   จ านวน ๑ แผ่น 
    4. เอกสารการเตรียมตัวเข้าอบรม   จ านวน ๑ แผ่น 
    5. ตารางการฝึกอบรม    จ านวน 1 แผ่น 
    6. แผนที่สถานที่ฝึกอบรม    จ านวน ๑ แผ่น 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาเทคนิค               
ด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PR road to AEC )  รุ่นที่ 24                                
ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง 8)              
ต าบลคลองหนึ่ ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น                        
ด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน   

   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินการโครงการดังกล่าว
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามนโยบายภาครัฐที่ได้ก าหนดไว้ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 . ด าเนินการดังนี้ 

  1. คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานละ 1 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรม โดยส่งใบสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ถึงสถาบันพัฒนาบุคลากร-
ท้องถิ่น ทางโทรสารหมายเลข 0-2516-4232 , 0-2191-4804 , 0-2516-2106 หรือสมัครทาง www.lpdi.go.th 
   2. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ท่านละ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)    
(รวมค่าที่พักและอาหาร)  ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. โดยธนาคารจะออก “ใบรับช าระ             
ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ” ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด   
ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  
  3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปรายงานตัวพร้อมหนังสือส่งตัว ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 
2557 เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ สถานที่ฝึกอบรมฯ ส าหรับการแต่งกายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.  
 
 
 

 
/ทั้งนี้… 
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  ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม           
โทร. 090-6780179 หรือ 090-6780180 ส าหรับบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย    
ให้ดาวน์โหลดได้ที่ www.lpdi.go.th (หัวข้อหนังสือราชการ) 

    จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 

                                                                        ;    

                                                            (นายสมดี  คชายั่งยืน) 
                              รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม 
โทร ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ต่อ ๑๗๒-๑๗๓ 
โทรสาร  ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ 
 

http://www.lpdi.go.th/
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