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เรื่อง การฝกอบรม หลักสูตรนักบริห

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. โครงการฝกอบรม
    2. ตารางการอบรม
    3. แบบใบโอนเงินคาลงทะเบียน
    4. แผนที่การเดนิทาง
    5. การเตรยีมตวัเขารับการฝกอบรม

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กับ สถาบัน          
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
หลกัสูตรนักบริหารงานทองถ่ินระดับสูง 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ถนนพหลโยธิน
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม คือ
(นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดระดับสูง หรือ ผูอํานวยการสํานักระดับสูง หรือท่ี ก
ไมนอยกวา 2 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่จนสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน ท่ีจะตัดสินใจแกไขปญหาของประชาชน
ในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยา งทั่ว ถึง ทันการณ โปร งใส และเปนธรรม
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวา
การฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว จึงขอความรวมมอืแจงใหดําเนินการ ดังนี้
  1. ชําระเงินคาลงทะเบียนการฝกอบรม
ท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ชื่อบัญชี พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
บัญชีกระแสรายวัน Company Code
ภายในวันศุกร ท่ี  3 พฤศจิกายน 
โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
  2 .  ใหผู เ ข า รับการฝ กอบรม 
ณ สถานท่ีฝกอบรม ในวันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 
(การแตงกาย : เส้ือเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดํา รองเทาหุมสน
 

                                                                                                 

             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
            ถนนนครราชสมีา เขตดุสิต

    9  ตุลาคม  2560 

หลักสูตรนกับริหารงานทองถ่ินระดับสูง รุนที่ 32 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตามบัญชรีายชื่อ) 

โครงการฝกอบรม     จํานวน ๑ ชุด 
ตารางการอบรม     จํานวน 1 ชุด 
แบบใบโอนเงินคาลงทะเบียน   จํานวน 1 ชุด 
แผนที่การเดินทาง     จํานวน 1 ชุด 
การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  จํานวน 1 ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทอง ถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กับ สถาบัน          
) โดยสํานักสิริพัฒนา ไดรวมมือทางวิชาการในการจัดโครงการฝกอบรม  
 รุนท่ี 32 ระหวางวันเสารที่ 18 พฤศจิกายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 
ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง

ณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม คือ ผูที่ดํารงตําแหนงหรือ เคยดํารงตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง
อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง

ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดระดับสูง หรือ ผูอํานวยการสํานักระดับสูง หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู พ้ืนฐานในตําแหนงหนาที่จนสามารถปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิ สัยทัศน ที่จะตัดสินใจแกไขปญหาของประชาชน
ในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา เสริมสรางความรูความสามารถ และสมรรถนะในการบริหารจัดการของตนเอง
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางทั่วถึ ง  ทันการณ โปร งใส และเปนธรรม

ไดพิจารณาแลวเห็นวา (ตามบัญชีรายชื่อ) เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขารับ
จึงขอความรวมมือแจงใหดําเนินการ ดังนี ้

ชําระเงินคาลงทะเบียนการฝกอบรม จํานวน 100,00๐ บาท (หน่ึงแสน
ชื่อบัญชี พัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (โครงการความรวมมือ

Company Code 91707 เลขที่บัญชี 984-3-88397-7 ตามแบบท่ีสงมาพรอมนี้
พฤศจิกายน 2560 และใหนํ า สํา เนาการชําระเ งินมาแสดงในวันรายงานตัว 

ศาสตร (นดิา) จะออกใบเสร็จรับเงินใหในวันปฐมนิเทศ  
ให ผู เข า รับการฝกอบรม รายงานตัวพรอมหนั งสือส งตัวและสํ าเนาการชํ าระเงิน

พฤศจิกายน 2560 ต้ังแตเวลา 14.๐๐ – 17.๐๐ น. และปฐมนิเทศเวลา 
เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดํา รองเทาหุมสนสีดํา) 

                                                                                                                

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กับ สถาบัน          
โดยสํานักสิริพัฒนา ไดรวมมือทางวิชาการในการจัดโครงการฝกอบรม  

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560                       
อําเภอคลองหลวง                

เคยดํารงตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น       
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ ผูที่             

บริหารงานทองถ่ินระดับกลาง)           
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง               

อบต. เทียบเทามาแลว   
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่จนสามารถปฏิบัติงาน          

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน ที่จะตัดสินใจแกไขปญหาของประชาชน มีความสามารถ               
เสริมสรางความรูความสามารถ และสมรรถนะในการบริหารจัดการของตนเอง และ

สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยาง ท่ัว ถึง ทันการณ  โปร งใส และเปนธรรม                                            
เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขารับ

หนึ่งแสนบาทถวน)                
โครงการความรวมมือ)        

ตามแบบท่ีสงมาพรอมน้ี
ชํ าระเงินมาแสดงในวันรายงานตัว                    

และสํ าเนาการชํ าระเงิน                                     
และปฐมนิเทศเวลา 17.00 น.             

                /ทั้งนี้...    
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  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น               
นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙-๐๖๗๘-๐๑86 และสามารถตรวจสอบขอมูลหลักสูตรไดท่ี www.lpdi.go.th 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

                                        \   

                                                               (นาย ช โชคชัย คาํแหง) 
               ผูอํานวยการสถาบันพฒันาบุคลากรทองถ่ิน ปฏิบัติราชการแทน  
                                                      อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
สวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
โทรศพัท ๐๙-๐๖๗๘-๐๑86 
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ , 02-191-4804 
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