
 

 
 
ที ่มท ๐๘๐๗.๒/ว 253            กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
              ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

       ๗ กุมภาพันธ 2560 

เรื่อง  โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารทองถ่ิน  : ประเทศไทย  4.0  (Chief Executives of Local  
        Administration : Thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0   

       (Chief Administrators of Local Administration : Thailand 4.0) 

เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. รายละเอียดหลักสูตรผูบริหารทองถิ่น  : ประเทศไทย  4.0  (Chief Executives of Local  
                        Administration : Thailand 4.0)     จํานวน 1 ชุด 

                      2. รายละเอียดหลักสูตรปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Administrators  
                          of Local Administration : Thailand 4.0)   จํานวน 1 ชุด 

 3. กําหนดการจัดโครงการฯ      จํานวน 1 ฉบับ 
   4. ตารางการฝกอบรม      จํานวน 1 ชุด 
  5. ทะเบียนประวัติ (แบบตอบรับ)    จํานวน 1 ฉบับ 
  6. เอกสารลงทะเบียน      จํานวน 1 ฉบับ 
  7. การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม     จํานวน 1 ฉบับ 
  8. แผนที่ของสถานที่ฝกอบรม     จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวยรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุผลประโยชนแหงชาติ                        
โดยมีกรอบและแนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก  ดานความมั่นคง ดานการสรางความสามารถ               
ในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคเทาเทียมกัน                      
ทางสังคม ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดพิจารณาเห็นวา                        
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอันเปนภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ ดังนั้น การสรางความรู ความเขาใจ
และการพัฒนาขีดสมรรถนะในการทําหนาที่ขับเคลื่อนทองถิ่นไทยใหเขมแข็ง โปรงใส กาวสูประเทศไทย 4.0 
อยางมั่นคงตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                   
และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญ จึงไดรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                
โดยคณะนิติศาสตร จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of 
Local Administration : Thailand 4.0) และโครงการฝกอบรมหลักสูตรปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 

ประเทศไทย 4.0 (Chief Administrators of Local Administration : Thailand 4.0) การศึกษาอบรมทั้งใน

และนอกสถานที่ สถานที่จัดฝกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง                    
จังหวัดปทุมธานี คาลงทะเบียนจํานวน 67,000 บาท / คน (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ใหชําระโดยผาน
ธนาคารกรุงไทยไดทุกสาขาตามสิ่งที่สงมาดวย 6 ภายในเวลาที่กําหนด โดยธนาคารจะออกใบชําระคา
สาธารณูปโภคและคาบริการใชแทนใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้ 
                  /เพื่อใหการ... 
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 เพื่อใหการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of 
Local Administration : Thailand 4.0) และโครงการฝกอบรมหลักสูตรปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น :                
ประเทศไทย 4.0 (Chief Administrators of Local Administration : Thailand 4.0) เปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามบัญชีรายชื่อที่กําหนดสิ่งที่สงมาดวย 3 เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรและลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยหลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) 
ประสานงานกับนายวินัย สาดฟก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการเบอรโทรศัพท 090 -678-0185 สําหรับ
หลักสูตรปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Administrators of Local Administration 
: Thailand 4.0) ประสานกับนางสาวชนัดดา ทิศนุกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เบอรโทรศัพท                    
090 -678-0186  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

            \  

          (นาย ช โชคชัย คําแหง) 
                                       ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน 

       อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
โทร.  ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ตอ ๑๐๓  
โทรสาร  ๐-๒๕๑๖-๒๑๐6 , ๐-๒๑๙๑-๔๘๐๔ 
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