
ที ่มท ๐๘๐๗.๓/ว 1143              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                   ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

             23 เมษายน 2561 

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 74”  

เรียน   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง     จ านวน ๑ ชุด 
     2. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม    จ านวน ๑ ชุด 
    3. ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน    จ านวน ๑ ฉบับ 
    4. ส าเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒  
        ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒     จ านวน ๑ ฉบับ 
    5. เอกสารการเตรียมตัวส าหรับเข้ารับการฝึกอบรม   จ านวน ๑ ฉบับ 

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้มีการจัดอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 74” 
ในระหว่างวันที่  27 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8               
ถนนพหลโยธิน ต าบลคลอง 1 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมตามต าแหน่ง
และสายงานส าหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งด ารงต าแหน่ง “นักบริหารงานช่าง” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทันสมัย ทันเหตุการณ์ เสริมสร้างจิตส านึก    
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ    
ตรงตามมาตรฐานของต าแหน่ง ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัด (ก.จ.) 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าลงทะเบียน            
เข้ารับการฝึกอบรมคนละ 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรฯ ดังกล่าว รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 

   เพ่ือให้การเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 74” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้ท่านพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งในสายงานของบุคลากรในสังกัดของท่านซึ่งเป็น    
ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ อีกครั้งหนึ่งก่อนด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียน ว่าผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่ง “นักบริหารงานช่าง” ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ
ทั้งนี้ หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พบในภายหลังว่าบุคคลดังกล่าว
ไม่ได้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง “นักบริหารงานช่าง” จะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ
ตั้งแต่ต้น และจะส่งตัวคืนทางหน่วยงานต้นสังกัดทันที 
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  2. เมื่อด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ  
การฝึกอบรม ช าระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จ านวน 34 ,000 บาท (สามหมื่นสี่ พันบาทถ้วน )                              
สั่งจ่ายเช็คในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยน าใบแจ้งช าระ
ค่าลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 11
พฤษภาคม 2561 ธนาคารจะออก “ใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ” ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถ
ใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้ โดยได้รับอนุมัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมน าส าเนาหลักฐานการช าระเงินดังกล่าวมาแสดงเป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวด้วย 
     3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัว สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพ่ือจัดเตรียม
เอกสาร เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ และเตรียมความพร้อมส าหรับการไปเข้ารับการฝึกอบรมและ     
ให้เดินทางมารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่ 14.00 น. ถึง 16.00 น. โดยแต่งกายชุดนักศึกษา 
    4. กรณีมีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
นางสาวเสนาะ หามนตรี นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ หรือนายศราวุธ สุวรรณรูป เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการฯ ส่วนแผนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 
090-678-0188 และ 090-678-0187 ตามล าดับและตรวจสอบข้อมูลการเขารับการฝึกอบรม             
ได้ที่ www.lpdi.go.th 

  จึงขอเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                               (นาย ช โชคชัย ค าแหง) 
                     ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน 
                    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
โทร ๐-๒๕๑๖-4080 ต่อ 103 
โทรสาร  ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ 
 


