
ที ่มท 0807.3/ว 1289            กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                                                  ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 

      กรุงเทพฯ 10300 

      25 มีนาคม 2562 

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 2”   

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น จ านวน 1 ชุด 
2. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 2”                 
    จ านวน 1 ชุด 

  3. ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ 
  4. ส าเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  

    จ านวน 1 ฉบับ 
  5. เอกสารการเตรียมตัวส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ได้ก าหนด 
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 2” ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม          
ภาคบังคับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ระหว่างวันพุธที ่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562         
ณ สถาบัน พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามกรอบของต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท างาน
ในองค์กรและการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสมัยใหม่ การบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 และการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน             
พร้อมทั้งเพ่ิมสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรและประชาชนเป็นหลัก และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการ 
สรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
เรื่อง การขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ประกาศ
คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง การขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร และประกาศ
คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี 
ผู้ผ่านการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ก าหนดให้ผู้ผ่านการสรรหาที่จะได้รับแต่งตั้ง  
ในต าแหน่งใดต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดแล้วแต่กรณี หากผู้นั้น 
ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมก็ให้แต่งตั้งไปรักษาการในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง ไปพลางก่อน และต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปิดอบรมในหลักสูตรนั้น เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว ก็ให้รายงาน  
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งที่รักษาการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ โดยมีค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมคนละ 34,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

/ในการนี้… 



 - ๒ - 

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถ         
ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 

เพ่ือให้การเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 2” 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้ท่านพิจารณาด าเนินการ ดังนี้  

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมฯ อีกครั้งหนึ่งก่อนด าเนินการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนว่า ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ทั้งนี้ หาก  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พบในภายหลังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่มี
คุณสมบัติฯ ดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจะพิจารณาส่งตัวคืนทางหน่วยงานต้นสังกัดทันที 

2. เมื่อด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้มีคุณสมบัติ                
เข้ารับการฝึกอบรม ช าระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 34,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
สั่งจ่ายเช็คในนาม“สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”โดยน าใบแจ้งการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ภายในวันจันทร์          
ที่ 29 เมษายน 2562 โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ” ให้กับผู้ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนฯ ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้โดยได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าส าเนาหลักฐานการช าระเงินดังกล่าวมาแสดงเป็น
หลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวด้วย 

3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัว สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพ่ือจัดเตรียม
เอกสาร เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ และเตรียมความพร้อมส าหรับการไปเข้ารับการฝึกอบรมและ        
ให้เดินทางไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวัน พุธ            
ที ่8 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. แต่งกายชุดนักศึกษา 

4. กรณีมีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ นางสาวเสนาะ หามนตรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ หรือนายอนูวา สาแล๊ะ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการฯ ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 
09 0678 0191 และ 09 0678 0192 ตามล าดับ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเข้ ารับ              
การฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นาย ช โชคชัย  ค าแหง) 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
นายอนูวา สาแล๊ะ โทร.  09 0678 0192 
โทรสาร  ๐ 2516 2106 

 

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

