
หนาที่ ๑
โครงการฝกอบรม ประจําเดือนสิงหาคม-กันยายน 2548 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมาย
1. รองนายกเทศมนตรี รุนที่ 3 -  รองนายกเทศมนตรี / เทศมนตรี
    คาลงทะเบียน15,500 บาท 15 - 26 ส.ค.48 - สถานที่อบรม หอประชุม 100 ปมหาดไทย
    จํานวนรุนละ  75 คน รุนที่ 4   ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
    (2 สัปดาห) 12-23 ก.ย.48

2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รุนที่ 18 - สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด (ส.อบจ.)
    คาลงทะเบียน 9,000 บาท 5 - 10 ก.ย.48 - สถานที่อบรม หอประชุม 100 ปมหาดไทย
    จํานวน 75  คน   ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
    (6 วัน)

โครงการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 3. จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 7 ณ  ม.เทคโนโลยีราชมงคล  ธัญบุรี (รุนที่ 7 )
ประจําเดือนสิงหาคม  - กันยายน 2548      คาลงทะเบียน 12,000 บาท 15 ส.ค.-26 ส.ค.48 

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)      จํานวนรุนละ 70 คน รุนที่ 8 ณ ศูนยฝกอบรม ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (รุนที่ 8 )
      (2 สัปดาห) 29 ส.ค. -9 ก.ย.48

รุนที่ 9 และ 10 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  (รุนที่ 9 )
19 - 30 ก.ย.48 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (รุนที่ 10 )

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 4. นักบริหารการศึกษา รุนที่ 3 - ตําแหนงนักบริหารการศึกษา.
ถนน.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต      คาลงทะเบียน 22,000 บาท 1 - 26 ส.ค. 48 - สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น 
อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110      จํานวนรุนละ 80 คน   ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร.0-2577-4707-8       (4 สัปดาห)

5. นายกเทศมนตรี รุนที่ 7 - นายกเทศมนตรี 
    คาลงทะเบียน 25,500 บาท 15 ส.ค.-2 ก.ย.48 - สถานที่อบรม หอประชุม 100 ปมหาดไทย
    จํานวน 80  คน   ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
    ( 3 สัปดาห)



หนาที่ ๒
โครงการฝกอบรม ประจําเดือนสิงหาคม-กันยายน 2548 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมาย
6. นักบริหารงานสาธารณสุข รุนที่ 4 - ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนง ผอ.กอง/หน.กอง
    คาลงทะเบียน 22,000 บาท 29 ส.ค. - 23 ก.ย. 48   หน.ฝาย (สายงานนักบริหารงานสาธารณสุข)
    จํานวน 80  คน - สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น 
     ( 4 สัปดาห)   ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
7. นายก อบต. รุนที่ 41 - นายกองคการบริหารสวนตําบล
    คาลงทะเบียน 15,500 บาท 5-16 ก.ย. 48 - สถานที่อบรม หอประชุม 100 ปมหาดไทย
    จํานวนรุนละ 75 คน รุนที่ 42   ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
    (2 สัปดาห) 19-30 ก.ย.

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครที่แนบมาพรอมนี้กรอกรายละเอียดแลว
    สงมาตามที่อยู  (แผนที่ 1)
2. เมื่อสงใบสมัครมาแลวรอการติดตอกลับจากสถาบันฯ 



หมายเหต ุ สงใบสมัครฯ ถึงสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (หอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย) 
        กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ถนนรังสิต – นครนายก (คลอง 6) อ.ธัญบุรี 
        จ.ปทมุธานี  12110  หรือ โทรสาร 0 – 2577 – 4707-8    
       E-mail Address :  Localman_20 @hotmail.com 

 
 

 

ใบสมัครเขารับการอบรมหลักสูตร ....................................................... 
รุนที่...................... ระหวางวันที่ ......................................... 

      เขียนที่.............................................................................    
      อําเภอ..................................จังหวัด................................ 
      รหัสไปรษณยี................................. 
     วันที่............................................................................................. 
1.  ช่ือ............................................................................สกุล........................................................................... 
 ตําแหนง................................................ระดบั.........สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................... 
2.   วัน/เดือน/ปเกิด............................................................................อายุ.....................................................ป 
 วุฒิการศึกษา............................................................................................................................................ 
3.  ประวัติการดํารงตําแหนง 
 3.1 ตําแหนง.......................................................................เมื่อ.................................................................... 
 3.2 ตําแหนง......................................................................เมื่อ..................................................................... 
 3.3 ตําแหนง......................................................................เมื่อ..................................................................... 
4.  ประวัติการเขารับการศึกษาอบรม 
 4.1  หลักสูตร............................................เมื่อวันที่..........................................ระยะเวลาอบรม.........วัน 
 4.2  หลักสูตร............................................เมื่อวันที่..........................................ระยะเวลาอบรม.........วัน 
 4.3  หลักสูตร............................................เมื่อวันที่..........................................ระยะเวลาอบรม.........วัน 
5.  หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได   ที่ทํางาน............................โทรสาร........................มือถือ....................... 
 E – mail Address :  ................................................................................... 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนของผูสมคัรฯ เปนจริงทกุประการ 
 

ลงชื่อ................................................ผูสมัคร 
(.........................................................) 

 


