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   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
        ถนนราชสีมา กทม.10300 

 31  มีนาคม   2547                     

เรื่อง   โครงการอบรมคอมพิวเตอรเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
        ประจําป พ.ศ. 2547  
เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
สิ่งที่สงมาดวย  1.  หลักสูตรการฝกอบรมตามโครงการฯ    จํานวน 1 ชุด 
         2. ใบสมัครเขารับการฝกอบรม    จํานวน 1 ชุด 
  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเพิ่มความรูและศักยภาพในการบริหารงานใหกับหนวยงานและองคกร            
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปดการอบรมจํานวน 16 รุน ระหวางวันท่ี 10 พฤษภาคม – 27 สิงหาคม 2547 ราย
ละเอียดปรากฏตามเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวย จึงขอใหกลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ประชาสัมพันธและประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี เพื่อใหทราบและเชิญชวน
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงโครงการดังกลาว ท้ังน้ีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 
www.thailocaladmin.go.th 
  2. ขอใหเปนผูรวบรวมใบสมัครจากบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสนใจเขารับการฝกอบ
รมในหวงระยะเวลาดังกลาว โดยใหสงใบสมัครดังกลาวถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ภายในวันท่ี 23 เมษายน 
2547 ท้ังน้ี เพื่อความรวดเร็ว จังหวัดอาจทยอยสงใบสมัครไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนระยะ ๆ ทาง
ไปรษณีย หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002,0-2241-9003 
  3. สําหรับผูซึ่งสมัครเขารับการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น ป 2547 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาปรับระยะเวลาการฝกอบรมจาก 3 วัน เปน 
5 วัน เพื่อเพิ่มเติมเน้ือหาและการฝกปฏิบัติ ใหสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง ท้ังน้ี หากผูสมัครประสงคท่ีจะเขารับการฝก
อบรม ขอใหแจงความประสงคโดยการสมัครเขารับการอบรมในหลักสูตรคอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับการใชงาน  ใน
สํานักงาน (Office) หรืออาจเลือกท่ีจะสมัครเขารับการอบรมในหลักสูตรอื่น  ๆ 
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4. ใหผูประสงคจะเขารับการอบรมเบิกคาใชจายจากตนสังกัด เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมใน 

อัตราหลักสูตรละ 7,000 บาท นําไปชําระในวันรายงานตัวที่สถานที่พักและจัดฝกอบรม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชุมพร  พลรักษ) 
รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

   อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

 
 
 
 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น 
กลุมงานระบบงานคอมพิวเตอร 
โทร 0-2241-9000 ตอ 1104,1105 
โทรสาร 0-2241-9002,0-2241-9003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเขารับการอบรมใบสมัครเขารับการอบรม  

โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2547 

ช่ือ (นาย,นาง,น.ส.)…………………………………………………………………..………………อายุ……………………ป 

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………..……………… … 

สถานที่ทํางาน  ...………………………………………………………………………………………………….………… 

โทรศัพท…………………………………………………………..โทรสาร………….……………………………………… 

การศึกษาสูงสุด…………………สาขาวิชา………………………………………….…………ปที่สําเร็จการศึกษา....................... 

นับถือศาสนา……………………… 

กรุณาใสเครื่องหมาย    ในรุนที่ตองการสมัคร 

             รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม  2547   
          หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD) 

  หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัตกิารเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง (AutoCAD Advance) 

          หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณ (Spread Sheet) 

             รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม  2547   
         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง (AutoCAD Advance)   

        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณขั้นสูง (Spread Sheet Advance) 

         หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 24 – 28  พฤษภาคม  2547   
         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบตัิการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD) 

        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง (AutoCAD Advance) 

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูล (Database) 

   รุนที่ 4 ระหวางวันที่  31 พฤษภาคม –  4 มิถุนายน  2547   
        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง (AutoCAD Advance)   

        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลข้ันสูง (Database Advance) 

         หลักสูตรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ (Operation System) เครือขาย (Network) และ Hardware 

   รุนที่ 5 ระหวางวันที่  7 - 11  มิถุนายน  2547   
        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD )   

        หลักสูตรคอมพิวเตอร สําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการสราง Web Page เพ่ือการประชาสัมพันธองคกร (Front Page) 
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    รุนที่ 6 ระหวางวันที่  14 - 18  มิถุนายน  2547   
        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง (AutoCAD  Advance)   

        หลักสูตรคอมพิวเตอร สําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูล (Database) 

    รุนที่ 7 ระหวางวันที่  21 - 25  มิถุนายน  2547   
        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD)   

        หลักสูตรคอมพิวเตอร สําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูล (Database) 

    รุนที่ 8 ระหวางวันที่  28 มิถุนายน  - 2 กรกฎาคม 2547   
        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง  (AutoCAD Advance)   

       หลักสูตรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ (Operation System) เครือขาย (Network) และ Hardware 

        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณ (Spread Sheet)  

    รุนที่ 9 ระหวางวันที่  5 - 9 กรกฎาคม 2547   
        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD)   

        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง  (AutoCAD Advance)   

        หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    รุนที่ 10 ระหวางวันที่  12 – 16  กรกฎาคม 2547   
        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD)   

        หลักสูตรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบตัิการ (Operation System) เครือขาย (Network) และ Hardware  

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณขั้นสูง (Spread Sheet Advance) 

    รุนที่ 11 ระหวางวันที่  19 - 23  กรกฎาคม 2547   
        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD)   

        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง  (AutoCAD Advance)   

          หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลข้ันสูง (Database Advance) 

    รุนที่ 12 ระหวางวันที่  26 - 30  กรกฎาคม 2547   
         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง  (AutoCAD Advance 

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการสราง Web Page เพ่ือการประชาสัมพันธองคกร (Front Page) 

          หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
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รวมทั้งส้ิน.............รุน...........หลักสูตร คาใชจายในการเขารับการอบรมหลักสูตรละ 7,000 บาท /คน รวมเปนเงินทั้งส้ิน................บาท                        

                 หากมีความประสงคจะเขารับการอบรมในรุน/หลักสูตรอื่นตามที่ปรากฏในโครงการ ขอใหระบุช่ือหลักสูตร 

              1.............................................................................ชวงเวลา (เดือน).............................................. 

              2.............................................................................ชวงเวลา (เดือน).............................................. 

              3.............................................................................ชวงเวลา (เดือน).............................................. 

               

  ลงช่ือ………………………………………………………ผูสมัคร 

                     (……………………………………………………..) 

           …………./………………/……………..  

 

        หมายเหต ุ1. เวลาที่ใชอบรม  30 ชม. วันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.   คาใชจายในการอบรมรวมที่พัก อาหาร                  
                     คาวิทยากรและอื่น ๆ คนละ  7,000   บาท/หลักสูตร     
                  2. สําหรับผูที่ประสงคจะเขารับการอบรมในหลักสูตรขั้นสูง (Advance) จะตองเปนผูที่ผานการอบรมในหลักสูตร                
ขั้นพื้นฐานของ สถ. (อบรมในป 2546 หรือป 2547) หรือเปนผูที่ปฏิบัติงานที่ใชความรูเก่ียวกับหลักสูตรดังกลาว หรือเปนผูที่มีความรู 
ในหลักสูตรดังกลาว 
                  3. สงใบสมัครฯ ถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพ 10300  
                             โทรสารหมายเลข 0-2241-9002 
                   4.  การเขารายงานตัวตั้งแตเวลา 09.00 น.  ของวันอบรมวันแรก ณ สถานที่ฝกอบรม โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท 
                       ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี  
                  5. การแตงกาย : ชุดสุภาพ  หามใสเสื้อยืด กางเกงยีนส รองเทาแตะ 
                     6. คาใชจาย :  -  คาเดินทางเบิกจากตนสังกัด 
                                        - คาใชจายในการฝกอบรมชําระเต็มจํานวนในวันรายงานตัว 
                7. หากไมสงใบสมัครตามกําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขาฝกอบรมในหลักสูตรแตละรุนดังกลาวและจะดําเนิน
การคัดเลือกจากผูที่สงใบสมัครและขอมูลครบถวนเทานั้น 
             

 

……………………………………………………. 
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