


หมายเหต ุ สงใบสมัครฯ ถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (หอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย) 
        กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ถนนรังสิต – นครนายก (คลอง 6) อ.ธัญบุรี 
        จ.ปทุมธานี  12110  หรือ โทรสาร 0 – 2577 – 4708    
       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 

(.........................................................) 
    อนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรมตามหลกัสูตรดังกลาวได 
          ลงชื่อ...................................................ผูบังคับบัญชา 
     (.........................................................)  
                                         ตําแหนง.............................................................. 









หนาที่ ๑
โครงการฝกอบรม ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2549 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 
หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
1. หลักสูตร จนท./จพง. พัสดุ รุนที่ 11
     คาลงทะเบียน 11,000 บาท 9-20 ม.ค. 49 -  สถานที่อบรม : จะมีหนังสือแจงกลับภายหลัง
     จํานวนรุนละ  100 คน รุนที่ 12
    (2 สัปดาห) 23 ม.ค. - 3 ก.พ. 49 

รุนที่ 13
20 ก.พ.-3 มี.ค. 49
รุนที่ 14
20-31 มี.ค. 49

โครงการฝกอบรมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2. หลักสูตร จนท./จพง. การเงินและบัญชี รุนที่ 19
ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2549      คาลงทะเบียน 11,000 บาท 9-20 ม.ค. 49 -  สถานที่อบรม : จะมีหนังสือแจงกลับภายหลัง

     จํานวนรุนละ  100 คน รุนที่ 20
(โครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม ฯ )     (2 สัปดาห) 6-17 ก.พ. 49

รุนที่ 21
6-17 มี.ค. 49

3. หลักสูตร จนท./จพง.ตรวจสอบภายใน รุนที่ 3
        สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น      คาลงทะเบียน 11,000 บาท 23 ม.ค. - 3 ก.พ. 49 - สถานที่อบรม : จะมีหนังสือแจงกลับภายหลัง
        กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น      จํานวนรุนละ  100 คน 
        ถนน.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต     (2 สัปดาห)
        อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 4. หลักสูตร ชาง/นายชาง เทศบาล รุนที่ 10
        โทร. 0 2577 4707    โทรสาร. 0 2577 4708  หรือ      คาลงทะเบียน 11,000 บาท 20 ก.พ.- 3 มี.ค. 49 - สถานที่อบรม : จะมีหนังสือแจงกลับภายหลัง
       เฉพาะหลักสูตรของ ม.เทคโนโลยีราชมงคล      จํานวนรุนละ  100 คน 
        โทร./โทรสาร   0 2676 3875 , 0 2676 3352     (2 สัปดาห)
        0 6533 0355 , 0 6584 3656 , 0 9111 1215 

-  จนท./จพง. พัสดุ อปท.

-  จนท./จพง. การเงินและบัญชี อปท.

- จนท./จพง.ตรวจสอบภายใน อปท.

- ชาง/นายชาง เทศบาล 



หนาที่ ๒
โครงการฝกอบรม ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2549 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 
หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
5. หลักสูตร ชาง/นายชาง อบจ. รุนที่ 6
     คาลงทะเบียน 11,000 บาท 20 -31 มี.ค. 49 - สถานที่อบรม : จะมีหนังสือแจงกลับภายหลัง
     จํานวนรุนละ  100 คน 
    (2 สัปดาห)
6. หลักสูตร จนท./จพง.ธุรการ รุนที่ 20 
     คาลงทะเบียน 11,000 บาท 6-17 ก.พ. 49 - สถานที่อบรม : จะมีหนังสือแจงกลับภายหลัง
     จํานวนรุนละ  100 คน รุนที่ 21
    (2 สัปดาห) 6-17 มี.ค. 49
7. หลักสูตร จนท./จพง.เทศกิจ รุนที่ 2
     คาลงทะเบียน 11,000 บาท 20 ก.พ.- 3 มี.ค. 49 - สถานที่อบรม : จะมีหนังสือแจงกลับภายหลัง
     จํานวนรุนละ  100 คน 
    (2 สัปดาห)
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร แลวสงมาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หรือ  โทรสารตามหมายเลขที่กําหนด 
2. รอหนังสือเรียกตัวเขารับการอบรมจะแจงวันที่เขารับการอบรม และสถานที่การอบรม 
3. หากใกลเวลาการอบรมยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ ใหผูสมัครติดตอกลับที่สถาบัน ฯ
    ตามหมายเลขที่แจงไว 
4. หากสงใบสมัครมาแลวรุนที่สมัครเต็มทางเราจะจัดใหในรุนที่วาง ใหผูสมัครรอการติดตอกลับ
    หรือ ดูที่เว็ปไซต www.obrom.net  (เฉพาะหลักสูตรของ ม.ราชมงคล)

- ชาง/นายชาง อบจ.

-จนท./จพง.ธุรการ อปท.

-จนท./จพง.เทศกิจ อปท.



หนาที่ ๑
โครงการฝกอบรม ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2549 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
1. หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา รุนที่ 13
    คาลงทะเบียน 27,000 บาท 2 ม.ค.-27 ม.ค.49 - สถานที่อบรม :  ศูนยฝกอบรม โรงแรมแกวเจาจอม
    จํานวน รุนละ 60 คน รุนที่ 14    
    (4 สัปดาห ) 6 ก.พ.-3 มี.ค. 49

รุนที่ 15
6 มี.ค.-31 มี.ค. 49

โครงการฝกอบรมของ มหาวิทยาลัย รภ.สวนสุนันทา 2. หลักสูตรศึกษานิเทศก รุนที่ 1
ประจําเดือน  มกราคม - มีนาคม 2549     คาลงทะเบียน 25,000 บาท 2 ม.ค.-28 ม.ค. 49 - สถานที่อบรม :  ศูนยฝกอบรม โรงแรมแกวเจาจอม

    จํานวน รุนละ 50 คน รุนที่ 2
(โครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม ฯ )     (4 สัปดาห ) 6 ก.พ.- 3 มี.ค. 49

        สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ขั้นตอนการสมัคร
        กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร แลวสงมาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  หรือ  โทรสารตามหมายเลขที่กําหนด 
        ถนน.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต 2. รอหนังสือเรียกตัวเขารับการอบรมจะแจงวันที่เขารับการอบรม และสถานที่การอบรม 
        อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 3. หากใกลเวลาการอบรมยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ ใหผูสมัครติดตอกลับที่สถาบัน ฯ
        โทร. 0 2577 4707    โทรสาร. 0 2577 4708     ตามหมายเลขที่แจงไว 
       เฉพาะหลักสูตรของ ม.รภ.สวนสุนันทา
       โทร./โทรสาร 0 2241 5397

- ผูบริหารสถานศึกษาระดับ 6 ขึ้นไป

- ตําแหนงศึกษานิเทศก 



หนาที่ ๑
โครงการฝกอบรม ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2549 โดยมหาวิทยาลัยรศิลปากร
หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
1. หลักสูตร นักสังคมสงเคราะห รุนที่ 1
    คาลงทะเบียน 26,000 บาท 9 ม.ค. - 3 ก.พ. 49 - สถานที่อบรม :  ศูนยฝกอบรม โรงแรมฮาวเวิรค
    จํานวน รุนละ 80 คน    แขวงบางโคล  เขตบางคอแหลม
    (4 สัปดาห )
2. หลักสูตรบุคลากร รุนที่ 4
    คาลงทะเบียน 26,000 บาท 13 ก.พ.-10 มี.ค. 49 - สถานที่อบรม :  ศูนยฝกอบรม โรงแรมฮาวเวิรค
    จํานวน รุนละ 80 คน    แขวงบางโคล  เขตบางคอแหลม
    (4 สัปดาห )

โครงการฝกอบรมของ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 2
ประจําเดือน  มกราคม - มีนาคม 2549     คาลงทะเบียน 26,000 บาท 13 มี.ค.-7 เม.ย. 49 - สถานที่อบรม :  ศูนยฝกอบรม โรงแรมฮาวเวิรค

    จํานวน รุนละ 80 คน    แขวงบางโคล  เขตบางคอแหลม
(โครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม ฯ )     (4 สัปดาห )

ขั้นตอนการสมัคร
        สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร แลวสงมาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ฯ หรือ  โทรสารตามหมายเลขที่กําหนด 
        กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 2. รอหนังสือเรียกตัวเขารับการอบรมจะแจงวันที่เขารับการอบรม และสถานที่การอบรม 
        ถนน.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต 3. หากใกลเวลาการอบรมยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ ใหผูสมัครติดตอกลับที่สถาบัน ฯ
        อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110     ตามหมายเลขที่แจงไว 
        โทร. 0 2577 4707     โทรสาร. 0 2577 4708    หรือ 
       เฉพาะหลักสูตรของ ม.ศิลปากร 
        0 2291 5263 , 0 2291 5364 , 0 2291 5276
       โทรสาร 0 2291 5515 

- ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห

- ตําแหนงบุคลากร

- ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน


