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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
8 มกราคม 2561

เรื่อง

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 5”

เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่สงมาดวย ๑. บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
๒. ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียน
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
4. เอกสารการเตรียมตัวสําหรับเขารับการฝกอบรม

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดใหมีการจัดฝกอบรม หลักสูตร “นักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 5” ระหวางวันที่ 4 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงคเพื่อให
ผูเข า รับ การอบรมมี ความรูทางวิชาการ และทางเทคนิ ค ตลอดจนความรูในเรื่องกฎหมาย ระเบี ยบ และ
ขอ บังคั บอื่น ๆ ที่เกี่ย วขอ งกับ งานดา นการปอ งกันและบรรเทาสาธารณภั ย สามารถนํ า ไปปรับ ประยุ กตใช
ในการปฏิ บัติงานในหนา ที่ตามบทบาทภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยา งมีประสิทธิ ภาพ โดยมี
คา ลงทะเบี ย นเข า รั บการฝก อบรม คนละ 33,200 บาท (สามหมื่ นสามพั น สองร อยบาทถ ว น) ในการนี้
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทาน เปนผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1
เพื่อใหการเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร “นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 5”
เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ใหผู มี คุ ณ สมบั ติ เ ข า รั บ การฝ ก อบรม ชํ า ระเงิ น ค า ลงทะเบี ย นการฝ กอบรม จํ า นวน
33,20๐ บาท (สามหมื่นสามพั นสองร อยบาทถ วน) โดยนําใบแจ งการชํ าระเงินค าลงทะเบี ยน ตามสิ่ งที่ สงมาด วย 2
ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ธนาคารจะออก
“ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ” ซึ่งเอกสารดังกลาวสามารถใชแทนใบเสร็จรับเงินได โดยไดรับ
อนุมัติต ามหนังสื อกรมบัญชีกลาง ตามสิ่งที่สงมาดว ย 3 ทั้ งนี้ ใหผูเ ขา รั บการฝ ก อบรมนํา สํ า เนาหลั กฐาน
การชําระเงินดังกลาว มาแสดงเปนหลักฐานแกเจาหนาที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวดวย
2. ใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัว ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 เพื่อจัดเตรียม
เอกสาร เครื่องแตงกาย ของใชสว นตัว ฯลฯ และเตรียมความพรอมสําหรับไปเขา รับการฝกอบรม และให
เดิ นทางไปรายงานตั วเพื่ อเข ารั บการฝกอบรม พร อมหนั งสื อส งตัวจากตนสั งกั ด ณ สถาบั นพั ฒนาบุ คลากรท องถิ่ น
ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิ น ตํา บลคลองหนึ่ง อํา เภอคลองหลวง จั งหวั ดปทุ ม ธานี ในวั น อาทิตย ที่
4 กุมภาพันธ 2561 ระหวางเวลา 14.00 – 16.00 น. แตงกายชุดนักศึกษา

/กรณีมี....

-2กรณีมีปญหาขอสงสัย หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอสอบถามไดที่
นางสาวชนั ดดา ทิ ศ นุกุ ล นั ก ทรั พ ยากรบุ คคลปฏิ บั ติ การ สว นนโยบายและแผนพัฒ นาบุ ค ลากรท อ งถิ่ น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หมายเลขโทรศัพท ๐๙-๐๖๗๘-๐๑86 และสามารถตรวจสอบขอมูลการเขารับ
การฝกอบรมตามหลักสูตรฯ ไดที่ www.lpdi.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

\

(นาย ช โชคชัย คําแหง)
ผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทร ๐-๒๕๑๖-4080 ตอ 103
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖

