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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
24 กันยายน ๒๕๕7

เรื่อง

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย จานวน 1 ชุด
2. ใบสมัครเข้าอบรม
จานวน ๑ แผ่น
3. ใบแจ้งชาระเงินค่าเข้าอบรม
จานวน ๑ แผ่น
4. เอกสารการเตรียมตัวเข้าอบรม
จานวน ๑ แผ่น
5. ตารางการฝึกอบรม
จานวน 1 แผ่น
6. แผนที่สถานที่ฝึกอบรม
จานวน ๑ แผ่น
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาเทคนิค
ด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PR road to AEC) รุ่นที่ 24
ระหว่ างวั นที่ 15 – 19 ธั นวาคม 2557 ณ สถาบั นพั ฒนาบุ คลากรท้ องถิ่ น ถนนพหลโยธิ น (ซอยคลองหลวง 8)
ต าบลคลองหนึ่ ง อ าเภอคลองหลวง จั งหวั ดปทุ มธานี โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรท้ องถิ่ น
ด้านการประชาสั มพันธ์ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดาเนินการโครงการดังกล่าว
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามนโยบายภาครัฐที่ได้กาหนดไว้ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 . ดาเนินการดังนี้
1. คั ดเลื อกเจ้ าหน้ าที่ ที่ มีส่ วนเกี่ยวข้ องกั บงานด้ านประชาสั มพั นธ์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
หน่วยงานละ 1 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรม โดยส่งใบสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ถึ งสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทางโทรสารหมายเลข 0-2516-4232 , 0-2191-4804 , 0-2516-2106 หรือสมัครทาง www.lpdi.go.th
2. ชาระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ท่านละ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
(รวมค่ าที่ พั กและอาหาร) ณ ธนาคารกรุ งไทยทุ กสาขาตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้ วย 3. โดยธนาคารจะออก “ใบรั บ ช าระ
ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ” ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
3. ให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปรายงานตัวพร้อมหนังสือส่ งตัว ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม
2557 เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ สถานที่ฝึกอบรมฯ สาหรับการแต่งกายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

/ทั้งนี้…

-2ทั้ ง นี้ สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส่ ว นนโยบายและแผนการฝึ ก อบรม
โทร. 090-6780179 หรือ 090-6780180 สาหรับบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย
ให้ดาวน์โหลดได้ที่ www.lpdi.go.th (หัวข้อหนังสือราชการ)
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
;

(นายสมดี คชายั่งยืน)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม
โทร ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ต่อ ๑๗๒-๑๗๓
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖

