ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว 2554

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
9 ธันวาคม 2559

เรื่อง

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายชื่อ
2. โครงการฝึกอบรม
3. ตารางการอบรม
4. การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม
5. แผนที่การเดินทาง
6. แบบใบโอนเงินค่าลงทะเบียน

จํานวน 1 ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กับ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือทางวิชาการในการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 28
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘)
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ค่าลงทะเบียน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
คุ ณสมบั ติ ของผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ ารั บการอบรม คื อ ผู้ ที่ ดํ ารงตํ าแหน่ งหรื อเคยดํ ารงตํ าแหน่ งปลั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักปลัดระดับสูง หรือ ผู้อํานวยการสํานักระดับสูง หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานในตําแหน่งหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์ ที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชน มีความสามารถในการบริหารทรัพยากร
ได้อย่างคุ้มค่า เสริมสร้างความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการของตนเอง และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่ วถึง ทันการณ์ โปร่งใส และเป็นธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (...ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าว จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ดําเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้มีรายชื่อ แจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท์ ๐๙-๐๖๗๘-๐๑86 ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
2. ชํ า ระเงิ น ค่า ลงทะเบี ย นการฝึ ก อบรม จํา นวน 100,00๐ บาท (หนึ่ง แสนบาทถ้ ว น)
ที่ ธนาคารกรุ งไทยทุ กสาขา ชื่ อบั ญชี พั ฒนาบุ คลากรท้ องถิ่ น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น (โครงการความร่ วมมื อ)
บัญชีกระแสรายวัน Company Code 91707 เลขที่บัญชี 984-3-88397-7 ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้
ภายในวั น ศุ ก ร์ ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 และให้ นํ า สํ า เนาการชํ า ระเงิ น มาแสดงในวั น รายงานตั ว โดย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะออกใบเสร็จรับเงินให้ในวันปฐมนิเทศ
3. ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม รายงานตั วพร้ อมหนั งสื อส่ งตั วและสํ าเนาการชํ าระเงิ น
ณ สถานที่ฝึกอบรมในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยแต่งเครื่องแบบสีกากีคอ
พับแขนยาว
/ทั้งนี้...

-2ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ มไดที่ สวนนโยบายและแผนพั ฒนาบุ คลากรท องถิ่ น
นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙-๐๖๗๘-๐๑86 และสามารถตรวจสอบขอมูลหลักสูตรไดที่ www.lpdi.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
;

(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖

