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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
30 ตุลาคม 2561

เรื่อง

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “เจา พนั กงานพัสดุ รุนที่ 61”

เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่สงมาดวย 1. หลักสูตรเจ าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ชุด
2. รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมหลักสูตร “เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 61”
จํานวน 1 ชุด
3. ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
จํานวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการเตรียมตัวสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดจัดการฝกอบรมหลักสูตร “เจาพนักงานพัสดุ
รุนที่ 61” ระหวา งวัน ที่ 9 – 28 ธั นวาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อใหผูเ ขา รับ
การฝ ก อบรมมี ความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกํา หนดตํา แหนง มีวิสัย ทัศ นแ ละทั ศ นคติ
ที่ถูกตอง ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน ขององคกรและประชาชน ตลอดจนมีความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรไดอยางคุมคา มีการสรางเครือขาย เพื่อปรึกษาหารือและปฏิบัติงานรวมกัน และนํา ประสบการณ
ที่ไดรับ จากการฝกอบรม ไปปรับใชในองคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคาลงทะเบียน
เขารับการฝกอบรมคนละ 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดพิจ ารณาใหบุคลากรในสังกั ดของท านเปน ผูมีคุ ณสมบัติส ามารถที่จะเขา รับ การฝกอบรม รายละเอี ยด
ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 และ 2
เพื่อ ใหการเขา รับ การฝก อบรมตามหลัก สูตร “เจา พนักงานพัส ดุ รุน ที่ 61” เปน ไปดว ย
ความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู เข ารั บ การฝ กอบรมฯ อี กครั้ งหนึ่ง ก อนดํา เนินการชํ า ระเงิ น
คาลงทะเบีย นวา ผูที่จ ะเขารับ การฝก อบรมเปน ผูที่ดํารงตําแหนงเจาพนัก งานพัส ดุ ทั้งนี้ หากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พบในภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ
ดังกลาวขางตน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจะพิจารณาสงตัวคืนทางหนวยงานตนสังกัดทันที
2. เมื่อดําเนิน การตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตามขอ 1 เรียบรอยแลว ใหผูมีคุณสมบัติเขารับ
การฝกอบรม ชําระเงินคาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
สั่งจายเช็คในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” โดยนําใบแจงการชําระเงิน
คาลงทะเบียน สิ่งที่สงมาดวย 3 ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขา ภายในวันจันทรที่
26 พฤศจิกายน 2561 โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ” ใหกับผูชําระเงิน
/คาลงทะเบียนฯ...

-๒คาลงทะเบียนฯ ซึ่งเอกสารดังกลาวสามารถใชแทนใบเสร็จรับเงินได โดยไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว
ตามสิ่งที่ สง มาดว ย 4 ทั้ งนี้ ใหผู เข ารั บการฝกอบรม นํา สํา เนาหลักฐานการชํา ระเงินดังกลา วมาแสดงเปน
หลักฐานใหกับเจาหนาที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวดวย
3. ใหผูเข ารับการฝกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัว สิ่งที่สงมาดวย 5 เพื่อจัดเตรียมเอกสาร
เครื่องแตงกาย ของใชสวนตัว ฯลฯ และเตรียมความพรอมสําหรับการไปเขารับการฝกอบรมและใหเดินทางไปรายงานตั ว
เพื่อเขารับการฝกอบรมพร อมหนั งสือส งตัวจากตนสังกั ด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8
ถนนพหลโยธิน ตํา บลคลองหนึ่ ง อํ า เภอคลองหลวง จั งหวัดปทุ มธานี ในวัน อาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2561
ระหวางเวลา 14.00 – 16.00 น. แตงกายชุดนักศึกษา
4. กรณีมปี ญหาขอสงสัย หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอสอบถามไดที่
นางสาวเสนาะ หามนตรี นั กทรัพยากรบุคคลชํานาญการ หรือนายพงษนรินทร ตันเที่ยง เจาหนาที่ประสานงาน
โครงการฯ ส วนนโยบายและแผนพั ฒนาบุ คลากรท องถิ่น สถาบั นพั ฒนาบุ คลากรท องถิ่ น หมายเลขโทรศั พท
09 0678 0191 และ 09 0678 0177 ตามลําดับ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเขารับ การ
ฝกอบรมไดที่ www.lpdi.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นาย ช โชคชัย คําแหง)
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรสาร ๐-2516-2106 0-2191-4804

