ที่ มท 0807.3/ว 3551

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
5 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “เจา พนั กงานประปา รุนที่ 1”

เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่สงมาดวย 1. โครงการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานประปา จํานวน 1 ชุด
2. รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมหลักสูตร “เจาพนักงานประปา รุนที่ 1”
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 “เจาพนักงานประปา
รุนที่ 1” ระหวางวันที่ 6 – 24 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ
100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อใหผูเขารับการฝก อบรมมีค วามรู
ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง มีวิสัยทัศนและทัศนคติที่ถูกตอง ในการปฏิบัติงาน
เพื่ อประโยชน ขององคกรและประชาชน ตลอดจนมีความสามารถในการบริห ารทรัพยากรไดอ ยางคุมค า
มีการสรางเครือขาย เพื่อปรึกษาหารือและปฏิบัติงานรวมกัน และนํา ประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม
ไปปรับใชในองคก ร ไดอยา งมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผล โดยมีคา ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมคนละ
21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจ ารณาใหบุค ลากร
ในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติสามารถที่จะเขารับการฝกอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 และ 2
เพื่อใหก ารเขา รับ การฝกอบรมตามหลัก สูตร “เจา พนักงานประปา รุนที่ 1” เปนไปดว 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
คาลงทะเบียนวา ผูที่จะเขารับการฝกอบรมเปนผูที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงานประปา ทั้งนี้ หากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พบในภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ
ดังกลาวขางตน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจะพิจารณาสงตัวคืนทางหนวยงานตนสังกัดทันที
2. เมื่อดําเนิน การตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตามขอ 1 เรียบรอยแลว ใหผูมีคุณสมบัติเขารับ
การฝกอบรม ชําระเงินคาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม จํานวน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
สั่งจายเช็คในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” โดยนําใบแจงการชําระเงิน
คาลงทะเบียน สิ่งที่สงมาดวย 3 ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขา ภายในวันศุกรที่
30 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
เพื่อเขารับการฝกอบรมพรอมหนังสื อสงตั วจากต นสังกัด ณ สถาบันพั ฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุ ม
อนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ระหวางเวลา
07.00 – 09.00 น. แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
4. กรณีมปี ญหาขอสงสัย หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอสอบถามไดที่
นางสาวชนั ดดา ทิศนุ กุล นักทรัพยากรบุ คคลปฏิ บัติการ หรือนายพงษ นรินทร ตันเที่ยง เจาหนาที่ประสานงาน
โครงการฯ ส วนนโยบายและแผนพั ฒนาบุ คลากรท องถิ่น สถาบั นพั ฒนาบุ คลากรท องถิ่ น หมายเลขโทรศั พท
09 0678 0186 และ 09 0678 0177 ตามลําดับ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเขารับ การ
ฝกอบรมไดที่ www.lpdi.go.th หัวขอหนังสือราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นาย ช โชคชัย คําแหง)
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

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

