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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
10 มกราคม 2562

เรื่อง

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบภายในระดับตน รุนที่ 8”

เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่สงมาดวย ๑. หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับตน
2. รายชื่อผูม ีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
3. ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียน
4. สําเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
5. เอกสารการเตรียมตัวสําหรับเขารับการฝกอบรม

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

ด ว ยกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น โดยสถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรท อ งถิ่ น กํา หนดให มี
การจัดฝกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบภายในระดับตน รุนที่ 8” ระหวางวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ 2562
ณ สถาบันพัฒ นาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนหลักสูตรระยะสั้นตามที่ชมรมผูตรวจสอบภายในทองถิ่นขอความอนุเคราะหมาเพื่อพัฒนา
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในใหมีความรูความเชี่ย วชาญ
ในหลักวิชาพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เชน การบัญชี เศรษฐศาสตร กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สามารถนําหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม มาปรับใช
ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตาง ๆ
ไดอยางถูกตอง โดยมีคาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม คนละ 8,800 บาท (แปดพันแปดรอยบาทถวน)
ในการนี้สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรับการประสานรายชื่อจากชมรมผูตรวจสอบภายใน
ทองถิ่น ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 เพื่อใหการเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร “การตรวจสอบภายในระดับตน รุนที่ 8”
เปนไปความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ว า ผู ที่ จ ะเข า รั บ การฝ ก อบรมเป น ผู ที่ ดํา รงตํา แหน ง นั ก วิ ช าการ
ตรวจสอบภายในอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ก อ นดํา เนิ น การชํา ระเงิ น ทั้ ง นี้ หากกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พบในภายหลังวา ผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจะพิจารณาสงตัวคืนทางหนวยงานตนสังกัดทันที
2. เมื่อดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตามขอ 1 เรียบรอยแลว ใหผูมีคุณสมบัติเ ขารับ
การฝกอบรม ชําระเงินคาลงทะเบียนการฝกอบรม จํานวน 8,800 บาท (แปดพันแปดรอยบาทถวน) สั่งจายในนาม
“สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” โดยนําใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียน
สิ่งที่สงมาดวย 3 ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562
โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับ ชําระคาสาธารณูป โภคและคาบริก าร” ใหกับ ผูชํา ระเงิน คาลงทะเบีย นฯ
ซึ่งเอกสารดังกลาวสามารถใชแทนใบเสร็จรับเงินได โดยไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ตามสิ่งที่สงมาดวย 4
ทั้งนี้ ให ผู เ ขารั บ การฝ กอบรมนํ า สํ าเนาหลั กฐานการชํ าระเงิน ดั งกล าวมาแสดงเป น หลั กฐานแกเ จ าหน า ที่
โครงการฯ ในวันรายงานตัวดวย
๓. ใหผูเขารับ...

-23. ใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัว สิ่งที่สงมาดวย 5 เพื่อจัดเตรียมเอกสาร
เครื่องแตงกาย ของใชสวนตัว ฯลฯ และเตรียมความพรอมสําหรับการไปเขารับการฝกอบรมและใหเดินทาง
ไปรายงานตัวเพื่อเขารับ การฝกอบรมพรอมหนังสือสงตัว จากตน สังกัด ณ สถาบัน พัฒ นาบุคลากรทองถิ่น
ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ในวัน อาทิต ยที่
3 กุมภาพันธ 2562 ระหวางเวลา 14.00 – 16.00 น. แตงกายชุดนักศึกษา
4. กรณีมีปญหาขอสงสัย หรือตองการสอบถามรายละเอี
งการ
ยดเพิ่มเติม สามารถติดตอสอบถามไดที่
นายชญานนท จุ ลมานพ เจ าหน าที่ป ระสานงานโครงการฯ ส วนนโยบายและแผน
นนโยบายและแผนพัฒ นาบุ คลากรทองถิ่น
หมายเลขโทรศัพท ๐๙-๐๖๗๘-๐๑
๐๑89 และสามารถตรวจสอบขอมูลการเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ
ไดที่ www.lpdi.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นาย ช โชคชัย คําแหง)
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

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

