ด่วนทีสุด
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ที กจ ๐๐๒๓.๓/ว

ถนนแสงซูโต กจ ๗๑๐๐๐

เรื่อง

โครงการแกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือเฃือมโยง
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (6-ก๒ ก - อเฬเะผรปเจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน

นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๔๒๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๔.๔/ว ๒๗๓๙
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๔

จำนวน ๑ ขุด

ตามที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งเลื่อนการแกอบรมตามโครงการแกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(6-?๒ก - 6เฬธผร(ะเจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตั้งแต่รุ่นที่ ๑๗ เป็นต้นไป เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ((1๐'พ่ช - 19) นั้น
จังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (00^0- 19) ได้ผ่อนคลายมาตรการปีองกันและการควบคุม
การระบาดของโรคและกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศผ่อนคลายให้บางสถานที'สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรม
บางอย่างได้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประซาซนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต โดยกำหนด
มาตรการเฝ็าระวัง ฟ้อ งกัน และควบคุม การแพร่ระบาด ในแต่ล ะกิจ การ/กิจ กรรม จึงได้กำหนดการแกอบรม
รุ่นที่ ๑๗ - ๑๙ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ โฮเทล ถนน'จรัญสนิท'วงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และขอความร่วมมืออำเภอดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งกำหนดการอบรมโครงการแกอบรมเชิงปฏิบ ัต ิก ารการจัด การระบบสารสนเทศของ
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ เชื่อ มโยงระบบติด ตามและประเมิน ผลแห่ง ชาติ (6-?๒ท - อเหเะผร(ะเจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
๒. ให้ผู้เข้ารับการอบรมๆ ตรวจสอบรายชื่อ และเข้ารับการอบรมตามกำหนดการโครงการา
หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๔ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ๘๒0815^4@๘๒.5๐.1:1า ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนฟ้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (นั๐ฬ๘ - 19) ครบโดสตามจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิด และให้นำหลักฐานเอกสารรับรอง
การได้รับวัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเข้ารับการแกอบรมหรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มืเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (0วห1๘ - 19) ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง ก่อ นเข้า ร่ว มการแกอบรม โดยวิธี เจโ - 9(1^
หรือ โดยการใช้ขุดตรวจ /ปโเจํ

/๓. กรณีองคํกร...

-๒๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ป รากฏว่าเจ้าหน้าที่ผ ู้น ั้น

ติดภารกิจไม,สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ให้พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่คนอื่นเข้ารับการอบรมแทนโดยทำหนังสือถึง
ผู้บริหารท้องถิ่น หากไม,มีเจ้าหน้าที่มาอบรมแทน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม,สามารถคืนเงินค่าลงทะเบียน
ให้ได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลกำหนดการอบรมใหม่
และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ ๑ ๗ - ๑๙ ได้ทางเว็บไซต์ เาบ:!ว://อ-[ว๒ก.ป๒.ฐเว-ปา/หรือสแกน 0^ ๐วปอ
ที่ปรากฏท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตรี
(พงศ์ธร สิริสาคร)
รองผูว่าราชการจ้งิหรัต ปฏ้บีตราขการแทน
ผู้ว่าราชการจ้งหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐-๓๔๕๑-๑๒๗๓ ต่อ ๑๐๓
โทรสาร ๐-๓๔๕๑-๑๒๗๓ ต่อ ๑๐๘

/
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ด่วนที่สุด

า 3 'พ.ย. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ท้?ก' ?''๙

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
กชุ่มงานส่งเสริมเแ:เะพั&บา™

63V

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เลขที1
่ รบ
ั

-------

ร้นที่^..ป้.1.1.?,....®.

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเซิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองสวันท้อง่ถนิ

เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งขาติ (6-เ3๒ ก - 6เฬ0ผรบก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน

ผู้ว่าราซการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๗๙๓ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
สิงที่ส่งมาด้วย

๑. กำหนดการแกอบรม

จำนวน ๑ ชุด

๒. บัญชีรายซื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑๗ ๑๘ และ ๑๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามที'กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิน ได้แ จ้ง เลือ นการฝึก อบรมตามโครงการฝึก อบรม
เซิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (อ-ก๒ท - 6เฬฒร(ะก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่รุ่นที่ ๑๗ เป็นต้นไป เนื่องมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (บ0พ่0เ - 19) นั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเซี้อใวรัสโคโรนา 2019 (00บ10- 19)ได้ผ ่อ นคลายมาตรการฟ้อ งกัน และการควบคุม การระบาดของโรค
และกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้เพื่อ
ลำนวยความสะดวกแกํประขาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต โดยกำหนดมาตรการเฝืาระวัง
ฟ้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ในแต่ละกิจการ/กิจกรรม จึงได้กำหนดการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑๗ - ๑๙ โดยเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ โฮเทล ถนน'จรัญสนิท'วงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการดังบี้
๑. แจ้งกำหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมเซิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพี่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งฃาติ (0-ก๒ก - 6๔1โ:ผรปเว) ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
๒. ให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ตรวจสอบรายซื่อ และเข้ารับการอบรมตามกำหนดการโครงการฯ
หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๓ ธัน วาคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (ะเ๒0815^4(เฟ๒.ฐ0.ปา ทั้งบี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนฟ้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (บ๐หษ - 19) ครบโดสตามจำนวนของวัคซีนแต่ละขนิด และให้นำหลักฐานเอกสารรับรองการได้รับ
วัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมหรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยนยันว่าไม่มืเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ((ะ0ห่0เ - 19) ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยวิธี เ-โโ - ?0^ หรือ โดยการใช้
ชุดตรวจ /XIX

/๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

-๒-

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ให้พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่คนอื่นเข้ารับการอบรมแทนโดยทำหนังสือถึง
ผู้บริหารท้องถิ่น หากไม่มีเจ้าหน้าที่มาอบรมแทน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่สามารถคืนเงินค่าลงทะเบียน
ให้ได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลกำหนดการอบรมใหม่
และรายซือผู้เช้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ ๑๗ - ๑๙ ได้ทางเว็บไซต์ เาป:(ว://๐-(ว๒ก.ป๒.?๐.ปา/ หรือสแกน 0^ 00๘6
ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(สิงที่ส่งมาด้วย)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐(ว ต่อ ๑๔๑๐, ๑๔๑๒
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๗๔๓๓
ผู้ประสานงาน ะ ๑.นางวิขญา สุขกระจ่าง โทร ๐๙ ๒๐๒๔ ๔๘๘๔
๒.นายธนาคม ทิพย์สภาพกุล โทร ๐๙ ๙๓๔๒ ๔๔๙๙

กำหนดการ'โครงการ'ปีกอบรมเร็)งปฏิบัติการการ!จัดการระบบสารสนเทศ'ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงระบบติด ตามประเมิน ผลแห่งชาติ (6-?๒ท - 6^15แ ร (18)
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒*๖๔

จำนวน(คน)

วันที่ปีกอบรม

รุ่นที่
๑๗

(9 )6 )

-

(ริ)๕

ม กราค ม

๒ *๖ *

๒๖๐

6)^9

(9)6*

-

๒๑

ม กราค ม

๒ *๖ *

๒๖๐

๑๙

๖ ๕

-

๒๘

ม กราค ม

๒ *๖ *

๒๖๐

บัญชีรายซื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ?เกอบรมเซิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (6-?1ลก - 6เฬ5แร(ะโ0
ลำดับ

เลขกำกับ

ซื่อผู้สมัคร

อปท.

อำเภอ

จังหวัด

รหัสหลักสูตร

รุ่นเติม

รุ่นใหม่

อาหาร

3

1278 นางธวัลรัตน์ คล้อยเอี่ยม

อบต.เกาะสำโรง

อ.เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

999118

18

17

ทั่วไป

4

1279 นางสาวอุบลรัตน์ ศรีเชื้อ

อบต.เกาะสำโรง

อ.เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

999118

18

17

ทั่วไป

5

1199 นางสาวกรรณิการ์ อู่สุวรรณ

ทต.หนองฝ็าย

อ.เลา'ขวัญ

กาญจนบุรี

999118

18

17

ทั่วไป

6

1202 นางสาวกุลพัชรลักษณ์ มีมะโนยศ

ทต.หนองฝืาย

อ.เลาขวัญ

กาญจนบุรี

999118

18

17

ทั่วไป

244

1800 นางสาวนฤมล ประกอบสุข

-ไม่-พบ,ข้อมูล-

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่-พบ'ข้อมูล-

999117

17

17

245

1801 นางสาวจิราพร ซาสันเทียะ

•ไม่-พบ,ข้อมูล-

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่'พบ-ข้อมูล-

999117

17

17

491

1718 นายเปียมศักดิ้ แก่นจันทร์

•ไม่-พบข้อมูล-

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่'พบ-ข้อมูล-

999118

18

18

502

1787 นางสาวฃนิษฐา ทักษิณากร

•ไม่พบ,ข้อมูล-

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่'พบ-ข้อมูล-

999118

18

18

710

1782 น.ส.วาสนา แท่นประทุม

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่-พบ'ข้อมูล-

•ไม่'พบ-ข้อมูล-

999119

19

19

711

1786 นายนิกร ไชยพฤกษ์

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่พบข้อมูล-

999119

19

19

713

1791 นายก้องตระกูล โกมลโรจน์

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่-พบ-ข้อมูล-

•ไม่-พบ-ข้อมูล-

999120

20

19

722

1820 น.ส.วิระ ผลรวย

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่'พบ-ข้อมูล-

999130

30

19

732

1846 นายวิศรุต แสงจันทร์

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่-พบ'ข้อมูล-

•ไม่'พบ'ข้อมูล-

999122

22

19

733

1847 นางอธิตญา จรุณธรรม

•ไม่พบข้อมูล-

•ไม่-พบ-ข้อมูล-

•ไม่'พบ-ข้อมูล-

999122

22

19

