






 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ 
**************************** 

1. ก ำหนดกำรฝึกอบรม จ ำนวน 6 รุ่น ดังนี้ 

2. ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรยืมเงินทดรองรำชกำร
เพ่ือซื้อตั๋วส ำหรับใช้ในกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม (เครื่องบิน, รถโดยสำรปรับอำกำศ, รถไฟ ฯลฯ) ขอให้ด าเนินการ
ช าระค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน 

3. ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกำรเดินทำง (ไป-กลับ) ให้เบิกจ่ำยจำกต้นสังกัด ตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง 

  4. กรณี ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมรุ่นที่ลงทะเบียนไว้ เนื่องจากมีความจ าเป็น ขอให้ต้นสังกัด          
จัดท ำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรุ่นถึงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

  5. กรณีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำมอบหมำยบุคลำกรอ่ืนเข้ำรับกำรฝึกอบรมแทนในรุ่นนั้น โดยให้ท ำหนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและน ำมำยื่นในวันรำยงำนตัว และเพ่ือใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยค่ำลงทะเบียน       
โดยไม่ต้องแก้ไขรำยชื่อในส ำเนำใบรับช ำระค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำบริกำรที่ธนำคำรออกให้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริม          
กำรปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงินค่ำลงทะเบียนให้ในกรณีช ำระเงินค่ำลงทะเบียนแล้วแต่ไม่เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมทุกกรณี 

  6. ก ำหนดให้โอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนบัญชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำถนนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”เลขที่บัญชี   
๐๐๖-๖ -๐7387 -1 และน ำส ำเนำใบรับฝำกเงินและใบช ำระค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำบริกำรมำยื่นในวัน
ลงทะเบียน/รำยงำนตัว ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.4/ว 762 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2552 

  7. ติดต่อผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ  โทรศัพท ์: ๐๙๔ ๕๔๘ ๐๓๗๒, ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๔๐๒ 
 
 
8. ไลน์กลุ่มประสำนงำนโครงกำรฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รุ่นที ่ รหัสหลักสูตร วัน/เดือน/ปี ปิดระบบการลงทะเบียน 
1 992201 20 - 23 ธันวำคม 2565 16 ธันวำคม 2565 
2 992202 21 - 24 กุมภำพันธ์ 2566 17 กุมภำพันธ์ 2566 
3 992203 28 กุมภำพันธ์ – 3 มีนำคม 2566 24 กุมภำพันธ์ 2566 
4 992204 7 - 10 มีนำคม 2566 3 มีนำคม 2566 
5 992205 14 - 17 มีนำคม 2566 10 มีนำคม 2566 
6 992206 21 - 24 มีนำคม 2566 17 มีนำคม 2566 



 

 

1. ขออนุมัติ 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่นเพื่อรองรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจ 

ด้ำนกิจกำรสภำเด็กและเยำวชน ประจ ำปี 2566 
ณ โรงแรมบ้ำนไทย บูทีค เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 

************************** 
 
วันแรกของกำรฝึกอบรม (เวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสำร)  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  พิธีเปิดและมอบนโยบายการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                    ในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย “นโยบายของรัฐในการส่งเสริมสนับสนนุสภาเด็กและเยาวชน” 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  อภิปราย “การเรียนรู้โลกทัศน์ยคุใหม่ เพื่อเข้าใจสถานการณ์การแก้ไขปัญหา 
                                                         ของเด็กและเยาวชน” 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.    ละลายพฤติกรรม 
 

วันที่สองของกำรฝึกอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   อภิปราย “การสร้างนวัตกรรมต าบลแห่งการเรียนรู้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรม 

                        ประชาธิปไตยโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน” 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  อภิปราย “ระบบสนบัสนนุสภาเด็กและเยาวชนภายใตบ้ทบาท อ านาจหนา้ที่  

  ศักยภาพของท้องถิ่นในการดแูลเด็กและเยาวชน” 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 

วันที่สำมของกำรฝึกอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   อภิปราย “การวิเคราะห์ SWOT เพื่อสร้างแรงหนุนเสริมของสภาเด็กและเยาวชน” 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “การออกแบบกิจกรรม/โครงการ นวัตกรรมทางสงัคม 

                                                    ให้เกิดการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน” 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 

วันที่สี่ของกำรฝึกอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   แบ่งกลุ่มฝึกปฏบิัติ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านสภาเด็ก 
                                                                    และเยาวชนเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกิจการสภาเด็ก 

                                                         และเยาวชนในท้องถิ่น” 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑3.๐๐ – ๑4.๐๐ น.  สรุปผลการฝึกอบรม/มอบเกียรติบัตร/พิธีปดิการฝึกอบรม 

------------------------------------------------------------- 
 
 
หมำยเหตุ      ๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                  2. การแต่งกาย : พิธีเปิด-ปิด : ชุดสุภาพ 
                 : การแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม : ชุดที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม 
        3. รับประทานอาหารเช้า ตั้งแต่เวลา 06.๐๐ น. และ รับประทานอาหารเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. 
                   4. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น. 
 
 



โรงแรมบ้านไทยบูทคี หมายเลขโทรศัพท์ 095 795 0781 หรือ 02 318 3272 
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ไปถนนประชาอุทิศ ไปลาดพร้าว 122 

ไปแยกรามค าแหง ไปแยกล าสาลี 

โรงแรมบ้านไทยบูทีค 



ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ช่ือหลักสูตร : รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น : 9 9 2 2
ด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2566

รหัส สถ. รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น

ช่ือ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรม :

ช่ือหน่วยงาน : 

อ าเภอ:

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ส่วนของธนาคาร

Company Code : ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี
สาขา

ช่ือ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรม :

รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น (Ref. No.1) : 9 9 2 2
รหัส สถ. รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น

รหัสหน่วยงาน (Ref. No.2):
รหัส อบจ. / เทศบาล / อบต.

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) : 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวอักษร) : 

ค่าธรรมเนียมการช าระผ่านธนาคาร 10 บาท/รายการ
ลงช่ือ ผู้น าฝาก
โทรศัพท์ ผู้น าฝาก

                1. รหัสหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (www.dla.go.th)

                    ส่วนท้องถ่ินพิจารณาส่งบุคคลอ่ืนเข้ารับการฝึกอบรมแทนในรุ่นน้ัน โดยให้ท าเร่ืองขออนุมัติเปล่ียนแปลงตัวบุคคล 
                    และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนโดยไม่ต้องแก้ไขรายช่ือในส าเนาใบรับช าระค่าสาธารณูปโภค
                    และค่าบริการท่ีธนาคารออกให้ ท้ังน้ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้ในกรณีช าระเงิน
                    ค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่เข้ารับการฝึกอบรม

ท่ีว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ินเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ

9249

เข้าบัญชีค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เลขท่ี 006-6-07387-1 

จังหวัด :

                2. กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้องค์กรปกครอง

                3. ผู้ประสานงานโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 094 548 0372

หมายเหตุ  ค าอธิบายการกรอกใบแจ้งช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

                6,900.-

       (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


