
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง หมำยเหตุ
1 ก ำแพงเพชร โกสัมพีนคร อบต. โกสัมพี นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงำน

2 ก ำแพงเพชร โกสัมพีนคร อบต. เพชรชมภู นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน ด้ำนกำรจัดท ำแผน

3 ก ำแพงเพชร โกสัมพีนคร อบต. ลำนดอกไม้ตก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
4 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี ทต. ขำณุวรลักษบุรี นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
5 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี ทต. สลกบำตร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
6 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี ทม. ปำงมะค่ำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
7 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี อบต. ดอนแตง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
8 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี อบต. ยำงสูง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
9 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี อบต. วังหำมแห นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน

10 ก ำแพงเพชร คลองขลุง ทต. คลองขลุง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
11 ก ำแพงเพชร คลองขลุง ทต. ท่ำพุทรำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
12 ก ำแพงเพชร คลองขลุง ทต. วังยำง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
13 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต. คลองสมบูรณ์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
14 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต. วังแขม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
15 ก ำแพงเพชร คลองลำน ทต. คลองลำนพัฒนำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
16 ก ำแพงเพชร คลองลำน อบต. คลองน  ำไหล นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
17 ก ำแพงเพชร คลองลำน อบต. โป่งน  ำร้อน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
18 ก ำแพงเพชร ทรำยทองวัฒนำ ทต. ทุง่ทรำย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
19 ก ำแพงเพชร ทรำยทองวัฒนำ อบต. ถำวรวัฒนำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
20 ก ำแพงเพชร ทรำยทองวัฒนำ อบต. ทุง่ทอง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
21 ก ำแพงเพชร ไทรงำม อบต. พำนทอง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
22 ก ำแพงเพชร ไทรงำม อบต. หนองคล้ำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
23 ก ำแพงเพชร ไทรงำม อบต. หนองไม้กอง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
24 ก ำแพงเพชร ไทรงำม อบต. หนองแม่แตง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
25 ก ำแพงเพชร บึงสำมัคคี ทต. ระหำน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
26 ก ำแพงเพชร บึงสำมัคคี อบต. เทพนิมิต นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
27 ก ำแพงเพชร บึงสำมัคคี อบต. บึงสำมัคคี นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
28 ก ำแพงเพชร บึงสำมัคคี อบต. วังชะโอน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
29 ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง อบต. ปำงตำไว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
30 ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง อบต. โพธิท์อง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
31 ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง อบต. หินดำต นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
32 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย ทต. เขำคีรีส นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดบุคลำกรเขำ้รับกำรอบรม
 หลักสูตรนักวำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน รุ่นที ่ 18  ระหว่ำงวันที ่ 1 - 14  ธันวำคม  2560
              ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
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33 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย ทต. พรำนกระต่ำย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงำน

34 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย อบต. ถ  ำกระต่ำยทอง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน ด้ำนกำรจัดท ำแผน

35 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย อบต. วังตะแบก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
36 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย อบต. หนองหัววัว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
37 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย อบต. ห้วยยั ง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
38 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต. เทพนคร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
39 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต. นครชุม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
40 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทม. ก ำแพงเพชร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
41 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต. คลองแม่ลำย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
42 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบจ. ก ำแพงเพชร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
43 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต. ทรงธรรม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
44 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต. ไตรตรึงษ์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
46 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต. นครชุม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
47 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต. ลำนดอกไม้ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
48 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ ทต. ช่องลม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
49 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ ทต. ลำนกระบือ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
50 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ อบต. โนนพลวง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
51 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ อบต. บึงทับแรต นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
52 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ อบต. ลำนกระบือ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
53 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ อบต. หนองหลวง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
54 นครสวรรค์ เก้ำเลี ยว อบต. เขำดิน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
55 นครสวรรค์ เก้ำเลี ยว อบต. มหำโพธิ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
56 นครสวรรค์ เก้ำเลี ยว อบต. หัวดง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
57 นครสวรรค์ โกรกพระ ทต. โกรกพระ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
58 นครสวรรค์ โกรกพระ ทต. บำงมะฝ่อ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
59 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต. นำกลำง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
60 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต. เนินศำลำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
61 นครสวรรค์ ชุมตำบง อบต. ชุมตำบง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
62 นครสวรรค์ ชุมตำบง อบต. ปำงสวรรค์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
63 นครสวรรค์ ชุมแสง ทต. ทับกฤช นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
64 นครสวรรค์ ชุมแสง ทม. ชุมแสง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
65 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต. ฆะมัง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
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66 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต. ทับกฤชใต้ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงำน

67 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต. บำงเคียน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน ด้ำนกำรจัดท ำแผน

68 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ ทต. ตำกฟ้ำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
69 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ ทต. อุดมธัญญำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
70 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ อบต. พุนกยูง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
71 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ อบต. ล ำพยนต์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
72 นครสวรรค์ ตำคลี ทต. ช่องแค นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
73 นครสวรรค์ ตำคลี ทม. ตำคลี นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
74 นครสวรรค์ ตำคลี อบต. ช่องแค นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
75 นครสวรรค์ ตำคลี อบต. พรหมนิมิต นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
76 นครสวรรค์ ตำคลี อบต. สร้อยทอง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
77 นครสวรรค์ ตำคลี อบต. ห้วยหอม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
78 นครสวรรค์ ท่ำตะโก ทต. ท่ำตะโก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
79 นครสวรรค์ ท่ำตะโก อบต. ท ำนบ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
80 นครสวรรค์ ท่ำตะโก อบต. พนมรอก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
81 นครสวรรค์ ท่ำตะโก อบต. วังมหำกร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
82 นครสวรรค์ ท่ำตะโก อบต. สำยล ำโพง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
83 นครสวรรค์ ท่ำตะโก อบต. หนองหลวง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
84 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ทต. บรรพตพิสัย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
85 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ทต. บ้ำนแดน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
86 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย อบต. ตำสัง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
87 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย อบต. ด่ำนช้ำง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
88 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย อบต. ท่ำงิ ว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
89 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย อบต. บำงตำหงำย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
90 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย อบต. หนองกรด นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
91 นครสวรรค์ พยุหะคีรี ทต. ท่ำน  ำอ้อยม่วงหัก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
92 นครสวรรค์ พยุหะคีรี ทต. พยุหะ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
93 นครสวรรค์ พยุหะคีรี อบต. เขำกะลำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
94 นครสวรรค์ พยุหะคีรี อบต. นิคมเขำบ่อแก้ว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
95 นครสวรรค์ พยุหะคีรี อบต. ยำงขำว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
96 นครสวรรค์ ไพศำลี ทต. ไพศำลี นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
97 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต. โคกเด่ือ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
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98 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต. ส ำโรงชัย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงำน

99 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต. ตะคร้อ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน ด้ำนกำรจัดท ำแผน

100 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต. โพธิป์ระสำท นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
101 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต. วังน  ำลัด นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
102 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทต. หนองเบน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
103 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน. นครสวรรค์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
104 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. แควใหญ่ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
105 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. นครสวรรค์ออก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
106 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. บำงม่วง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
107 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. บึงเสนำท นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
108 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. พระนอน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
109 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. หนองกรด นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
110 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. หนองปลิง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
111 นครสวรรค์ แม่เปิน อบต. แม่เปิน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
112 นครสวรรค์ แม่วงก์ อบต. เขำชนกัน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
113 นครสวรรค์ แม่วงก์ อบต. แม่เล่ย์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
114 นครสวรรค์ แม่วงก์ อบต. แม่วงก์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
115 นครสวรรค์ แม่วงก์ อบต. วังซ่ำน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
116 นครสวรรค์ ลำดยำว ทต. ลำดยำว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
117 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต. บ้ำนไร่ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
118 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต. วังม้ำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
119 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต. ศำลเจ้ำไก่ต่อ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
120 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต. หนองนมวัว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
121 นครสวรรค์ หนองบัว ทต. หนองบัว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
122 นครสวรรค์ หนองบัว อบต. ทุง่ทอง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
123 นครสวรรค์ หนองบัว อบต. วังบ่อ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
124 นครสวรรค์ หนองบัว อบต. หนองกลับ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
125 นครสวรรค์ หนองบัว อบต. ห้วยถั่วเหนือ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
126 พิจิตร ดงเจริญ ทต. วังบงค์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
127 พิจิตร ดงเจริญ อบต. วังงิ ว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
128 พิจิตร ดงเจริญ อบต. วังงิ วใต้ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
129 พิจิตร ดงเจริญ อบต. ห้วยพุก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
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130 พิจิตร ตะพำนหิน ทต. หนองพยอม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงำน

131 พิจิตร ตะพำนหิน ทม. ตะพำนหิน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน ด้ำนกำรจัดท ำแผน

132 พิจิตร ตะพำนหิน อบต. คลองคูณ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
133 พิจิตร ตะพำนหิน อบต. ดงตะขบ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
134 พิจิตร ตะพำนหิน อบต. ทุง่โพธิ์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
135 พิจิตร ตะพำนหิน อบต. วังส ำโรง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
136 พิจิตร ตะพำนหิน อบต. ห้วยเกตุ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
137 พิจิตร ทับคล้อ ทต. ทับคล้อ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
138 พิจิตร ทับคล้อ อบต. เขำทรำย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
139 พิจิตร ทับคล้อ อบต. ท้ำยทุง่ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
140 พิจิตร บำงมูลนำก ทต. วังตะกู นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
141 พิจิตร บำงมูลนำก ทม. บำงมูลนำก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
142 พิจิตร บำงมูลนำก อบต. ภูมิ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
143 พิจิตร บำงมูลนำก อบต. วังตะกู นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
144 พิจิตร บึงนำรำง อบต. โพธิไ์ทรงำม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
145 พิจิตร บึงนำรำง อบต. ห้วยแก้ว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
146 พิจิตร บึงนำรำง อบต. แหลมรัง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
147 พิจิตร โพทะเล ทต. บำงคลำน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
148 พิจิตร โพทะเล ทต. โพทะเล นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
149 พิจิตร โพทะเล อบต. ท่ำขมิ น นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
150 พิจิตร โพทะเล อบต. ท่ำบัว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
151 พิจิตร โพทะเล อบต. บ้ำนน้อย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
152 พิจิตร โพทะเล อบต. ท่ำเสำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
153 พิจิตร โพธิป์ระทับช้ำง ทต. ไผ่รอบ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
154 พิจิตร โพธิป์ระทับช้ำง อบต. ดงเสือเหลือง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
155 พิจิตร โพธิป์ระทับช้ำง อบต. เนินสว่ำง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
156 พิจิตร โพธิป์ระทับช้ำง อบต. ไผ่ท่ำโพ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
157 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต. ท่ำฬ่อ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
158 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต. วังกรด นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
159 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม. พิจิตร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
160 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต. หัวดง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
161 พิจิตร เมืองพิจิตร อบจ. พิจิตร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
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162 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต. ฆะมัง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงำน

163 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต. ท่ำหลวง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน ด้ำนกำรจัดท ำแผน

164 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต. บ้ำนบุง่ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
165 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต. ป่ำมะคำบ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
166 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต. เมืองเก่ำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
167 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต. สำยค ำโห้ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
168 พิจิตร วชิรบำรมี อบต. บ้ำนนำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
169 พิจิตร วชิรบำรมี อบต. วังโมกข์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
170 พิจิตร วชิรบำรมี อบต. หนองหลุม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
171 พิจิตร วังทรำยพูน ทต. หนองปล้อง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
172 พิจิตร วังทรำยพูน อบต. หนองปลำไหล นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
173 พิจิตร วังทรำยพูน อบต. หนองพระ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
174 พิจิตร สำกเหล็ก อบต. คลองทรำย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
175 พิจิตร สำกเหล็ก อบต. ท่ำเยี่ยม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
176 พิจิตร สำกเหล็ก อบต. วังทับไทร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
177 พิจิตร สำมง่ำม ทต. ก ำแพงดิน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
178 พิจิตร สำมง่ำม ทต. เนินปอ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
179 พิจิตร สำมง่ำม อบต. รังนก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
180 อุทัยธำนี ทัพทัน ทต. ตลุกดู่ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
181 อุทัยธำนี ทัพทัน อบต. หนองกระทุม่ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
182 อุทัยธำนี ทัพทัน ทต. หนองสระ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
183 อุทัยธำนี ทัพทัน อบต. โคกหม้อ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
184 อุทัยธำนี ทัพทัน อบต. หนองกลำงดง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
185 อุทัยธำนี บ้ำนไร่ ทต. เมืองกำรุ้ง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
186 อุทัยธำนี บ้ำนไร่ อบต. เจ้ำวัด นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
187 อุทัยธำนี บ้ำนไร่ อบต. บ้ำนบึง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
188 อุทัยธำนี บ้ำนไร่ อบต. บ้ำนใหม่คลองเคียน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
189 อุทัยธำนี บ้ำนไร่ อบต. หูช้ำง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
190 อุทัยธำนี บ้ำนไร่ อบต. หนองจอก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
191 อุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี ทต. หำดทนง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
192 อุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี ทม. อุทัยธำนี นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
193 อุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี อบต. เกำะเทโพ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
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194 อุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี อบต. ดอนขวำง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงำน

195 อุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี อบต. หนองแก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน ด้ำนกำรจัดท ำแผน

196 อุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี อบต. หนองไผ่แบน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
197 อุทัยธำนี ลำนสัก ทต. ลำนสัก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
198 อุทัยธำนี ลำนสัก อบต. ทุง่นำงำม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
199 อุทัยธำนี ลำนสัก อบต. ป่ำอ้อ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
200 อุทัยธำนี สว่ำงอำรมณ์ ทต. พลวงสองนำง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
201 อุทัยธำนี สว่ำงอำรมณ์ ทต. สว่ำงแจ้งสบำยใจ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
202 อุทัยธำนี สว่ำงอำรมณ์ อบต. บ่อยำง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
203 อุทัยธำนี สว่ำงอำรมณ์ อบต. ไผ่เขียว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
204 อุทัยธำนี หนองขำหย่ำง ทต. หนองขำหย่ำง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
205 อุทัยธำนี หนองขำหย่ำง อบต. ดงขวำง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
206 อุทัยธำนี หนองขำหย่ำง อบต. ท่ำโพ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
207 อุทัยธำนี หนองขำหย่ำง อบต. หลุมเข้ำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
208 อุทัยธำนี หนองฉำง ทต. เขำบำงแกรก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
209 อุทัยธำนี หนองฉำง อบต. เขำกวำงทอง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
210 อุทัยธำนี หนองฉำง อบต. ทุง่โพ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
211 อุทัยธำนี หนองฉำง อบต. หนองนำงนวล นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
212 อุทัยธำนี หนองฉำง อบต. อุทัยเก่ำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
213 อุทัยธำนี ห้วยคต อบต. ทองหลำง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
214 อุทัยธำนี ห้วยคต อบต. สุขฤทัย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
215 อุทัยธำนี ห้วยคต อบต. ห้วยคต นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
216 กาญจนบุรี ด่านมะขามเต้ีย อบต. ด่านมะขามเต้ีย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
217 จันทบุรี มะขาม ทต. อ่างคีรี นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
218 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. บ้านเป้า นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
219 ชัยภูมิ บ้านแท่น อบต. หนองคู นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
220 ชุมพร ละแม อบต. ละแม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
221 เชียงใหม่ ฝาง อบต. แม่งอน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
222 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. โคกกรวด นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
223 พะเยา เชียงค า อบต. น้ าแวน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
224 ยโสธร เมืองยโสธร ทต. เดิด นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
225 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ. ยโสธร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
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226 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบต. ขอนแก่น นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงำน

227 ลพบุรี สระโบสถ์ ทต. สระโบสถ์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน ด้ำนกำรจัดท ำแผน

228 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต. บัวน้อย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
229 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน อบต. ผักไหม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
230 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต. ม่วงลาย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
231 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต. กรูด นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
232 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี อบต. คลองน้อย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
233 อุตรดิตถ์ น้ าปาด อบต. บ้านฝาย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
234 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต. ท่าไห นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
235 อุบลราชธานี น้ ายืน ทต. น้ ายืน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
236 อุบลราชธานี ส าโรง อบต. โคกสว่าง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน
237 อุบลราชธานี สิรินธร อบต. ค าเขื่อนแก้ว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน นักพัฒนำชุมชน

หมำยเหตุ 1. ให้ส่งข้อมูลผู้เข้ำอบรม  ทำงโทรสำร 02-516-2106, 02-191-4804
   หรือทำง Email: nongsoosoo@hotmail.com
2. ช ำระค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 29,500 บำท (สองหมื่นเก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน) ก่อนกำรอบรม
3. ส่ังจ่ำยเช็คในนำม สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ตำมแบบฟอร์มทีส่่งมำ
4. อบรม ในวันศุกร์ที ่1 ธันวำคม 2560 แต่งกำยชุดสีกำกีแขนยำว พร้อมเอกสำรส ำเนำกำรช ำระเงิน



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร  :              นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  รุ่นที ่ 18 
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :        29,500  บาท (สองหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร  :                นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่  18 
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 

    ****ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม******

            
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :          29,500  บาท 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      สองหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน 
        ลงชื่อผู้น าฝาก 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 

- กรุณาช าระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 

- สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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เอกสาร 5 



 
 
 
 
 

    หลักสูตร นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
********************************** 

1. ปรัชญา  มุ่งพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสู่ความเป็นมืออาชีพในการวางแผนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยบริบทโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การแข่งขัน                  
ในตลาดการค้าโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ     
ดังนั้น รูปแบบการผลิตและการค้า ภาคบริการต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการ
ท างาน การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) ท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ทในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of things) การ
เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) จะเป็นยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
ทั้งหมด เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย ในระยะ 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจโลกยังมี
แนวโน้มขยายตัวช้า รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ                   
ที่หลากหลายขึ้น  บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคอาเซียนจะมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเข้าสู่
สังคมสูงวัยของโลก แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากในขณะที่แรงงานทักษะต่ า                           
จะตกงาน ความเหลื่อมล้ า หรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรม                                             
สู่อุตสาหกรรม 4.0  การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้ความร่วมมือทางด้านนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น วาระการพัฒนาของโลกหลัง  ค.ศ. 2015                        
เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ                            
มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง สถานการณ์ความม่ันคงกับประเทศรอบบ้าน การเติบโตของลัทธิก่อ
การร้าย และวิกฤติอพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยในยุโรปที่ก าลังแผ่ขยาย การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิ
เสรีภาพความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

  รัฐบาลจึงก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศน าไปสู่
วิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่ง 
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพที่ด้อยกว่า  โดยน้อมน า“ศาสตร์พระราชา” ซึ่งได้รับการยกย่อง ใน
เวทีระดับโลก และสอดคล้องกับ “วาระของโลก” คือเป้าหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน”ขององค์การสหประชาชาติ 
(SDG 2030) คือ 15 ปีข้างหน้านี้ ได้แก่ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                 
ภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มากว่า  40 ปี  และได้รับการเชิดชูสูงสุด จากองค์ การ
สหประชาชาติ โดยนายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าถวายรางวัล “ความส าเร็จสูงสุด                    
ด้านการพัฒนามนุษย์” เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นว่า เป็นปรัชญาที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่ชุมชน                    
สู่สังคม ในวงกว้างข้ึนในที่สุดโดยองค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกทั่วโลก ได้ยึดถือเป็น
แนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน    
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดทิศทางการพัฒนามุ่งเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการพัฒนา   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี โดยการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ได้แก่ เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่ม
อาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ โดยน้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – ๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง โดย “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
ส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  อย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีวิสัยทัศน์“มุ่งสร้างท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส
ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีพันธกิจในการพัฒนากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
น านวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร และการจัดการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่ความเข้มแข็ง ให้ค าปรึกษาแนะน า (Consult) 
ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล  พัฒนาการเมืองการปกครอง                  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้                            
ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมพัฒนา                   
ให้ผู้มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีความรู้ มีขีดสมรรถนะในการท างาน สามารถจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างอย่างมืออาชีพ เป็นกลไกในการท างานขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็น Smart Local governments                        
เพ่ือน าประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒, ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย, ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด ไปสู่การวางแผน การจัดท าแผน และการบูรณาการแผนงาน/โครงการเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 3.5 เพ่ือสร้างนักจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมืออาชีพ Professional Planner และ Smart Local 
governments ในการท าหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 

3.6 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครือข่ายในการปรึกษา หารือ และประสานการท างานร่วมกันต่อไปใน
อนาคต  
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ 
 3.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 3.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒, ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย, ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด                
ไปสู่การวางแผน การจัดท าแผน และการบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.5 มีนักจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมืออาชีพ Professional Planner และ Smart Local governments  
เพ่ิมข้ึนเพื่อท าหน้าทีใ่นการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 

3.6 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครือข่ายในการปรึกษา หารือ และประสานการท างานร่วมกันต่อไปใน
อนาคต  

 

5. เนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลาการฝึกอบรม  14 วัน (จ านวน  24 วิชา  72 ชั่วโมง) 
 

หมวดวิชา ชื่อวิชา จ านวน
ชั่วโมง 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
จ านวน 8 วิชา  

24 ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายกรอบการศึกษา : การเชื่อมโยงองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลก 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์กระทรวง และกรม ปรัชญาแนวคิด 
ในการจัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ และงบประมาณ
เพ่ือน าไปสู่การวางแผน/โครงการและงบประมาณ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 

1.วิชา กระแสโลก 
2.วิชา ทิศทางการพัฒนาประเทศยุค 4.0 
3.วิชา การบริหารราชการแผ่นดินยุค 4.0  
4. วิชา ปรชัญาแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.วิชา ประชารัฐกับการพัฒนาท้องถิ่น 
6. วิชา การผังเมือง การวางแผน การพัฒนาท้องถิ่น 
7. การบูรณาการทุนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
8. รัฐบาลดิจิทอล 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

หมวดวิชา 
การพัฒนาตาม

ศาสตร์ของ
พระราชา 

จ านวน 3 วิชา 
 9 ชั่วโมง 

1. วิชา ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ   
    1.1  การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
    1.2  การสร้างสังคมสีเขียวตามแนวพระราชด าริ 
    1.3  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
3 
3 
3 

 
 
 

/หมวดวิชา... 
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หมวดวิชา ชื่อวิชา จ านวน
ชั่วโมง 

หมวดวิชาเฉพาะ 
จ านวน 9 วิชา 

27 ชั่วโมง 
 

1.วิชา การวิจัยชุมชน 
2.วิชา ทุนทางสังคมกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
3.วิชา บริบทที่ส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุค 4.0 
4.วิชา เครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น 
5.วิชา กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.วิชา การบูรณาการแผนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (บูรณาการ) 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด (บูรณาการ) 
7. วิชา นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
8. วิชา การติดตาม ประเมินผล แแผนพัฒนาท้องถิ่น 
9. วิชา สัมมนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

หมวดวิชาเสริม
จ านวน 4 วิชา 

12 ชั่วโมง 

1. วิชา ทักษะการสื่อสาร 
2. การพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม 
3. การบริหารข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ 
4. การบริหารงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ 

3 
3 
3 
3 

รวม 4 หมวดวิชา 24 วิชา 72 

 
6. วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรม 
- อบรม สัมมนา บรรยาย ตอบข้อชักถาม ฝึกปฏิบัติ อภิปราย น าเสนอ 
- ประเมินการผลทางวิชาการก่อน และหลังการฝึกอบรม  

7. กลุ่มเป้าหมาย ผอ.กองแผนและวิชาการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
                     นักพัฒนาชุมชน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

8. แนวทางในการด าเนินงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม โดยการบริหารโครงการจากเงินงบประมาณ ค่าลงทะเบียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
9. สถานที่ด าเนินการ 
 -  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 



 
ตารางเรียน หลักสูตร “นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น” 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
เวลา 

วัน      
05.30–07.00 น. 

08.00 – 
09.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที ่
1 

 

ลงทะเบียน 
กระแสโลก 

ดร.นิตภิูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย  

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ทิศทางการพัฒนาประเทศยุค 4.0 
รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรดี ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
(12.45-15.45 น.) 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันท่ี 
2 

การทดสอบ 
สมรรถภาพ

ร่างกาย 
ก่อนเข้าโปรแกรม 

               09.00 – 12.00 น. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนในมิติต่างๆ : 
การสร้างสังคมสีเขียวตามแนวพระราชด าริ 

ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกต ุ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 

กิจกรรมนักศึกษา 
การผังเมืองสู่การพัฒนาท้องถิ่นและการวางแผนป้องกันภัยพิบัติ 

ดร.ธงชัย โรจนกนันท ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง  

วันท่ี  
3 

การพัฒนาสุขภาพ 
และการออก 
ก าลังกาย 

ปรัชญาแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น 
               รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
       เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
               (09.00-11.00 น.) 

ทุนทางสังคมกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   

การวิจัยชุมชน   
ดร.ศิวัช บุญเกดิ  

รองปลัดเทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน 

วันท่ี 
4 

การพัฒนาสุขภาพ 
และการออก 
ก าลังกาย 

ประชารัฐกับการพัฒนาท้องถิ่น 
รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน  

กิจกรรมนักศึกษา 

วันท่ี  
5 

การพัฒนาสุขภาพ 
และการออก 
ก าลังกาย 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะที่ยั่งยืน 
รศ.ดร. จ ำลอง โพธิ์บุญ 

สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

การบูรณาการแผนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
           - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (บูรณาการ) 
           - ยุทธศาสตร์จังหวัด (บูรณาการ) 
                    นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม  
        รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

กิจกรรมนักศึกษา 

วันท่ี 
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การพัฒนาสุขภาพ 
และการออก 
ก าลังกาย 

บริบทท่ีส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุค 4.0 
รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรดี ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
 

ยุทธศาสตร์สาธารณสุขชาติสู่ท้องถิ่น 
วิทยากร จากกระทรวงสาธารณสขุ 

การบริหารข้อมูล เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



 
ตารางเรียน หลักสูตร “นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น” 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

หมายเหตุ 1) ก าหนดการและรายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลงัตามความเหมาะสม 
             2) ดร.ศิวัช บุญเกิด (รองปลัดเทศบาลต าบลเจ็ดเสมยีน) เป็นที่ปรึกษาการท ารายงานของหลักสูตร 
               

เวลา 
วัน      

05.30-07.00 น. 09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันท่ี  
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ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

วันท่ี 
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ศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

วันที ่
9 

ศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

วันที่   
10 

ศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

วันที ่
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กิจกรรมนักศึกษา 

                   รัฐบาลดิจิทัล 
อาจารย์ ดร.ปนันดา  จันทร์สุกรี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

          ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติสู่ท้องถิ่น 
นาย ช โชคชัย ค าแหง 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   
กิจกรรมนักศึกษา 

วันที ่
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การพัฒนาสุขภาพ 
และการออก 
ก าลังกาย 

เครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น 
ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

   ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

         กิจกรรมนักศึกษา 

วันที ่
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การพัฒนาสุขภาพ 
และการออก 
ก าลังกาย 

  การบูรณาการทุนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
นายวิชัย กาญจนสมพรต 

กรรมการผู้จดัการ  
ส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค หรือผู้แทน 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนในมิติต่างๆ : 
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

นายจรินทร์ จักกะพาก 
อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  

การน าเสนอรายงานกลุ่ม 
(5 กลุ่ม) 

วันท่ี   
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กิจกรรม 
นักศึกษา 

การน าเสนอรายงานกลุ่ม 
(5 กลุ่ม)  

พิธีปิด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 รุ่นที่  18 
ระหว่างวันที่  1 - 14 ธันวาคม  2560 

 
 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ......................................................................................................... ....................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก............................................................................................... ....................                                                                                                          

ต าแหน่ง.......................................................................................................................................................................... 

สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….……….......................................................................... 

อ าเภอ............................................................................จังหวัด....................................................................................... 

โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรศัพท์ผู้ประสานงาน..................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………..  
 

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2516-4232 
             หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com 
  2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                        นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สวุรรณรูป 09-0678-0187 
   3. กรุณาส่งข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการอบรม 
      4. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน ก่อนการอบรม 
        สั่งจ่ายในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      5. รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป            
                          และปฐมนิเทศ เวลา 17.00 น. (แต่งกาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีด า รองเท้าหุ้มส้น) 
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การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ พร้อมหนังสือส่งตัวจาก    

ต้นสังกัด และส าเนาการช าระเงิน 

๒. การแต่งกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และ วันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
ชุดออกก าลังกาย    

1) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 2 ตัว 
2) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า อย่างน้อย 2 ตัว 
3) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว    

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให ้
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
         (Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ท่ี www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
         (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้ 
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
หมายเหตุ 
** มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ให้เตรียม กางเกงขายาวผ้าสีด าอย่างน้อย 2 ตัว และผ้าเช็ดตัวมาด้วย 
** ถ้าประสงค์จะเข้าท่ีพักก่อนการอบรม 1 คืน สามารถเข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
    และไม่ต้องส ารองห้องพัก 
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