
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ สังกัด หมำยเหตุ
1 กระบี่ ล ำทับ ทต. ล ำทับ น.ส. กนกรัชต์ เทพส่ง
2 กระบี่ ล ำทับ ทต. ล ำทับ น.ส. รัชนีวรรณ เรืองทองเมือง
3 ฉะเชิงเทรำ บำงน้ ำเปร้ียว อบต. โยธะกำ นำย กฤตชัย กล้ำอำสำกิจ
4 ฉะเชิงเทรำ เมืองฉะเชิงเทรำ อบต. คลองอุดมชลจร น.ส. บุญญิสำ สุวัฒนำ
5 ฉะเชิงเทรำ เมืองฉะเชิงเทรำ อบต. คลองหลวงแพ่ง นำง สุวรรณี ประมำณ
6 ชลบุรี บำงละมุง ทม. หนองปรือ น.ส. ณฤดี ฉิมวิเศษ
7 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต. ดอนหัวฬ่อ น.ส. ทัศน์ลักษณ์ จันทร์จ่ำย
8 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต. ดอนหัวฬ่อ น.ส. ศันสนีย์ มีทีพ่ึง่
9 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบต. ส ำนักบก จ.อ. สมพบ เล้ำเจริญ
10 ชัยนำท สรรคบุรี ทต. แพรกศรีรำชำ นำง ภัสสรวรรณ จรรยวัฒน์
11 ชัยนำท สรรพยำ ทต. โพนำงด ำออก นำง วัฒนำ แจ้งสุข
12 ชุมพร สวี อบต. สวี นำง นิภำพร ยินดี
13 เชียงรำย แม่ลำว ทต. ดงมะดะ นำย อนิรุทธิ์ จันทิมำ
14 เชียงรำย แม่ลำว อบต. บัวสลี นำง ณัฐชยำ แสงเขียว
15 เชียงใหม่ ไชยปรำกำร อบต. ศรีดงเย็น น.ส. พัสรำพร ค ำแหล่
16 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. สันปูเลย ส.อ. ธนำวิช ค ำสำยใย
17 เชียงใหม่ พร้ำว อบต. แม่แวน นำย ดวงจันทร์ วรรณศิริ
18 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. แม่นำจร น.ส. นำฏยำ อินทร
19 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. ช่ำงเค่ิง นำง ศิริพร ปิโย
20 เชียงใหม่ แม่แตง อบต. บ้ำนเป้ำ น.ส. พัชรินทร์ ตันประเสริฐ
21 เชียงใหม่ แม่แตง อบต. ป่ำแป๋ นำย เลิศพล ค ำมูล
22 เชียงใหม่ แม่ริม อบต. โป่งแยง นำง รัชณี แก้วอินต๊ะ
23 เชียงใหม่ สันป่ำตอง อบต. แม่ก๊ำ น.ส. ณิชำภัทร เกิดสุขโข
24 เชียงใหม่ ฮอด ทต. ท่ำข้ำม น.ส. อรณิชชำ มงคล
25 ตำก แม่สอด ทต. ท่ำสำยลวด น.ส. ดำววรรณ ใหญ่หลวง
26 ตำก สำมเงำ อบต. สำมเงำ นำย ขจรศักด์ิ ใจใหญ่
27 นครปฐม นครชัยศรี อบต. พะเนียด นำง จรัสศรี ทองต่อ
28 นครรำชสีมำ คง อบต. ขำมสมบูรณ์ นำง ฉำยพันธ์ พันธ์สวัสด์ิ
29 นครรำชสีมำ ครบุรี อบต. แชะ น.ส. ณพนำฎ เยื่องกระโทก
30 นครรำชสีมำ ครบุรี อบต. แชะ นำง รุ่งรัตน์ ดุษดี
31 นครรำชสีมำ พระทองค ำ อบต. หนองหอย น.ส. วรำภร ขอพรกลำง
32 นครรำชสีมำ พิมำย อบต. ในเมือง นำย พุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ
33 นครศรีธรรมรำช บำงขัน อบต. วังหิน นำง เอกฤทัย ทองร่วง
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34 นครสวรรค์ พยุหะคีรี ทต. พยุหะ ส.ท.หญิง นัยนำ ศรีดี
35 นครสวรรค์ พยุหะคีรี อบต. พยุหะ นำง วันวิสำ พระขันธ์
36 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. หนองกรด น.ส. สุภำภรณ์ กิจสำริกรรณ์
37 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. หนองปลิง น.ส. อริสรำ ทองรอด
38 นนทบุรี บำงบัวทอง อบต. บำงรักพัฒนำ น.ส. นภำพร สุขเพ็ชร
39 นนทบุรี บำงบัวทอง อบต. บำงรักพัฒนำ น.ส. สุนทรีย์ วิลำเลิศ
40 บุรีรัมย์ คูเมือง อบต. พรส ำรำญ นำง เมธิชำ วำระรัมย์
41 บุรีรัมย์ แคนดง อบต. แคนดง น.ส. ร ำไพพรรณ ธรรมวงศ์
43 ปทุมธำนี ธัญบุรี ทม. บึงยี่โถ นำง สุวรรณี บุญไกรภำคย์
44 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก อบต. อ่ำงทอง วำ่ที่ ร.อ. ธันวำ เปรมศิริ
45 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต. ลำดตะเคียน นำง พิมพ์ชนก พิณนุเวช
46 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต. ไม้เค็ด นำง จรรยำรักษ์ โคษำ
47 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะหัน อบต. เสำธง น.ส. จุรีพร สถำวรรณ์
48 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะอิน อบต. วัดยม น.ส. มัจลิกำ จะโรจร
49 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต. บึงพระ นำง ดวงเนตร ภูป่ำน
50 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต. บึงพระ นำง ปรำณี กล่อมจิตต์
51 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต. บึงพระ นำย สุรพงศ์ พุกจันทร์
52 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต. ช่องสะแก นำย ปฏิพัทธ์ บุญเจริญวัฒน์
53 แพร่ เด่นชัย อบต. แม่จั๊วะ น.ส. มัสยำ เพชรหำญ
54 แพร่ เมืองแพร่ อบจ. แพร่ นำง พรทิวำ ศรีสุริยะธำดำ
55 มหำสำรคำม เมืองมหำสำรคำม อบต. เขวำ น.ส. อุไรวรรณ คนใจบุญ
56 ยโสธร ป่ำต้ิว อบต. กระจำย น.ส. จุฬำภรณ์ บุญค ำ
57 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ. ยโสธร นำย พงศธร ด่ำนประสิทธิ์
58 ร้อยเอ็ด อำจสำมำรถ อบต. หนองขำม นำย พรสุขี วิจิตขะจี
59 รำชบุรี โพธำรำม อบต. ท่ำชุมพล นำย อิทธิพล สุขงำม
60 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต. ห้วยโป่ง น.ส. โชติรส เทียนดี
61 ลพบุรี ชัยบำดำล อบต. นิคมล ำนำรำยณ์ นำง อภิญญำ ชุ่มฤทธิ์
62 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบจ. ลพบุรี นำย สรวุฒิ ฉำยสุวรรณ
63 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต. ประตูป่ำ ส.อ. นิติธร กันทำ
64 เลย ภูเรือ อบต. ลำดค่ำง นำง ศิริลักษณ์ อำจแก้ว
65 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ อบต. เสียว นำย วรวุฒิ โพธิวัฒน์
66 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต. ก้ำนเหลือง นำง สุดำรัตน์ ศรีธร
67 สกลนคร สว่ำงแดนดิน อบต. บงเหนือ นำย บุญมี ศูนยรำช
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68 สตูล ควนโดน ทต. ควนโดน นำย สมปอง ตำเดอิน
69 สตูล เมืองสตูล อบจ. สตูล นำย จักรพันธ์ อินทรโชติ
70 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ ทต. บำงพลีน้อย นำง กรรณิกำ นิลบุดดำ
71 สระแก้ว คลองหำด อบต. คลองไก่เถื่อน นำย ชญำศักด์ิ พูลทรัพย์
72 สระแก้ว คลองหำด อบต. ซับมะกรูด น.ส. อรุณี ร่มเย็น
73 สระแก้ว วังสมบูรณ์ ทต. วังทอง นำง นัฐภัสสร ทองไทย
74 สิงห์บุรี ค่ำยบำงระจัน อบต. ค่ำยบำงระจัน นำง พรกนก ปรำโมช ณ อยุธยำ
75 สุพรรณบุรี เดิมบำงนำงบวช อบต. หัวเขำ จ.อ. มำนพ เกษประทุม
76 สุพรรณบุรี เดิมบำงนำงบวช อบต. หัวเขำ พ.จ.อ. สุชำติ กำฬภักดี
77 สุพรรณบุรี เดิมบำงนำงบวช อบต. หัวเขำ นำย สุรชัย จันทร์เรือง
78 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี อบต. ตล่ิงชัน น.ส. กนกพร อินทร์เล้ียง
79 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต. บ้ำนโข้ง น.ส. ชณัฐศิกำนต์ ชัยวันดี
80 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต. สระยำยโสม น.ส. สรญำ อุดมพร
81 อ่ำงทอง ไชโย อบต. เทวรำช น.ส. พชร พูนขวัญ
82 อ่ำงทอง โพธิท์อง อบต. บำงระก ำ น.ส. ภัคสิตำ คุ้มอำรีย์
83 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง ทต. โพสะ น.ส. สุทธำสินี นิยมกำล
84 อ่ำงทอง วิเศษชัยชำญ อบต. หลักแก้ว น.ส. รัญชน์ทิชำ คล่องณรงค์
85 อ่ำงทอง สำมโก้ อบต. โพธิม์่วงพันธ์ น.ส. ชุติมำ สว่ำงศรี
86 อุดรธำนี บ้ำนดุง อบต. โพนสูง นำย วีระพล ขันตรี
87 อุดรธำนี เมืองอุดรธำนี ทต. บ้ำนตำด นำย เดชำ แสงศรี
88 อุดรธำนี เมืองอุดรธำนี ทต. หนองขอนกว้ำง นำง สุกัญญำ ศิริร ำไพวงษ์
89 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ อบต. น้ ำหมัน น.ส. ปรำณี นวลจร
90 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ อบต. ผำเลือด น.ส. วรรณพร มูลเชื้อ
91 อุทัยธำนี หนองขำหย่ำง อบต. หนองขำหย่ำง น.ส. เกร็ตนำที กรองใจ
92 อุทัยธำนี หนองขำหย่ำง อบต. หนองไผ่ น.ส. ยุพิน อินทร์ศักด์ิ
93 อุบลรำชธำนี เดชอุดม อบต. แก้ง น.ส. สุพรรณี สุทธิกรณ์
94 อุบลรำชธำนี พิบูลมังสำหำร อบต. ดอนจิก นำย นิวัฒน์ บุญเนตร
95 อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ ทต. ธำตุ น.ส. ภิญญำพัชญ์ สงวนทรัพย์
96 อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ ทต. ธำตุ น.ส. รุ้งกำรณ์ ชำญฉลำด
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          วันที่  

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร  :                การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที ่3 
 

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)  :          6,800  บาท 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      หกพันแปดร้อยบาทถ้วน 
        ลงชื่อผู้น าฝาก 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 

- กรุณาช าระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม  
- สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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หลักสูตรการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
----------------------------- 

๑.หลักการและเหตุผล 
 1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 1.2 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 ภายใต้หลักการที่ส าคัญ คือ 

(1) ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (2) การจัดท าเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น  
เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 เพ่ือให้การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบูรณาการ  
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดท าโครงการอบรม
หลักสูตรการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความรู้ และสามารถด าเนินงานตามระเบียบฯ ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
๒.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักอ านาจ หน้าที่ และการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 เเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐ เพ่ือเสริมสร้างให้
ประเทศม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
3.1 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดท าแผน 

 
4.  ระยะเวลาฝึกอบรม  จ านวน 5 วัน 

/5. วิธีการ... 
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5.วิธีการด าเนินการ จัดฝึกอบรมโดยการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา 
5.1 โครงสร้างหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม ดังนี้ 

 
หมวด

ที ่
ชื่อหมวด/ชื่อวิชา จ านวน

ชั่วโมง 
เทคนิคการฝึกอบรม 

1. หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1.3 การพัฒนาประเทศภายใต้หลักประชารัฐ  
ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
1.4 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN : 
SDGs 
1.5 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด  
การบูรณาการ และการประสานแผนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด 
1.6 กระบวนการสร้างเครือข่ายภายใต้หลักประชารัฐ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
1.7 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.8 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
1.9 การขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการ
เสริมสร้างหลักประชารัฐตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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1.บรรยาย ( Lecture )  
2. การอภิปราย( Discussion) 
7. กรณีศึกษา ( Case  Study)         

 รวม 9 วิชา 33  
 
 

5.งบประมาณ  จากเงินค่าลงทะเบียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องตามอ านาจ หน้าที่ เพ่ือการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ท้องถิ่นพัฒนารายได้ กระบวนการหลักประชารัฐเพ่ือเสริมสร้างประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 
 
 



 
 

หลักสูตรการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5 วัน) 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 
เวลา 

วัน      
07.00 – 08.00 น. 09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 
 

 
วันที่ 1 

 
ลงทะเบียน 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 -2579) 

    
   

   
   

   
พัก
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        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 
 
 

วันที่ 2 

          09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
 

การพัฒนาประเทศภายใต้หลักประชารัฐ  
ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 
     การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN : SDGs 

 

 
 

วันที่ 3 

                     09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 -19.00 น. 
    แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด  
การบูรณาการ และการประสานแผนร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

 
 

กระบวนการสร้างเครือข่าย
ภายใต้หลักประชารัฐ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
จัดท างบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

วันที่ 4 

          09.00 – 12.00 น. การขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างหลักประชารัฐตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

    
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
 

 
วันที่ 5 

 
พิธีปิด 

 
 

  

     
       



 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ พร้อมหนังสือส่งตัวจาก    

ต้นสังกัด และส าเนาการช าระเงิน 

๒. การแต่งกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธเีปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    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 และให้ใช ้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
 
หมายเหตุ  
- กรณีเข้าพักก่อนการอบรม จะมีค่าใช้จ่ายค่าห้องพักเพิ่ม 600 บาท/ต่อคน (ถ้าประสงคจ์ะรับประทาน 
  อาหาร ค่าอาหารมื้อละ 100 บาท กรุณาแจ้ง ณ จุดบริการ หากท่านประสงค์จะรับประทานเอง 
  นอกสถาบันฯ ก็สามารถท าได้ ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าอาหารกับบริษัทโปรโฮเด็ล แมเนจเม้นท์ จ ากัด) 
  ติดต่อห้องพัก 02-516-2459  
- ไม่อนุญาตให้น าเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ได้จัดสถานท่ี พร้อมมีเตารีดไว้บริการแล้ว) 
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