
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ สังกัด หมำยเหตุ
1 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต. นำบ่อค ำ นำย พงษ์ศักด์ิ ยศปัญญำ
2 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ ทต. ประชำสุขสันต์ น.ส. กำหลง ทัพมงคล
3 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ อบต. โนนพลวง นำง สณัญญำ งำมข ำ
4 ฉะเชิงเทรำ แปลงยำว ทต. หัวส ำโรง น.ส. กำญจนำภำ ชะลำชล
5 ชลบุรี บำงละมุง ทม. หนองปรือ นำง ดวงพร สิทธิ
6 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบต. ส ำนักบก น.ส. ศุภวรรณ นำคสุด
7 ชลบุรี สัตหีบ ทต. เกล็ดเเก้ว น.ส. ปัญฑิตำ สมณะ
8 ชลบุรี สัตหีบ ทต. เขำชีจรรย์ นำง วลี วรรณศิลป์
9 ชลบุรี สัตหีบ ทม. สัตหีบ นำง พรทิพย์ เฟือ่งมีคุณ
10 ชลบุรี หนองใหญ่ อบต. หนองเสือช้ำง น.ส. เบญจมำศ กล่ินศรีสุข
11 ชัยนำท มโนรมย์ ทต. คุ้งส ำเภำ น.ส. จุฑำมำศ เนตรวิจิตร
12 ชัยนำท มโนรมย์ ทต. หำงน  ำสำคร ส.อ.หญิง สุภำรัตน์ จินตกสิกรรม
13 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต. ละหำน น.ส. โสภิดำ ภักดี
14 เชียงรำย พำน ทต. เมืองพำน นำง พรรษนันท์ สงวนงำม
15 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต. แม่ข้ำวต้ม นำง กิริยำ ชุ่มมงคล
16 เชียงรำย แม่ลำว ทต. แม่ลำว นำง ธนพร แสนบุญยงค์
17 เชียงรำย แม่ลำว อบต. บัวสลี นำง ณัฐชยำ แสงเขียว
18 เชียงรำย แม่สรวย ทต. แม่สรวย นำง จุฬำรัตน์ ณรเกตุ
19 เชียงรำย เวียงเชียงรุ้ง อบต. ทุง่ก่อ น.ส. สุทธิรักษ์ วันดี
20 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. แม่โป่ง น.ส. จุธำรัฐ สุปิงคลัด
21 เชียงใหม่ พร้ำว อบต. แม่แวน นำย ดวงจันทร์ วรรณศิริ
22 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. ป่ำแดด น.ส. ตุลำ แสนก่อ
23 ตรัง กันตัง อบต. นำเกลือ นำย สำธิต โตก ำ
24 ตรัง เมืองตรัง อบต. น  ำผุด นำย อดิศร ชูอ่อน
25 นครนำยก ปำกพลี อบต. หนองแสง นำย อุดมภรณ์ วงศ์พันธ์
26 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต. ทุง่กระพังโหม น.ส. ชนัญชิตำ เสำวโร
27 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต. ทุง่กระพังโหม นำย สิริวัฒน์ กั วะห้วยขวำง
28 นครรำชสีมำ คง อบต. ขำมสมบูรณ์ นำง ฉำยพันธ์ พันธ์สวัสด์ิ
29 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ อบต. พลกรัง น.ส. ปิยวรรณ โนนพลกรัง
30 นครศรีธรรมรำช ท่ำศำลำ อบต. ตล่ิงชัน นำง จิรำภรณ์ ไชโย
31 นครศรีธรรมรำช ท่ำศำลำ อบต. โพธิท์อง นำง อำรียำ หวังตะหนอ
32 นครศรีธรรมรำช ทุง่ใหญ่ ทต. ทุง่สัง น.ส. กฤษฎำรัตน์ ทิพย์จักษุ
33 นครศรีธรรมรำช ทุง่ใหญ่ อบต. ทุง่ใหญ่ นำย พิเชษฐ คชสิทธิ์
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34 นครศรีธรรมรำช ร่อนพิบูลย์ อบต. ควนชุม นำง ศิวนำถ กล่อมพงศ์
35 นนทบุรี ไทรน้อย อบต. ขุนศรี น.ส. นภัสนันท์ บุญรอด
36 นนทบุรี บำงใหญ่ อบต. บำงแม่นำง น.ส. พรเพ็ญ ณ พัทลุง
37 น่ำน แม่จริม อบต. หมอเมือง นำง สุภำพร ชิณะวงศ์
38 ปทุมธำนี คลองหลวง ทม. คลองหลวง น.ส. นิธิวรรณ จูโต
39 ปทุมธำนี คลองหลวง ทม. คลองหลวง นำง สุดำพร ชมชื่น
40 ปทุมธำนี ลำดหลุมแก้ว อบต. ลำดหลุมแก้ว นำง บรรจง เหลำเกิ งหุง่
41 ปทุมธำนี ลำดหลุมแก้ว อบต. คูบำงหลวง น.ส. มยุรี รวบรวม
43 ประจวบคีรีขันธ์ บำงสะพำนน้อย อบต. ทรำยทอง น.ส. วรำภรณ์ มีจิต
44 ประจวบคีรีขันธ์ บำงสะพำนน้อย อบต. บำงสะพำน น.ส. สมพร หลอดแก้ว
45 ประจวบคีรีขันธ์ บำงสะพำนน้อย อบต. ทรำยทอง นำง สุภำพร โพธิท์อง
46 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะหัน อบต. เสำธง น.ส. จุรีพร สถำวรรณ์
47 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต. ซับน้อย นำง กฤษณำ เครือใย
48 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต. ปำกช่อง นำย ธณรรษพล จูเมำ
49 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต. บ้ำนติ ว นำง นิตย์ เทียมเพ็ง
50 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต. ปำกช่อง น.ส. วชิรำ นำกำ
51 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต. หนองไขว่ นำง สุภำพร สิริชีวกุล
52 แพร่ เมืองแพร่ อบจ. แพร่ นำย ฐำปกช หลุกทิพย์นภำ
53 แพร่ เมืองแพร่ อบต. ป่ำแดง น.ส. เพ็ญพิลำศ หงษ์ร่อน
54 แพร่ ร้องกวำง อบต. ร้องกวำง น.ส. มยุรี ตะไมล์
55 แพร่ ร้องกวำง อบต. น  ำเลำ นำง วิไลวรรณ ทะตัน
56 มหำสำรคำม ยำงสีสุรำช อบต. ยำงสีสุรำช น.ส. วิชน สิมศิริวัฒน์
57 แม่ฮ่องสอน แม่ลำน้อย อบต. แม่ลำน้อย จ.อ. ก ำธร กันทะวงษ์
58 แม่ฮ่องสอน แม่ลำน้อย อบต. แม่ลำน้อย นำย โกเมท ธนรัตน์พิศำล
59 ยโสธร กุดชุม อบต. หนองแหน นำย เทอดภูมิ สมภักดี
60 ระยอง แกลง ทต. ปำกน  ำประแส น.ส. พีรยำ ปิน่ทอง
61 ล ำปำง งำว อบต. ปงเตำ นำง มณฑิรำภรณ์ ชัยตระกูล
62 ล ำพูน บ้ำนโฮ่ง อบต. เวียงกำนต์ นำย พีรวิชญ์ แสนหมื่นแก้ว
63 ล ำพูน ป่ำซำง ทต. มะกอก ส.อ. พัศพงศ์ รตะตรัยพัฒน์
64 ล ำพูน เมืองล ำพูน อบจ. ล ำพูน นำง ขนิษฐำ วรรณแก้ว
65 เลย ภูหลวง อบต. หนองคัน นำง สุภัค อินทรชัยศรี
66 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต. โพนค้อ น.ส. จำรุวรรณ กำวัน
67 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต. โพนเขวำ นำย ชินพัฒน์ หัตถนำ
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68 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต. หนองไฮ น.ส. นิดำ ปัญญำคม
69 ศรีสะเกษ รำษีไศล อบต. หนองแค นำง วิไลลักษณ์ วงศ์งำม
70 สกลนคร อำกำศอ ำนวย ทต. สำมัคคีพัฒนำ น.ส. นิลุบล วุฒิสำร
71 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทม. สระแก้ว ส.อ. ณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท
72 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทม. สระแก้ว น.ส. ศิวภัสร์ อินทร์จันทร์
73 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทม. สระแก้ว นำง อิงอร พูลเจริญ
74 สุรำษฎร์ธำนี คีรีรัฐนิคม ทต. ท่ำขนอน น.ส. เกศินี คงรักษ์
75 สุรำษฎร์ธำนี คีรีรัฐนิคม ทต. ท่ำขนอน นำย โสภณ แสงแดง
76 สุรำษฎร์ธำนี คีรีรัฐนิคม อบต. ท่ำกระดำน น.ส. อมรรัตน์ บ่ำยนุ่น
77 สุรำษฎร์ธำนี คีรีรัฐนิคม อบต. ย่ำนยำว น.ส. อ่อนวิลัย อินชนะ
78 สุรำษฎร์ธำนี ไชยำ อบต. ตะกรบ นำง รุสนำนี หวังอีน
79 สุรินทร์ สังขะ อบต. กระเทียม น.ส. ศุภวรรณ สตำกล้ำ
80 สุรินทร์ สังขะ อบต. กระเทียม น.ส. อำณิศรำ พวงเพชร
81 อุดรธำนี เมืองอุดรธำนี อบต. นำดี น.ส. จรุณี สีทำมำ
82 อุดรธำนี เมืองอุดรธำนี อบต. โคกสะอำด น.ส. จิระภำ พิมพ์บูรณ์



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร  :              การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่4 
ชือ่ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :        6,800  บาท  (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร  :                การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที ่4 
 

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) 
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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 วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์

๓. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ 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) ให้ใส ่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  
- กรณีเข้าพักก่อนการอบรม จะมีค่าใช้จ่ายค่าห้องพักเพิ่ม 600 บาท/ต่อคน (ถ้าประสงค์จะรับประทาน 
  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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