
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง หมำยเหตุ
1 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต. บ้านเด่ือ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงาน

2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. บ้านเป้า นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน ด้านการจัดท าแผน

3 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. กุดเลาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
4 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. บ้านบัว นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
5 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. สระโพนทอง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
6 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. หนองข่า นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
7 ชัยภูมิ แก้งคร้อ อบต. เก่าย่าดี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
8 ชัยภูมิ คอนสาร อบต. ดงบัง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
9 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต. บ้านขาม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน

10 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต. หนองโดน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
11 ชัยภูมิ เทพสถิต อบต. บ้านไร่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
12 ชัยภูมิ เทพสถิต อบต. ห้วยยายจิ๋ว นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
13 ชัยภูมิ บ้านเขว้า อบต. ชีบน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
14 ชัยภูมิ บ้านแท่น ทต. บ้านเต่า นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
15 ชัยภูมิ บ้านแท่น ทต. บ้านแท่น นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
16 ชัยภูมิ บ้านแท่น อบต. บ้านแท่น นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
17 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต. บ้านเพชร นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
18 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบต. กุดตุ้ม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
19 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบต. บุง่คล้า นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
20 ชัยภูมิ หนองบัวแดง ทต. หลวงศิริ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
21 ชัยภูมิ หนองบัวแดง ทต. หนองบัวแดง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
22 ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต. กุดชุมแสง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
23 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว อบต. โสกปลาดุก นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
25 นครราชสีมา คง อบต. ขามสมบูรณ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
26 นครราชสีมา ครบุรี ทต. อรพิมพ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
27 นครราชสีมา ครบุรี ทต. แชะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
28 นครราชสีมา ครบุรี อบต. ตะแบกบาน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
29 นครราชสีมา ครบุรี อบต. มาบตะโกเอน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
30 นครราชสีมา จักราช ทต. จักราช นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
31 นครราชสีมา จักราช อบต. คลองเมือง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
32 นครราชสีมา จักราช อบต. สีสุก นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
33 นครราชสีมา โชคชัย อบต. กระโทก นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดบุคลำกรเขำ้รับกำรอบรม
 หลักสูตรนักวำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน รุ่นที ่ 13  ระหว่ำงวันที ่ 22  กันยำยน  ถึง  5 ตลุำคม  2560

              ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
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34 นครราชสีมา โชคชัย อบต. ท่าจะหลุง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงาน

35 นครราชสีมา ด่านขุนทด ทต. หนองบัวตะเกียด นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน ด้านการจัดท าแผน

36 นครราชสีมา โนนแดง ทต. โนนแดง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
37 นครราชสีมา โนนไทย อบต. ด่านจาก นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
38 นครราชสีมา บัวใหญ่ อบต. บัวใหญ่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
39 นครราชสีมา บัวใหญ่ อบต. โนนทองหลาง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
40 นครราชสีมา ปักธงชัย ทต. บ่อปลาทอง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
41 นครราชสีมา ปักธงชัย อบต. โคกไทย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
42 นครราชสีมา ปักธงชัย อบต. ง้ิว นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
43 นครราชสีมา ปักธงชัย อบต. ตูม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
44 นครราชสีมา ปักธงชัย อบต. สะแกราช นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
45 นครราชสีมา พระทองค า อบต. หนองหอย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
46 นครราชสีมา พิมาย อบต. นิคมสร้างตนเอง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
47 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. โคกกรวด นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
48 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ. นครราชสีมา นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
49 นครราชสีมา วังน้ าเขียว อบต. อุดมทรัพย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
50 นครราชสีมา สีดา อบต. โนนประดู่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
51 นครราชสีมา สูงเนิน อบต. กุดจิก นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
52 นครราชสีมา สูงเนิน อบต. โคราช นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
53 นครราชสีมา สูงเนิน อบต. หนองตะไก้ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
54 นครราชสีมา เสิงสาง อบต. กุดโบสถ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
55 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต. ลุงเขว้า นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
56 นครราชสีมา ห้วยแถลง อบต. หินดาด นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
57 บุรีรัมย์ กระสัง ทต. อุดมธรรม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
58 บุรีรัมย์ กระสัง อบต. สูงเนิน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
59 บุรีรัมย์ กระสัง อบต. ห้วยส าราญ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
60 บุรีรัมย์ แคนดง ทต. แคนดง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
61 บุรีรัมย์ แคนดง อบต. แคนดง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
62 บุรีรัมย์ แคนดง อบต. หัวฝาย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
63 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ ทต. พนมรุ้ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
64 บุรีรัมย์ นางรอง อบต. หนองไทร นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
65 บุรีรัมย์ นางรอง อบต. หนองโสน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
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66 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ อบต. บ้านคู นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงาน

67 บุรีรัมย์ โนนดินแดง ทต. โนนดินแดง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน ด้านการจัดท าแผน

68 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ ทต. โนนสุวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
69 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. จันทบเพชร นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
70 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. บ้านกรวด นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
71 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. บึงเจริญ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
72 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. หนองไม้งาม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
73 บุรีรัมย์ บ้านด่าน ทต. ปราสาท นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
74 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต. แดงใหญ่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
75 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต. หนองแวง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
76 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ทต. ประโคนชัย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
77 บุรีรัมย์ ประโคนชัย อบต. โคกตูม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
78 บุรีรัมย์ ประโคนชัย อบต. โคกย่าง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
79 บุรีรัมย์ ประโคนชัย อบต. บ้านไทร นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
80 บุรีรัมย์ ประโคนชัย อบต. ประโคนชัย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
81 บุรีรัมย์ ประโคนชัย อบต. ไพศาล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
82 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย ทต. จันดุม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
83 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย ทต. พลับพลาชัย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
84 บุรีรัมย์ พุทไธสง ทต. พุทไธสง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
85 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต. บ้านเป้า นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
86 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต. บ้านยาง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
87 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต. พุทไธสง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
88 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต. ลุมปุก๊ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
89 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ อบต. บ้านยาง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
90 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ อบต. หินโคน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
91 บุรีรัมย์ สตึก อบต. นิคม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
92 บุรีรัมย์ หนองกี่ ทต. หนองกี่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
93 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต. ทุง่กระเต็น นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
94 สุรินทร์ แกด า อบต. วังแสง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
95 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ทต. เขวาสินรินทร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
96 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อบต. เขวาสินรินทร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
97 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อบต. บึง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดบุคลำกรเขำ้รับกำรอบรม
 หลักสูตรนักวำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน รุ่นที ่ 13  ระหว่ำงวันที ่ 22  กันยำยน  ถึง  5 ตลุำคม  2560

              ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
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98 สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต. ศรีณรงค์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงาน

99 สุรินทร์ ท่าตูม อบต. ท่าตูม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน ด้านการจัดท าแผน

100 สุรินทร์ โนนนารายณ์ อบต. ระเวียง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
101 สุรินทร์ โนนนารายณ์ อบต. โนน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
102 สุรินทร์ ปราสาท อบต. บ้านพลวง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
103 สุรินทร์ ปราสาท อบต. หนองใหญ่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
104 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบจ. สุรินทร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
105 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. คอโค นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
106 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. เฉนียง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
107 สุรินทร์ ศรีณรงค์ อบต. ตรวจ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
108 สุรินทร์ สังขะ อบต. ขอนแตก นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
109 สุรินทร์ สังขะ อบต. บ้านชบ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
110 สุรินทร์ สังขะ อบต. สังขะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน

หมำยเหตุ

3. ส่ังจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มทีส่่งมา
4. รำยงำนตวั ในวันศุกร์ที ่22 กันยำยน 2560 แต่งกายชุดสีกากีแขนยาว พร้อมเอกสารส าเนาการช าระเงิน

1. ให้ส่งทะเบียนประวัติ ทางโทรสาร 02-516-2106, 02-191-4804
   หรือทาง Email: nongsoosoo@hotmail.com
2. ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 29,500 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ก่อนการอบรม



 
 
 
 
 

    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 
8 

ศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

วันที ่
9 

ศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

วันที่   
10 

ศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

วันที ่
11 

กิจกรรมนักศึกษา 

                   รัฐบาลดิจิทัล 
อาจารย์ ดร.ปนันดา  จันทร์สุกรี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

          ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติสู่ท้องถิ่น 
นาย ช โชคชัย ค าแหง 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   
กิจกรรมนักศึกษา 

วันที ่
12 

การพัฒนาสุขภาพ 
และการออก 
ก าลังกาย 

เครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น 
ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

   ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

         กิจกรรมนักศึกษา 

วันที ่
13 

การพัฒนาสุขภาพ 
และการออก 
ก าลังกาย 

  การบูรณาการทุนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
นายวิชัย กาญจนสมพรต 

กรรมการผู้จดัการ  
ส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค หรือผู้แทน 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนในมิติต่างๆ : 
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

นายจรินทร์ จักกะพาก 
อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  

การน าเสนอรายงานกลุ่ม 
(5 กลุ่ม) 

วันท่ี   
14 

กิจกรรม 
นักศึกษา 

การน าเสนอรายงานกลุ่ม 
(5 กลุ่ม)  

พิธีปิด 
 



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร  :              นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  รุ่นที่  13 
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  13 
 

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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ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 รุ่นที่  13 
ระหว่างวันที่  22 กันยายน – 5 ตุลาคม  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. รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 พร้อมส าเนาใบช าระเงิน 
                         โดยแต่งเครื่องแบบชุดสีกากีคอพับ แขนยาว 
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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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