


 
รายละเอียดการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียมขององคการบริหารสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ  2549 

 
********************************************* 

 
  1. ผูเขารบัการอบรม 
       - เจาหนาที่จัดเก็บรายได 
    2. กําหนดวัน  เวลา  และสถานทีฝ่กอบรม 
  
  
รุนที ่ กําหนดวัน เวลา  และสถานที่ฝกอบรม รายละเอียดผูเขารวมฝกอบรม 

1 วันที่ 5 -  7 มถิุนายน  2549  
รายงานตัววันที่  5 มิถุนายน  2549 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อ. เมืองเชียงใหม 
จ. เชียงใหม 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดเชียงใหม ตาก นาน พจิิตร 
เพชรบรูณ พะเยา แมฮองสอน ลําปาง รวม 8 จังหวัด 
จํานวน 380 คน 

2 วันที่ 7 – 9 มถิุนายน  2549 
รายงานตัววันที่ 7 มิถุนายน  2549 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อ. เมืองเชียงใหม 
จ. เชียงใหม 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย พิษณุโลก 
แพร ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ รวม 7 จังหวัด จํานวน 
380 คน 
 

3 วันที่ 14 – 16 มิถุนายน  2549 
รายงานตัววันที่ 14 มิถนุายน  2549 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมสตารโฮเต็ล อ. เมอืงระยอง 
จ. ระยอง 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดจันทบุร ีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 
นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ  นนทบรุี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว พระนครศรีอยุธยา  
สระบุรี  ปทุมธานี เพชรบุร ี ราชบุรี  ประจวบคีรีขนัธ
รวม  18 จงัหวัด จํานวน 525 คน 

4 วันที่ 19 – 21 มิถุนายน  2549  
รายงานตัววันที่ 19 มิถนุายน  2549 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมเจรญิโฮเต็ล อ. เมอืงอุดรธาน ี
จ. อุดรธาน ี

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ  ขอนแกน  ชัยภูมิ 
บุรีรัมย  รวม 4 จังหวัด จํานวน 368 คน 

5 วันที่ 21 – 23 มิถุนายน  2549 
รายงานตัววันที่ 21 มิถนุายน  2549 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมเจรญิโฮเต็ล อ. เมอืงอุดรธาน ี
จ. อุดรธาน ี

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  มหาสารคาม 
เลย  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลําภู  อดุรธานี 
รวม 7 จังหวัด จํานวน 443 คน 
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รุนที ่ วันที่และสถานที่ฝกอบรม รายละเอียดผูเขาฝกอบรม 
6 วันที่ 28 - 30 มิถุนายน  2549 

รายงานตัววันที่ 28 มิถนุายน 2549 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมเนวาดา  อ. เมืองอุบลราชธานี 
จ. อุบลราชธาน ี

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดนครพนม  มุกดาหาร  ยโสธร 
รอยเอ็ด  ศรีสระเกษ  สุรินทร  อํานาจเจริญ  อุบลราชธานี 
รวม 8 จังหวัด จํานวน 567 คน 

7 วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม  2549 
รายงานตัววันที่ 3 กรกฎาคม 2549 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ถ. บรมราชชนน ี
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  นครสวรรค  อุทัยธานี 
ชัยนาท  นครปฐม  ลพบุร ี สิงหบุร ี สุพรรณบุรี  อางทอง 
รวม 9 จังหวัด จํานวน 341 คน 

8 วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม  2549 
รายงานตัววันที่ 7 กรกฎาคม 2549 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมลีการเดน  พลาซา โฮเต็ล  
อ. หาดใหญ จ. สงขลา 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดกระบี่  ชุมพร  ตรงั  นราธิวาส
นครศรีธรรมราช  ปตตานี  พงังา  พัทลงุ  ยะลา 
ภูเก็ต  ระนอง  สงขลา  สตูล  สุราษฎรธานี รวม 14
จังหวัด จํานวน 607 คน 

 
รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่เขารับการอบรมในแตละรุนตามเอกสารแนบ 
 3. คาใชจาย 
  - ผูจัดโครงการจะจายคาอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหกับผูเขาฝกอบรม 
สําหรับคาเชาที่พักและคาใชจายในการเดินทางไปราชการเบิกจาก งบประมาณตนสังกัด โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.3/ ว 994  ลงวันที ่ 18  มีนาคม  2546  และตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 โดยอนุโลม 
  - ผูเขาฝกอบรมมีคาใชจายในการลงทะเบยีนเขารับการฝกอบรม คนละ 1,968 บาทตอคน  
(ชําระคาลงทะเบียนวันรายงานตัว) 
 4. การแตงกาย 
  - แตงกายสุภาพ 
 5. สถานที่พัก  
     - ผูเขารวมฝกอบรมสามารถสํารองหองพักได ณ โรงแรม ที่จัดอบรมของแตละรุน 
   1. โรงแรม เอสดี อเวนิว ถ. บรมราชชนน ีเขตบางพลัด กทม. โทร. 0-2434-0400 โทรสาร 0-243-6496 
  ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
  2. โรงแรมเชียงใหมภูคํา อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม โทร 0-5321-1026-31 โทรสาร 0-5321-6422 
  ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
  3. โรงแรมเจรญิโฮเต็ล อ. เมอืงอุดรธานี จ. อุดรธานี โทร 0-4224-6121-4,0-4224-8155 โทรสาร  
   0-4224-1093 ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
 
 
 

 



-3- 
 
 

  4. โรงแรมเนวาดา อ. เมืองอบุลราชธานี จ. อุบลราชธานี โทร 0-4528-0999 โทรสาร 0-4528-3424 
  ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
  5. โรงแรมสตารโฮเต็ล อ. เมอืงระยอง จ. ระยอง โทร  0-3861-4901-7  โทรสาร 0-3861-4608 
   ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
  6. โรงแรมลีการเดน พลาซา โฮเต็ล อ. หาดใหญ จ. สงขลา โทร 0-7426-1111 โทรสาร 0-7435-1666 
  ราคาหองพักเดี่ยว 1,000 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,100 บาท/หอง/คืน 
 

***************************************** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการฝกอบรม 

โครงการอบรมใหความรูดานการเงินการคลัง การพัฒนาวทิยากรเครือขายเพ่ือเสริมสรางประชาธิปไตย 
ใหแกประชาชน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และความรับผิดทางละเมิดแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ  2549 
 

********************************************* 
 

  1. ผูเขารบัการอบรม 
       - ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวนการคลัง 
 2. กําหนดวัน  เวลา  และสถานทีฝ่กอบรม 
 
 
รุนที ่ กําหนดวัน เวลา  และสถานที่ฝกอบรม รายละเอียดผูเขารวมฝกอบรม 

1 วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม  2549  
รายงานตัววันที่ 24 กรกฎาคม  2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมเจบ ีอ. หาดใหญ  
จ. สงขลา 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดชุมพร  ระนอง  สรุาษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง รวม 5 จังหวัด จํานวน 478 คน 

2 วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม  2549 
รายงานตัววันที่ 25 กรกฎาคม  2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมลีการเดน อ. หาดใหญ 
จ. สงขลา 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดสงขลา  ปตตานี  ยะลา  
นราธิวาส รวม 4 จงัหวัด จํานวน 506 คน 

3 วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม  2549 
รายงานตัววันที่ 25 กรกฎาคม  2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมไดฮชิิ  อ. หาดใหญ 
จ. สงขลา 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดกระบี่  ภูเก็ต  พังงา  ตรัง 
สตูล รวม 5 จังหวัด จํานวน 334 คน 

4 วันที่ 1 – 4 สิงหาคม  2549  
รายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม  2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมสตารโฮเต็ล อ. เมอืงระยอง 
จ. ระยอง 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดจันทบุร ี ชลบรุี  ตราด  ระยอง 
ปราจีนบุรี  สระแกว  ฉะเชิงเทรา รวม 7 จังหวัด 
จํานวน 642 คน 

5 วันที่ 7 – 10 สงิหาคม  2549 
รายงานตัววันที่ 7 สิงหาคม  2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมอูทองอินทร อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ. พระนครศรอียุธยา 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดชัยนาท  นครนายก  สงิหบุร ี
ปทุมธานี  พระนครศรอียุธยา  อางทอง รวม 6 จังหวัด 
จํานวน 507 คน 
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รุนที ่ วันที่และสถานที่ฝกอบรม รายละเอียดผูเขาฝกอบรม 
6 วันที่ 15 – 18 สิงหาคม  2549 

รายงานตัววันที่ 15 สิงหาคม 2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมสตารโฮเต็ล อ. เมอืงระยอง 
จ. ระยอง 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดราชบุร ี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
ลพบุรี  สระบุร ี นนทบรุี  สมุทรปราการ รวม 7 จงัหวัด 
จํานวน 413 คน 

7 วันที่ 15 – 18 สิงหาคม  2549 
รายงานตัววันที่ 15 สิงหาคม 2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น.        
ณ โรงแรมสตารโฮเต็ล อ. เมอืงระยอง 
จ. ระยอง 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  เพชรบุร ี นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ  สุพรรณบุร ี รวม 5 จังหวัด จํานวน  
458 คน 

8 วันที่ 21 – 24 สิงหาคม  2549 
รายงานตัววันที่ 21 สิงหาคม 2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อ. เมืองเชียงใหม  
จ. เชียงใหม 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดลําปาง  อุตรดิตถ  นาน  ตาก 
แพร รวม 5 จงัหวัด จํานวน 534 คน 

9 วันที่ 22 – 25 สิงหาคม  2549 
รายงานตัววันที่ 22 สิงหาคม 2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา  อ. เมือง 
เชียงใหม จ. เชียงใหม 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  ลําพูน 
แมฮองสอน  พะเยา รวม 5 จังหวัด จํานวน 639 คน 

10 วันที่ 28 – 31 สิงหาคม  2549 
รายงานตัววันที่ 28 สิงหาคม  2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมลาพาโลมา อ. เมอืงพิษณุโลก 
จ. พิษณุโลก 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดนครสวรรค  สโุขทัย  กําแพงเพชร 
พิษณุโลก  เพชรบูรณ  อุทัยธานี  พิจิตร  รวม 7 จังหวัด 
จํานวน 563 คน 

11 วันที่ 4 – 7 กนัยายน  2549 
รายงานตัววันที่ 4 กันยายน  2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมนภาลัย อ. เมืองอดุรธานี 
จ. อุดรธาน ี
 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดอุดรธานี  หนองคาย  มุกดาหาร 
เลย  นครพนม  สกลนคร  หนองบัวลําภู  รวม 7 จังหวัด 
จํานวน 535 คน 
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รุนที ่ วันที่และสถานที่ฝกอบรม รายละเอียดผูเขาฝกอบรม 
12 วันที่ 5 – 8 กนัยายน  2549 

รายงานตัววันที่ 5 กันยายน 2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมเจรญิโฮเต็ล อ. เมอืงอุดรธาน ี
จ. อุดรธาน ี

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ  มหาสารคาม  รอยเอ็ด  
รวม 3 จังหวัด จํานวน 571 คน 

13 วันที่ 11 – 14 กันยายน  2549 
รายงานตัววันที่ 11 กนัยายน 2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมพลอยพาเลช อ. เมืองมุกดาหาร 
จ. มุกดาหาร 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสระเกษ  ยโสธร 
อํานาจเจริญ รวม 4 จังหวัด จํานวน 581 คน 

14 วันที่ 12 – 15 กันยายน 2549 
รายงานตัววันที่ 12  กันยายน 2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด  อ. เมือง 
มุกดาหาร จ. มุกดาหาร 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ  ขอนแกน  สุรินทร 
รวม 3 จังหวัด จํานวน 437 คน 

15 วันที่ 19 – 22 กันยายน  2549 
รายงานตัววันที่ 19 กนัยายน 2549 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมเทพนคร อ. เมอืงบรุีรัมย 
จ. บุรีรัมย 

ผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวยองคกรปกครองสวน- 
ทองถิน่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  บุรรีัมย รวม 2 จังหวัด 
จํานวน 605 คน 

 
 3. คาใชจาย 
  - ผูจัดโครงการจะจายคาอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหกับผูเขาฝกอบรม 
สําหรับคาเชาที่พักและคาใชจายในการเดินทางไปราชการเบิกจาก งบประมาณตนสังกัด โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.3/ ว 994  ลงวันที ่ 18  มีนาคม  2546  และตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 โดยอนุโลม 
  - ผูเขาฝกอบรมมีคาใชจายในการลงทะเบยีนเขารับการฝกอบรม คนละ 2,249 บาทตอคน  
(ชําระคาลงทะเบียนวันรายงานตัว) 

 4. การแตงกาย 
  - แตงกายสุภาพ 
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 5. สถานที่พัก  
  - ผูเขารวมฝกอบรมสามารถสํารองหองพักได ณ โรงแรม ที่จัดอบรมของแตละรุน 
   1. โรงแรมเจบ ี อ. หาดใหญ  จ. สงขลา โทร. 0-7423-4300 โทรสาร 0-7423-4328 
  ราคาหองพักเดี่ยว 1,000 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,100 บาท/หอง/คืน 
  2. โรงแรมเชียงใหมภูคํา อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม โทร 0-5321-1026-31 โทรสาร 0-5321-6422 
  ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
  3. โรงแรมเจรญิโฮเต็ล อ. เมอืงอุดรธานี จ. อุดรธานี โทร 0-4224-6121-4,0-4224-8155 โทรสาร  
   0-4224-1093 ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
   4. โรงแรมไดอชิิ อ. หาดใหญ  จ. สงขลา โทร. 0-7423-0727 โทรสาร 0-7423-1315 
  ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
  5. โรงแรมลีการเดน อ. หาดใหญ  จ. สงขลา โทร 0-7426-1111 โทรสาร 0-7435-3555 
  ราคาหองพักเดี่ยว 1,000 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,100 บาท/หอง/คืน 
  6. โรงแรมลาพาโลมา อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก โทร 0-5521-7930-6 โทรสาร 0-5521-7935  
   ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
  7. โรงแรมนภาลัย อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี โทร 0-4234-7444 โทรสาร 0-4234-7447-8 
  ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
   8. โรงแรมพลอยพาเลช อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร โทร. 0-4263-1111 โทรสาร 0-4261-1883 
  ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
  9. โรงแรมเทพนคร อ. เมอืงบรุีรัมย จ. บุรรีัมย โทร/โทรสาร 0-4461-3400-2  
  ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
  10. โรงแรมมุกดาหารแกรนด อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร โทร 0-4261-2020 โทรสาร 0-4261-2021 
   ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
  11. โรงแรมสตารโฮเต็ล อ. เมอืงระยอง จ. ระยอง โทร  0-3861-4901-7  โทรสาร 0-3861-4608 
   ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คนื 
  12. โรงแรมอูทองอินน อ.พระนครศรอียุธยา จ. พระนครศรอียุธยา โทร 0-3521-2531 ตอ 7120,7121 
                    โทรสาร 0-3522-9317 ราคาหองพักเดี่ยว 900 บาท/หอง/คืน ราคาหองพักคู 1,000 บาท/หอง/คืน 
 

***************************************** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางการฝกอบรมโครงการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียมขององคการบริหารสวนตําบล  ป 2549 
 

วัน / เวลา 10.00 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น. 15.00 – 17.00 น. 

 
วันแรก 

 
รายงานตัว / ปฐมนิเทศ 

 

คาธรรมเนียม 
คาใบอนุญาตและ 

คาปรับ 
 

การจัดหาประโยชน 
ในทรัพยสิน 

 

วัน / เวลา 

 

08.30 – 9.00 น. 

 

09.00 – 10.00 น. 

10.00 –10.10 น.  

            

10.10 – 12.00 น. 

12.00 –13.00 น.  

 

13.00 – 14.30 น. 

14.30 –14.40 น. 

 

14.40 – 17.30 น. 
 

 
วันที่สอง 

 
พิธีเปด 

 
นโยบายพัฒนารายได 

 

ภาษีบํารุงทองที่ 
(แบงกลุมฝกปฏิบัติ) 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(แบงกลุมฝกปฏิบัติ) 

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(แบงกลุมฝกปฏิบัติ) 

 
 

วัน / เวลา 08.30 – 11.00 น. 

11.00 – 11.10 น.  

 
 

11.10 – 12.00 น. 

 
 

13.00 – 14.00 น. 

14.00 – 14.10 น. 

 
 

14.10 – 16.10 น. 

 

วันที่สาม 
ภาษีปาย 

(แบงกลุมฝกปฏิบัติ) 
 

 
การยึดอายัดทรัพย 

ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  
โปรแกรมแผนทีภ่าษี 

 
สรุปปญหาแตละกลุม 
การตอบคําถาม 

และตอบขอซักถาม 
 

  หมายเหตุ    แบงกลุมฝกปฏิบัติจํานวน  6  กลุม 
 



ตารางฝกอบรมโครงการใหความรูดานการเงินการคลัง การพัฒนาวิทยากรเครือขายเพื่อเสริมสรางประชาธิปไตยใหแกประชาชน  
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และความรับผิดทางละเมิดแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

วัน/เวลา 08.30 – 12.00 น.                13.00 – 16.00 น. 

 

วันแรก 

 

รายงานตัว/ปฐมนิเทศ 
 

การสงเสริมประชาธิปไตยและ 
กระบวนการประชาสังคม 

14.20 – 14.30 น. 

 
การสงเสริมประชาธิปไตยและ 
กระบวนการประชาสังคม 

วัน/เวลา 09.00 – 10.30 น. 10.40 น. – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น. 
 

 17.00 – 18.00 น. 

 
 

วันที่สอง 

 
นโยบายการใชกฎหมายวาดวย 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

 

10.00 – 10.10 น. 

 
การประเมินราคาทุนทรัพย 
ของที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

หลักการสําคัญของ 
ราง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสราง 

14.40 – 14.50 น. 

หลักการสําคัญของ 
ราง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสราง 

 

 
แบงกลุมแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับรางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

วัน/เวลา 09.00 – 12.00 น.                13.00 – 16.00 น. 
 
 

วันที่สาม 

 
การจัดทําประสานและ 

บูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่น 

 10.00 – 10.10 น. 

 
การจัดทําประสานและ 

บูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

ความรูเกี่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิด 

14.20 – 14.30 น. 

 
ความรูเกี่ยวกับความรับผิด 

ทางละเมิด 

วัน/เวลา 09.00 – 12.00 น.                                                           13.00 – 16.00 น. 

 
 

วันที่สี่ 

ความเขาใจในระเบียบ มท. 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
การตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547 

  10.00 – 10.10 น. 

ความเขาใจในระเบียบ มท. 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
การตรวจเงินของ อปท พ.ศ. 2547 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
(แบงกลุมฝกอบรม) 

  14.20 – 14.30 น. 

 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบ 
ภายใน (แบงกลุมฝกอบรม) 

 




