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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

24 ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อนาไปสู่ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการกาหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (MOU) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542”
เรียน นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ
จานวน ๑ ชุด
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ระเบียบฉบับดังกล่าว มีการปรับปรุง
ขั้นตอนและวิธีการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ มีรายละเอียด ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการ เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ ทาให้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี ความจ าเป็ นต่ อองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบุคลากรท้องถิ่นทุกตาแหน่งที่จะต้องศึกษาแนวทางการปฏิบัติพร้อมเทคนิค ขั้นตอน วิธีการทางานใหม่ๆ
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ ซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น
มี ห้ ว งเวลาการปฏิ บั ติ ง านก าหนดไว้ ชั ด เจน ประกอบกั บ เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ในระบบงานบริ ห ารงานบุ ค คลท้ อ งถิ่ น
ซึ่งบุคลากรท้องถิ่น ต้องมีความรู้ในการจัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติร าชการ (MOU) ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานประจา
ตาแหน่งและลักษณะงานในหน้าที่ตามห้วงเวลาที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มี
การฝึกอบรม จานวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax) ๐ ๒๙๒๑ ๔๑๒๒ หรือทาง
เว็ปไซต์ www.training59.com หรือโทรศัพท์ ๐๘๔-๘๙๓-4747, 092-269-3113 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท
ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้เต็มจานวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หรือตามระเบียบที่หน่วยงานรัฐอื่นกาหนดไว้ โดยได้เชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นวิทยากรการบรรยายครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โทร. 0 ๒๑๖๐ ๑๑82

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อนาไปสู่ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการกาหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (MOU) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542”
************************
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ระเบียบ
ฉบับดังกล่าว มีการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีรายละเอียด ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ ทาให้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจาเป็นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรท้องถิ่นทุกตาแหน่งที่จะต้องศึกษา
แนวทางการปฏิบัติพร้อมเทคนิค ขั้นตอน วิธีการทางานใหม่ๆ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการบริหาร
งบประมาณ ซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น มีห้วงเวลาการปฏิบัติงานกาหนดไว้ชัดเจน
ประกอบกับเพื่อความก้าวหน้าในระบบงานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ซึ่งบุคลากรท้องถิ่น ต้องมีความรู้ในการ
จัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานประจาตาแหน่งและลักษณะงานในหน้าที่
ตามห้วงเวลาที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ได้อย่างถูกต้อง
จากเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จึงได้จัดทาโครงการ
ฝึ กอบรม “หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การจั ดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่ น ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการกาหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (MOU) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความ
เข้าใจ ในกระบวนการจัดทาแผน แก้ไข เปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ (MOU) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานประจาตาแหน่งและลักษณะงาน ได้อย่างถูกต้องต่อไป
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดทาแผน แก้ไข เปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการจัดทาแผนการดาเนินงาน และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการจัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ( MOU) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานประจาตาแหน่งและลักษณะงานในหน้าที่ตามห้วงเวลาที่ต้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

-2กลุ่มเป้าหมาย
๑. นายก /คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. ปลัด / รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๓. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อานวยการกอง/ผู้อานวยการสานัก
4. เจ้าหน้าที/่ พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. เจ้าหน้าที/่ พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ได้พิจารณาว่าเหมาะสม
ระยะเวลาการดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
จานวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
๑.ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา ๓ วัน เป็นเงินท่านละ 3,9๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็นค่า
เอกสาร อาหารว่า ง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน
สามารถเบิกได้เต็มจ านวนตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๒.ค่ า ที่ พั ก ค่ า เดิ น ทาง ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมสามารถเบิ ก จ่ า ยจากต้ น สั ง กั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยายและตอบข้อซักถามโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ความและเชี่ยวชาญโดยตรง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข ๐ – ๒๙๒๑ – ๔๑๒๒ , ๐- ๒๔๔๓ – ๖๘๓๓
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com
4) ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
5) ส่งใบสมัครทางเฟสบุ้ค Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
๖) ส่งใบสมัคร ไอดีไลน์ Id line : training59 หรือ 59training
การสารองห้องพัก: ท่านสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงท่านจะได้อัตราราคาพิเศษและโปรดจอง
ล่วงหน้า ๒๐ วัน
- โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร: 02-422-9222 ติดต่อ แผนกสารองห้องพัก
การชาระเงินค่าลงทะเบียน
ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอรับชาระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นเงินสดเท่านั้น และท่านสามารถชาระได้ในวัน
รับลงทะเบียนวันแรกของการอบรม
คาเตือน : กรณีหากท่านทาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนสูญหาย ท่านจะต้องดาเนินการแจ้งความ และทาหนังสือ
ขอคัดลอกสาเนาใบเสร็จ ส่งถึงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

กาหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อนาไปสู่ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการกาหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (MOU) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542”
********************************
วันแรกของการอบรม
12.30 - 13.00 น.
 ลงทะเบียน-รับเอกสาร และชี้แจงรายละเอียดโครงการ
13.00 – 15.30 น.

 รับฟังการบรรยาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และความก้าวหน้าในระบบแท่ง
- ความก้าวหน้าสายงานวิชาการในระบบแท่ง
- การจัดทาและกาหนดตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU)
เพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ตอบข้อซักถาม
โดย วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

15.00 – 16.30 น.

 รับฟังการบรรยาย บทบาทหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นยุค 4.0
โดย วิทยากรกรจากชมรมวิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น

วันที่สองของการอบรม
09.00 –12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.

 รับฟังการบรรยายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ประวัติความเป็นมาการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทย
- กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมขอประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาการประชุมประชาคมท้องถิ่น
- ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้รูปแบบการประชาคมท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน
 รับฟังการบรรยายขั้นตอนการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
- หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
- รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แนวทางการปฏิบัติในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา : ปัญหา
เชิงซ้อนที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (กรณีหารือ)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

-2วันที่สองของการอบรม (ต่อ)
13.00 – 16.30 น.

วันที่สามของการอบรม
09.00 – 1๒.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.๓0 น.

16.00 – 16.๓0 น.
16.30 น.

- ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้
รูปแบบ เค้าโครงของแผนพัฒนาท้องถิ่น
บรรยายโดย ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รับฟังการบรรยายเรื่อง “แนวทางการออกแบบการตรวจสอบ หรือ
Check list แผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
- รูปแบบ Check list
- การสร้างแบบมาตรฐานต่างๆ
- ขบวนการขั้นตอนในการจัดทาแผนดาเนินงาน
รับประทานอาหารกลางวัน
 รับฟังการบรรยายเรื่อง “แนวทางการออกแบบการตรวจสอบ หรือ
Check list แผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และขั้นตอนการการจัดทาแผนการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น
- อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ
- กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แนวคิดในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ
- การวิเคราะห์ผลการวัดผลผลิต (2QCT) / การวิเคราะห์จากผลลัพธ์ (T2Q)
- การประมวลผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ทิศทางอนาคตแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นภายใต้หลั กการ
จัดทาแผนเดียว (One Pland)
 ปัญหาอุปสรรคในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดาเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบข้อซักถาม
บรรยายโดย ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม

------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :

1. การบรรยายเป็นการบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด
2. วันแรกของการอบรม (วันที่ 12 ธันวาคม 2561) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน
3. เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
4. กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
“หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อนาไปสู่ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการกาหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (MOU) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542”
************************************
สังกัดอบต./เทศบาล/อบจ............................................ตาบล...................................... อาเภอ......................................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์หน่วยงาน..............................
***โทรศัพท์มือถือผู้ประสานงาน................................................อีเมล์ E-mail..........................................(โปรดระบุ)
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ............................................................... ตาแหน่ง.......................................โทรศัพท์มือ ถือ................................
๒. ชื่อ................................................................ตาแหน่ง.......................................โทรศัพท์มื อถือ...............................
๓. ชื่อ................................................................ตาแหน่ง........................................โทรศัพท์มือถือ...............................
อาหาร

 อาหารมุสลิมจานวน........คน

 อาหารทั่วไปจานวน.........คน

( ลงชื่อ )....................................................ผู้มีอานาจอนุมัติ
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
การชาระเงิน : ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท สามารถชาระเงินสดได้ในวันรับลงทะเบียนรายงานตัว
โทรสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข :
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com
๔) ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
๕) ติดต่อ Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
การสารองห้องพัก: ท่านสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงท่านจะได้อัตราราคาพิเศษและโปรดจอง
ล่วงหน้า ๒๐ วัน
- โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร: 02-422-9222 ติดต่อ แผนกสารองห้องพัก
***หากท่านจองห้องพักภายหลังห้องพักอาจเต็มได้และท่านอาจจะไม่ได้อัตราค่าที่พักในกลุ่มของการอบรมสัมมนา***
หมายเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง ๕-๗ วัน
หากท่านไม่ได้รับการติดต่อจาก จนท. ก่อนวันอบรมจริง ๕-7 วัน โปรดกรุณาติดต่อกลับด้วย**
2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหากกรณีมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ถึงจานวนที่สามารถดาเนินการได้
3) ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น หากเกิดกรณีมีการยกเลิก
***โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและโทรศัพท์มือถือ ของผู้สมัครทุกท่านเพื่อสามารถติดต่อได้หากมีการยกเลิก***
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

