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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
7 กุมภาพันธ 2560

เรื่อง โครงการฝกอบรมหลักสูตรสรางนักวิจัยรุนใหม “วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมนําประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0 ”
เรียน ผูวา ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย 1. หลักสูตรสรางนักวิจัยรุนใหม “วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมนําประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0 ”
จํานวน 1 ชุด
2. กําหนดการจัดโครงการฯ จํานวน 1 ฉบับ
3. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 1 ชุด
4. เอกสารลงทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ
5. การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ
6. แผนที่ของสถานที่ฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ
ดวยรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนําพา
ประเทศไปสูวิสัยทัศนประเทศไทย ๒๕๗๕ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศจากเดิม
ที่มีความไดเปรียบเชิงเปรีย บเทียบใหมีความไดเปรียบเชิงแขงขันเปลี่ยนจากโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เพิ่มมูลคาไปสูโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทําใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศที่อยูในกับดัก
รายไดปานกลาง (Middle Income Trap) สูเศรษฐกิจใหมหรือประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) ซึ่งเปนนโยบาย
ของรัฐบาลตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น โดยสถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรท อ งถิ่ น ได พิ จ ารณาเห็ น ว า
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศไปสู ป ระเทศไทย 4.0
ใหบั งเกิดผลอยางเปนรูป ธรรม และการสรา งใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนนักวิจัย มีความรู
เกี่ ย วกั บ การวิจั ย รูจัก สรา งงานวิจัย รูจัก การนํา งานวิ จัย ไปประยุก ตใช จะเปน ประโยชนตอการบริหารและ
การทํา งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไปในอนาคต จึงไดจัดทํา โครงการฝกอบรมหลักสูตรสรางนักวิจัย
รุ น ใหม “วิ จั ย เทคโนโลยี นวั ต กรรมนํา ประชารั ฐพั ฒ นา Thailand 4.0” ขึ้ น เพื่อ พั ฒ นาใหบุ คลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีคุณสมบัตคิ รบถวนตามสิ่งที่สงมาดวย 3 ไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร
สรางนักวิจัยรุนใหม “วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมนําประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0 ” และไดรับการขึ้นทะเบียน
เป น นั ก วิ จั ย ของสํา นัก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ (วช.) ตอ ไป การศึก ษาอบรมทั้ง ในและนอกสถานที่
สถานที่จัดฝกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุค ลากรทอ งถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อํา เภอคลองหลวง จัง หวัดปทุม ธานี
ค า ลงทะเบีย นจํา นวน 8,000 บาท /คน (แปดพั นบาทถว น) ใหชํ า ระโดยผ า นธนาคารกรุง ไทยไดทุ กสาขา
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 ภายในเวลาที่กําหนด โดยธนาคารจะออกใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการใชแทน
ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้

/เพื่อใหการ...

-2เพื่อใหการจัดโครงการอบรมหลักสูตรสรางนักวิจัยรุนใหม “วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมนําประชารัฐ
พัฒนา Thailand 4.0 ” เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอความอนุเคราะหจังหวัดแจง
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงผูที่มีคุณสมบัติตามสิ่งที่สงมาดวย 3 สมัครเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร
และลงทะเบี ยนภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด โดยประสานงานกั บ นางสาวชนัดดา ทิ ศนุ กุ ล นั กทรั พยากรบุคคลปฏิ บั ติ การ
เบอรโทรศัพท 090 -678-0186
จึงเรีย นมาเพื่ อโปรดใหความอนุ เคราะห แ จ งองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ที่กํา หนดดํา เนิ น การ
แจงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมตอไป
ขอแสดงความนับถือ

\
(นาย ช โชคชัย คําแหง)
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-2106

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
“วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมนาประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0”
โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม
ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้ พิจารณาศึกษาเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรมการสร้างระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพยังผลให้เกิดการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเป็นเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนาพาประเทศไปสู่
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๗๕ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่สร้างสังคมบนเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อสามารถก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle
Income Trap) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ภาคเกษตรไปสู่
อุตสาหกรรมเบาและก้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมหนัก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเหตุมีผล พอประมาณ
มีภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขความรู้ คุณธรรม จนถึงปัจจุบัน การนาประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจใหม่หรือประเทศไทย
๔.๐ (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ในการที่จะทาให้ประเทศไทย
สามารถสร้างและส่งออกเทคโนโลยีของตนเองได้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ ๕ อุตสาหกรรมที่เรามีองค์ความรู้และศักยภาพทีจ่ ะ
พัฒนาต่อยอดได้ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และไบโอเทคโนโลยี (Food, Agriculture & Biotech)
กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health, Wellness & Bio-Medical) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์
เพื่ออุตสาหกรรม (Smart Devices Robotics & Mechatronics) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital & Embedded Technology) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่า
(Creative, Culture & High Value Service) เป็นต้น
ภายใต้โมเดลดังกล่าว จึงจาเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากเดิมที่มี “ความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า”
ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ลดความ
เหลื่อมล้าและให้ไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง” โดยรัฐบาลมีมุมมองว่า ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งคือ “การใช้
การวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบนวัตกรรม เป็นแรงผลักดันในการสนับสนุนให้โมเดลประเทศไทย
๔.๐ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และทาให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
ที่อยู่ในกับดักรายได้ปานกลางในที่สุด ” ที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดการวางแผนทางเศรษฐกิจระยะยาว จะมี
เพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเท่านั้น ขณะที่หลายประเทศมีการวางแผนเรื่องนี้อย่างจริงจั งโดยการ
วางแผนที่ออกมาต้องไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศ
ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล และเห็นว่าควรมีการ
สร้างความเข้าใจในการสร้างงานวิจัย การใช้งานวิจัยหรือการนางานวิจัยมาใช้ การบริหารงานวิจัยใหม่ให้กับบุคลากรของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเร่งด่วนด้วย เพื่อสนองนโยบายในการ
พัฒนาประเทศและการเพิ่มสัดส่วนของนักวิจัยของประเทศจากปัจจุบันมีนักวิจัย 1๒.๙ ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
ไปสู่ ๒๕ ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ให้เป็นรูปธรรมต่อไป
สถาบั น พัฒ นาบุ คลากรท้ องถิ่ น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่น พิ จ ารณาเห็ นว่ า เพื่อ ให้ ก าร
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่ประเทศไทย 4.0 บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ควรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย รู้จักสร้างงานวิจัย รู้จักการนางานวิจัยไปประยุกต์ใช้
บริ ห ารงานวิจั ย และสร้ างนั กวิจั ย รุ่ น ใหม่ ดังนั้น จึงได้ จัดทาโครงการสร้างนักวิจั ยรุ่นใหม่ “วิจัย เทคโนโลยี
นวัตกรรมนาประชารัฐพัฒนา Thailand ๔.๐” ขึ้น
/2. วัตถุประสงค์...

-2๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
2.2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถสร้างงานวิจัย รู้จักการนางานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ บริหารงานวิจัย
๓. เป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เ ข้า รับการอบรม จัดฝึ กอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น รุ่นละ
ประมาณ 10๐ คน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) กาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
(1) อายุไม่เกิน 50 ปี
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่าง ๆ
(3) ปฏิบัติงานในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
(5) เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด
หลักสูตร และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรม จานวน 5 วัน (40 ชั่วโมง) ดังนี้
4.1 ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 6 วิชา 19 ชั่วโมง ดังนี้
(1) ปรัชญาและจรรยาบรรณการวิจัย
1 ชั่วโมง
(2) การกาหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย
ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
2 ชั่วโมง
(3) การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม
3 ชั่วโมง
(4) การออกแบบการวิจัย
8 ชั่วโมง
-รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล (2-4 ชั่วโมง)
-รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
(2-4 ชั่วโมง)
-รูปแบบการวิจัยพัฒนา การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
(1 ชั่วโมง)
(5) การวัด การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งปริมาณ
และคุณภาพ
3 ชั่วโมง
(6) หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัยวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 ชั่วโมง
4.2 ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 6 วิชา 19 ชั่วโมง ดังนี้
(1) กาหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม
2 ชั่วโมง
เพือ่ กาหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่และสรุปการกาหนดโจทย์วิจัย
คาถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย
(2) ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม 2 ชั่วโมง
(3) ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
8 ชั่วโมง
(4) ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
3 ชั่วโมง
(5) นาเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
3 ชั่วโมง
(6) บูรณาการความรู้และการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม
1 ชั่วโมง
4.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ
2 ชั่วโมง
/5. วัน เวลา และสถานที่…

-35. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการ
ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม ๒๕๖๐ สถานที่ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
6. งบประมาณ ค่าลงทะเบียน จานวน 8,000 บาท / คน (แปดพันบาทถ้วน)
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
7.2 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสร้างงานวิจัย รู้จักการนางานวิจัยไปประยุกต์ใช้
และการบริหารงานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ผนวก ก.
หลักสูตร สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
“วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมนาประชารัฐพัฒนา Thailand ๔.๐”
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ (วช.)
ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
…………………………………………………………………………………

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ชัว่ โมง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา จานวน ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้
1.1 ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
1 ชั่วโมง
๑.๒ การกาหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย
๒ ชั่วโมง
ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
๑.๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม
๓ ชั่วโมง
๑.๔ การออกแบบการวิจัย
8 ชั่วโมง
1) รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล (๒-๔ ชั่วโมง)
2) รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล (๒๔ ชั่วโมง)
3) รูปแบบการวิจัยพัฒนา การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล (๑
ชั่วโมง)
4) รูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
(๑ ชั่วโมง)
1.5 การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งปริมาณและคุณภาพ 3 ชั่วโมง
1.6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัยวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 ชั่วโมง
2. ภาคปฏิบัติประกอบด้วยเนื้อหา จานวน ๑๙ ชั่วโมง
๒.๑ กาหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อกาหนดปัญหาวิจัยในแต่ ๒ ชั่วโมง
ละพื้นที่ และสรุปการกาหนดโจทย์วิจัย คาถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๒ ฝึกปฏิบัติเขียนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
๒ ชั่วโมง
2.3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
๘ ชั่วโมง
๒.๔ ฝึกปฎิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
๓ ชั่วโมง
๒.๕ นาเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม
๓ ชั่วโมง
๒.๖ บูรณาการความรู้และนาเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม
๑ ชั่วโมง
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร จานวน ๒ ชั่วโมง
ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนาสมาชิก เลือกกรรมการรุ่น ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และ 2 ชั่วโมง
พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม

กาหนดการจัดโครงการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมนาประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0 ”

ปีงบประมาณ 2560

รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560

รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560

รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2560

รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560

สมัครอบรมที่
www.lpdi.go.th หัวข้อ สมัครอบรม ไปที่กลุ่มหลักสูตรพิเศษ รหัสหลักสูตร 85600...

คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการอบรม

(1) อายุไม่เกิน 50 ปี
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่าง ๆ
(3) ปฏิบัติงานในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
(5) เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด
หลักสูตร และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด

เอกสาร 6
พื้นที่ว่างสาหรับติดสาเนาเอกสารรับชาระเงินจากธนาคาร

ใบแจ้งการชาระเงินค่าเข้าร่วมอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมนาประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0 ” รุ่นที่ ......
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
ตาแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
ชื่อหน่วยงาน :
อาเภอ :
จังหวัด :
จานวนเงิน :
8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร

ส่วนของธนาคาร
สาขา
วันที่

Company Code : 9397 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมนาประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0 ” รุ่นที่ ......
รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 8

5

5

0

0

ชื่อ – สกุลผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม :
รหัสหน่วยงาน : (Ref.No.2)

****ตรวจสอบรหัสหน่วยงานสาหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปที่ รหัส อปท. สาหรับฝึกอบรม******
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) :
จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ) :

8,000 บาท
แปดพันบาทถ้วน
ลงชื่อผู้นาฝาก
โทรศัพท์ ผู้นาฝาก

-

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ชาระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น
กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเข้ารับการอบรม 10 วันทาการ

เอกสาร 7

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม
๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน และสถานที่ที่กาหนดไว้ พร้อมหนังสือส่งตัวจาก
ต้นสังกัด และสาเนาการชาระเงิน
๒. การแต่งกาย
ชุดเรียน ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดา หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีดา
ใส่ในวันอบรม
3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดา หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีดา
ใส่ในวันอบรม
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็นและยารักษาโรค ยาประจาตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม
๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้
4.๑ กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ
4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก
การชาระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ
(Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ
(Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น
(Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ
รหัส อปท. สาหรับฝึกอบรม)
(Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจาตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว

หมายเหตุ
- กรณีเข้าพักก่อนการอบรม จะมีค่าใช้จ่ายค่าห้องพักเพิ่ม 600 บาท/ต่อคน (ถ้าประสงค์จะรับประทาน
อาหาร ค่าอาหารมื้อละ 100 บาท กรุณาแจ้ง ณ จุดบริการ หากท่านประสงค์จะรับประทานเอง
นอกสถาบันฯ ก็สามารถทาได้ ไม่จาเป็นต้องจ่ายค่าอาหารกับบริษัทโปรโฮเด็ล แมเนจเม้นท์ จากัด)
ติดต่อห้องพัก 02-516-2459
- ไม่อนุญาตให้นาเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ได้จัดสถานที่ พร้อมมีเตารีดไว้บริการแล้ว)

