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                 ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง  ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร “กระบวนการขั้นตอนการแก้ไข  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) วิธีการจัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  การบริหารงานงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งวิธีการโอนงบประมาณและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ นายกเทศมนตรี/ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทกุแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   โครงการฝึกอบรมฯ จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการขั้นตอนการแก้ไข  
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) วิธีการจัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  การบริหารงานงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งวิธีการโอนงบประมาณและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” รุ่น ๑ – ๖  เพื่อให้
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรอบ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  รายละเอียดดังนี้ 

รุ่นที่  ๑  ระหว่างวนัที่  ๑ – ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรายา แกรนด์ จังหวัดนครราชสมีา 
รุ่นที่  ๒  ระหว่างวนัที่  ๘ – ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
รุ่นที่  ๓  ระหว่างวนัที่  ๑๕ – ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม ่
รุ่นที่  ๔  ระหว่างวนัที่  ๒๒ – ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์  จังหวัดพิษณุโลก 
รุ่นที่  ๕  ระหว่างวนัที่  ๒๙  มถิุนายน – ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธาน ี
รุ่นที่  ๖  ระหว่างวนัที่  ๖ – ๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

 ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ช านาญ เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และงบประมาณรายจ่าย เป็นผู้รับผิดชอบ
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและตอบข้อซักถาม ดังนั้น จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้ารับ
การอบรม สามารถสมัครพร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียด ก าหนดการ สถานที่ฝึกอบรมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
www.me-visions.com หรือ Line ID: @me-99 โทรศัพท์ ๐๘๓ ๙๘๘ ๐๐๖๙ หรือโทรสาร ๐๒ ๑๐๘ ๓๘๘๕ 
 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธโ์ครงการฯและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว จัก
ขอบคุณยิ่ง                               

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล)  
  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนษุย์ 

  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
ฝ่ายโครงการพิเศษ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย ์
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๖๕๔๖ 



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร 
“กระบวนการขั้นตอนการแก้ไข  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) วิธีการจัดท า 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม  การบริหารงานงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีรวมทั้งวิธีการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

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

หลกัการและเหตุผล 
 

  ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำงบประมำณ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท ำร่ำง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่องบประมำณประกำศบังคับใช้แล้ว  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงจะสำมำรถใช้งบประมำณได้ และมีวิธีกำรบริหำรงบประมำณดังกล่ำวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การบริหาร
งบประมาณ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นย ำ  ซึ่ง
ปัจจุบันนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ไปแล้ว  แต่เนื่องจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลำยแห่งยังมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ  เพื่อเป็นกรอบใน
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  งบประมำณจำกเงินสะสมดังกล่ำว  และจะต้องเตรียม
ควำมพร้อมในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้วย  ดังนั้น  กำรแก้ไข  เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น  จะต้องด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกรำคม  ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลำคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๙๓๘  ลง
วันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๙  เรื่อง  ตอบข้อหำรือกำรปฏิบัติตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๑๖๑๗  ลงวันที่ ๑๖  สิงหำคม ๒๕๖๐  เร่ือง  เผยแพร่เอกสำรประเด็นค ำถำม-แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๑  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  เร่ือง  แนวทำงกำรด ำเนินกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗  ลงวันที่ 
๑๙ มกรำคม๒๕๖๑  เรื่อง  แนวทำงกำรด ำเนินกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 
 



ส ำหรับวิธีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  และกำรบริหำร
งบประมำณ  นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓  หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖  เร่ือง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๕๒  ลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๖  เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๖  เรื่อง  กำรปรับปรุง
หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔  ลงวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๑  เรื่อง  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเขียนรำยละเอียดค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งงบประมำณ  กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ  โดยจะต้องจัดท ำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย  ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  ตำมระบบบัญชีที่กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้จัดท ำขึ้น  เพื่อเสนอสภำท้องถิ่นพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรวมถึงกำรโอนและกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงในปีงบประมำณนั้น  จำกเหตุผลดังกล่ำว  ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด ำเนินกำรให้ถูกต้อง 
และบุคลำกรในองค์กรผู้ที่มีหน้ำที่ที่จะต้องรับผิดชอบและเกี่ยวข้องก็จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติได้ตำม
ระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่ก ำหนด     

 
ดังนั้น  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  โดยศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว  จึงได้จัด 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร  หลักสูตร “กระบวนการขั้นตอนการแก้ไข  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) วิธีการจัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  การบริหารงานงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขั้นตอนการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งวิธีการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่น  
สมำชิกสภำท้องถิ่น  ข้ำรำชกำร  พนักงำน  เจ้ำหน้ำที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับควำมรู้  ควำมเขำ้ใจ  มีทักษะ  และ
สำมำรถปฏิบัติได้เกี่ยวกับขบวนกำรขั้นตอนกำรแก้ไข  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
วิธีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)  กำรบริหำรงำนงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  รวมทั้งวิธีกำรโอนงบประมำณและกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำมระเบียบและ
หนังสือสั่งกำรดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ทักษะ  และสำมำรถปฏิบัติได้เกี่ยวกับขบวนกำรขั้นตอนกำรแก้ไข  เพิ่มเติม 
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ให้กับผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ข้ำรำชกำร  
พนักงำน  เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๒.๒  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ทักษะ  และสำมำรถปฏิบัติได้เกี่ยวกับวิธีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)  กำรบริหำรงำนงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   ให้กับผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ข้ำรำชกำร  พนักงำน  
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๓  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ทักษะ  และสำมำรถปฏิบัติได้เกี่ยวกับจัดท ำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  รวมทั้งวิธีกำรโอนงบประมำณและกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้กับผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ข้ำรำชกำร  พนักงำน  เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
 ๓.๑  นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คณะผูบ้ริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๒  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๓  รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓  หัวส่วนรำชกำร/หัวหนำ้ส ำนักปลัด/ผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำฝ่ำย 
๓.๔  ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
๓.๕  ลูกจ้ำง/พนักงำนจำ้ง 
๓.๖  ผู้ที่ได้รับมอบหมำย  ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่ผู้บริหำรพิจำรณำวำ่เหมำะสม 
 

ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่อบรม   
รุ่นที่  ๑   ระหว่ำงวนัที่  ๑ – ๓  มิถุนำยน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรำยำ แกรนด์ จังหวัดนครรำชสมีำ 
รุ่นที่  ๒   ระหว่ำงวนัที่  ๘ – ๑๐  มิถุนำยน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
รุ่นที่  ๓   ระหว่ำงวนัที่  ๑๕ – ๑7  มิถุนำยน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มภูค ำ จังหวัดเชียงใหม่ 
รุ่นที่  ๔   ระหว่ำงวนัที่  ๒๒ – ๒๔  มิถุนำยน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์  จังหวัดพิษณุโลก 
รุ่นที่  ๕   ระหว่ำงวนัที่  ๒๙  มถิุนำยน – ๑  กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลำยทอง จังหวัดอบุลรำชธำน ี
รุ่นที่  ๖   ระหว่ำงวนัที่  ๖ – ๘  กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ ทำวเวอร์ หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
 
๑. ค่ำลงทะเบียนอบรมระยะเวลำ  ๓ วัน   เพื่อเป็นคำ่เอกสำร  อำหำรว่ำง  อำหำรกลำงวัน  ค่ำตอบแทน

วิทยำกร  ค่ำจัดสถำนที่อบรม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน (ไมร่วมค่ำที่พัก ) เป็นเงิน  3,9๐๐.๐๐ บาท  สำมำรถเบิกได้
เต็มจ ำนวนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคำ่ใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๕๗ 
 ๒. ค่ำที่พัก  ค่ำเดินทำง  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถเบิกจ่ำยจำกต้นสังกัด  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยคำ่ใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗  เมื่อได้รับอนุมัติจำก
ผู้บังคับบัญชำ 
 
วิธีการด าเนินการและรูปแบบการบรรยาย 
  บรรยำยและตอบข้อซักถำมโดยวิทยำกร ผู้มีควำมรู้ ช ำนำญ เชีย่วชำญและมีประสบกำรณ์ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี และงบประมำณรำยจำ่ย จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
 
การรับสมัคร 
  ผู้สนใจ  สำมำรถสมัครพร้อมทั้งตรวจสอบรำยละเอียด ก ำหนดกำร สถำนทีฝ่ึกอบรมหรือดำวนโ์หลด
เอกสำรได้ทุกวัน  ตั้งแตบ่ัดนี้เปน็ต้นไป    

 www.hcdsuandusit.com หรือ www.me-visions.com 
 โทรศัพท์  ๐๘ ๓๙๘๘ ๐๐๖๙ หรือ 097-082-9888 คุณสลิลดำ 
 โทรสำร ๐๒ ๑๐๘ ๓๘๘๕    
 Line ID: @me-99  
 QR Code: 

อนึ่ง ทำงมหำวิทยำลัยฯ  ขอสงวนสิทธิ์จ ำกัดจ ำนวนผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมไม่เกิน  
200 ท่ำนต่อรุ่น  เพื่อควำมสะดวกในกำรให้บริกำร  
 
 



การช าระเงิน 
  เมื่อสมัครแล้วกรุณำช ำระเงินคำ่ลงทะเบียนผำ่นธนำคำร ณ ที่ท ำกำรธนำคำร หรือตู้ATM 
ธนำคำรกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขา กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี ๐๕๙-๐-๒๒๕๓๔-๐ ชื่อบัญชี 
“โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์” จ ำนวนเงิน 3,900.00 บำท เมื่อโอนเงินค่ำลงทะเบียนแล้ว กรุณำส่งโทรสำร
หลักฐำนกำรโอนเงนิ ใบน ำฝำก (Pay – in Slip) หรือหลักฐำนกำรโอนเงินมำที่หมำยเลข ๐๒ ๑๐๘ ๓๘๘๕   พร้อมระบุ
ชื่อผู้สมัคร สังกัด เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อกลับและเพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบ และน ำส ำเนำใบน ำฝำก (Pay-
in Slip) มอบให้เจ้ำหน้ำที่ ในวนัลงทะเบียน 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
คุณสลิลดา :  ๐๘ ๓๙๘๘ ๐๐๖๙ หรือ 097-082-9888  
 
การส ารองห้องพัก  ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถติดต่อส ำรองห้องพักได้โดยตรงกบัทำงโรงแรม 

1. โรงแรมรำยำ แกรนด์ จังหวัดนครรำชสีมำ โทร.044-354-354 
2. โรงแรมริเวอร์ไซด์ จังหวัดกรุงเทพ โทร 028-831-588 
3. โรงแรมคุ้มภูค ำ จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-400-450 
4. โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์  จังหวัดพิษณุโลก โทร 055-211-288 
5. โรงแรมลำยทอง จังหวัดอุบลรำชธำนี โทร 045-241-401 
6. โรงแรมบี พี แกรนด์ ทำวเวอร์ หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ โทร 074-355-355 

 
หมายเหตุ :   ๑. สงวนสิทธิ์เฉพำะผูส้มัครที่ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนก่อน 

๒. เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบรำยชื่อและกำรออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน ำหลักฐำนกำร 
          โอนเงิน (Pay-in slip)  มำในวันลงทะเบยีนด้วย 
          ๓. ท่ำนสำมำรถส่งใบสมัครเพื่อแจ้งรำยชื่อที่อยู่ระหว่ำงจดัท ำฎกีำเบิกจ่ำยยังไม่เรียบร้อย มำไดก้่อนที่ 

    โทรสำร ๐๒ ๑๐๘ ๓๘๘๕ 
          ๔. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจ ำกัดจ ำนวนผูส้มัครเข้ำรับกำรอบรมไม่เกิน 200 ท่ำนต่อรุ่น  ทัง้นี้เพื่อควำม
สะดวกในกำรให้บริกำรทุกท่ำนได้อย่ำงทั่วถึง  

 
 
 
 
 

 
 

 



ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร  หลักสตูร 
“กระบวนกำรขั้นตอนกำรแก้ไข  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) วิธีกำรจัดท ำ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณ
จำกเงนิสะสม  กำรบริหำรงำนงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

รวมทั้งวิธีกำรโอนงบประมำณและกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
************************* 

วันแรกของกำรอบรม 
12.00 - 13.00 น. ลงทะเบียน - รับเอกสำร และชี้แจงรำยละเอียดโครงกำร 
13.00 – 16.30 น.   รับฟังกำรบรรยำย  กระบวนกำรขั้นตอนกำรแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อน ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม  

การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไข  เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘   

(๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

(๓)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๔)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   

(๕)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๙๓๘  ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  
ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   

(๖)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗  ลงวันที่ ๑๖  
สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง  เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๑   

(๗)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๘)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗  ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  
เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

    ตอบข้อซักถำม 
วิทยากรจากชมรมวิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น 

พันจ่าเอกเอกวัฒน์ ซึมกระโทก  นักเวิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

วันทีส่องของกำรอบรม 
09.00 – 12.00 น. รับฟังกำรบรรยำย  ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  รวมทั้งวิธีกำรโอน 
 งบประมำณและกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
 พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 
 
 



-๒- 
การให้ความรู้ถึงวิธีการข้ันตอนการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  รวมทั้งวิธีการโอน 
งบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระบบบัญชีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าขึ้น  

 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 16.30 น.    การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
 งบประมาณ  พ.ศ. 2๕๖๒ (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)  

การบริหารงานงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ตามกฎหมาย 
และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินเดือน   ค่าคอบแทน  หมวดใช้ 
สอยและค่าวัสดุ  หมวดครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดงบกลาง 

วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อาจารยส์รัญญา แปะทอง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบบญัชีท้องถิ่น (สพช.) 

 
วันทีส่ำมของกำรอบรม 
09.00 –12.00 น. รับฟังกำรบรรยำย  วิธีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)   
การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๒ (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
(๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๔๓   
(๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงวันท่ี ๑๖  

กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๓) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๕๒  ลงวันท่ี ๖  
สิงหาคม ๒๕๕๖  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔  ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง  การ 
ก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วิทยากรจากชมรมวิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น 
อาจารยส์ุรเชษฐ มโนมัยกิจ ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 
13.00 – 16.00 น.  (ต่อ) รับฟังกำรบรรยำย  วิธีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  

       (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)   
 
16.00 – 16.๓0 น. ตอบข้อซักถำม 

 
16.31 น.   ปิดกำรอบรม 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมำยเหตุ  :   1.  การบรรยายเป็นการบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด  
               ๒.  เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  และ  เวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.   
                          พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      ๓.  ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 

 

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร 

“กระบวนการขั้นตอนการแก้ไข  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) วิธีการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก

เงินสะสม  การบริหารงานงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รวมทั้งวิธีการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)             

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
สังกัด  อบต./เทศบาล/อบจ....................................................................................ต าบล............. ..................................

อ าเภอ........................... จังหวัด......................................โทรศัพท์................................โทรสาร........................ขอส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมตามโครงการฯ  ดังนี้   (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร) 
๑. ชื่อ.....................................................................ต าแหน่ง.................................... ..........โทรศัพท์มือถือ......................  
๒. ชื่อ....................................................................ต าแหน่ง.............................................. โทรศัพท์มือถือ......................  
๓. ชื่อ....................................................................ต าแหน่ง..............................................โทรศัพท์มือถือ......................  

 รุ่นที่  ๑  ระหว่างวนัที่  ๑ – ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรายา แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา 
 รุ่นที่  ๒  ระหว่างวนัที่  ๘ – ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่  ๓  ระหว่างวนัที่  ๑๕ – ๑7  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 
 รุ่นที่  ๔  ระหว่างวนัที่  ๒๒ – ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์  จังหวัดพิษณุโลก 
 รุ่นที่  ๕  ระหว่างวนัที่  ๒๙  มิถุนายน – ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธาน ี
 รุ่นที่  ๖  ระหว่างวนัที่  ๖ – ๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
อาหาร    ทั่วไป.............ท่าน      อิสลาม.............ท่าน       มังสวิรัติ..............ท่าน  

 

                   (ลงชื่อ)....................................................ผู้มีอ านาจอนุมัติ   
                                                                        (......................................................) 
                         ต าแหน่ง................................................................... 
การช าระเงิน  โอนเงิน : สั่งจ่ายชื่อบัญชี “โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์”  ธนาคารกรุงไทย 

   ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขา กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี ๐๕๙-๐-๒๒๕๓๔-๐      

                เช็คสั่งจ่าย “โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์”    

หมายเหตุ : การช าระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง                   

โทรสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข : คุณสลิลดา :  ๐๘ ๓๙๘๘ ๐๐๖๙ หรือ 097-082-9888 

ส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน โทรสาร : ๐๒ ๑๐๘ ๓๘๘๕ 

การส ารองห้องพัก ท่านสามารถส ารองห้องพักกับทางโรงแรมได้โดยตรง และโปรดจองล่วงหน้า   
หมายเหตุ :  -  เอกสาร/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องพรอ้มกระเป๋าเอกสารบรรจุอุปกรณ์เครื่องเขียน/สมุดจดบันทึก 

-  ทางมหาวิทยาลยัฯ ขอสงวนสิทธิ์จ ากดัจ านวนผู้สมัครเข้าฝึกอบรมเพือ่ความสะดวกในการให้บริการ 

       -  แบบฟอร์มเอกสารใบสมัครนี้สามารถถ่ายเอกสารใช้เพื่อสมัครเข้าอบรมได้ 


