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สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐2
12 เมษายน ๒๕60

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จานวน 1 ชุด
ด้วยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการจั ดท าแผนพั ฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือ
ซักซ้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับเปลี่ยน
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปีเป็น “แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี” โดยมี
จุดเน้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มาตรฐานการศึกษาของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษายุค 4.0 รวมทั้งการ
ดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน ดังนั้น บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีสาหรับสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทาหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
จานวน 8 รุ่น ซึ่งทางสถาบันฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงมาเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร
ดังกล่าว ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่าย
ค่าลงทะเบี ยนได้เต็มจานวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) และสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่
พัก ของผู้ เข้าร่ วมอบรมได้ตามข้อ ๒๙ วรรค ๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ โทร ๐๔๓-๒๐๓-๒๔๕-๖ E-mail: ihrd@kku.ac.th หรือ
สามารถดาวน์โหลดโครงการและ ใบสมัครได้ที่ Website: http://ihrd.kku.ac.th/ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๔๕-๖
โทรสาร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๖๐

(รองศาสตราจารย์อานวย คาตื้อ)
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
---------------------------------1.หลักการและเหตุผล
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยการจั ด ทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ หนังสือ
ซักซ้อมแนวทางการจั ดทาแผนพัฒ นาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสั งกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับเปลี่ยนจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปีเป็น “แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี” โดยมีจุดเน้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การ
ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษายุค 4.0 รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน ดังนั้น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จะต้องมีการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีสาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอบรมครั้งนี้
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติการจัดแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ ยวข้อง และได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ตลอดทั้ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศ ในการจั ด ท าโครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการ
แนวนโยบายแห่งรัฐ โดยสามารถนาความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทาหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
โดยได้เชิญได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงมาเป็นวิทยากรบรรยาย
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เข้าใจในการทาแผนการศึกษาสี่ปี
2.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถเขี ย นแผนการศึ ก ษาสี่ ปี ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ ระยะเวลา
ที่กาหนด
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติเกิดความชานาญงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2551 (ฉบับที่2)
3.กลุ่มเป้าหมาย
3.1 นายก,รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ปลัด,รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 ผู้อานวยการสานัก,ผู้อานวยการส่วน,หัวหน้าฝ่าย,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผน)

3.4 ผู้อานวยการสานัก,ผู้อานวยการส่วน,หัวหน้าฝ่าย,นักบริหารการศึกษา,นักวิชาการศึกษา(กองการศึกษา)
3.5 ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสถานศึกษา,ครูผู้ช่วย, ครูผู้ดูแลเด็ก ,หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.6 พนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้เข้ารับการฝึกอบรม
๔. ระยะเวลาและสถานที่อบรม โดยกาหนดการอบรมออกเป็น 8 รุ่น (ศุกร์ - อาทิตย์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม ๒๕๖๐
โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย จ.หนองคาย
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560
โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560
โรงแรมไอโฮเทล จ.นครพนม
รุ่นที่ 4 วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2560
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี
รุ่นที่ 5 วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2560
โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ 6 วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2560
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ พัทยากลาง จ.ชลบุรี
รุ่นที่ 7 วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560
โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 8 วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
๕. รูปแบบการจัดอบรม วิทยากร
เป็นการบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ เนื้อหาที่บรรยายและปั ญหาที่เกิดขึ้นจริงในการ
ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และรับผิดชอบโดยตรงและมีการฝึกปฏิบัติในการ
เขียนโครงการแบบแบ่งกลุ่ม และจับคู่
6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร
สามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็ม
จานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘(๑) และสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมอบรมได้ตามข้อ ๒๙ วรรค ๒ ของระเบียบ สาหรับค่าลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นท่านละ
๓,๙๐๐บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม
มหาวิทยาลัย ค่าพัฒนาหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรและอุปกรณ์การฝึกอบรม ดังรายการต่อไปนี้
๖.๑ กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ
๖.๒ คู่มืออบรม ๑ เล่มสมุด,ปากกา
๖.๓ คู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฟรี ๑ เล่ม
๖.๔ อาหารกลางวัน ๒ มื้อ
๗. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สามารถเบิกได้ตามจริง โดยใบเสร็จออกในนาม สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกอบกับ กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น เคยตอบข้อ หารือ ตามหนัง สือที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๘๘๘ กรณีออก
ใบเสร็จในนามมหาวิทยาลัยถือเป็นการจัดโดยส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใ ช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑)
๘. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการ
ฝึกอบรมจาก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๙. การรับสมัคร
ผู้ ส นใจสามารถ กรอกใบสมั คร และ ส่ ง ใบสมั ครทางโทรสาร มาที่ หมายเลข ๐๔๓- ๒๐๓๒๖๐ และ
Line ID: kku0055 หรือทาง E-mail: ihrd@kku.ac.th ได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๑๐. การชาระค่าลงทะเบียน
โ อ น เ งิ น เ ข้ า บั ญ ชี อ อ ม ท รั พ ย์ ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ ส า ข า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น
เลขที่บัญชี ๕๕๑ - ๔- ๑๔๕๗๗ - ๔ ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม
ส่งสาเนาการโอนเงินหมายเลขโทรสาร ๐๔๓- ๒๐๓๒๖๐ (หรือหากต้องการชาระค่าทะเบียนเป็นเงินสดกรุณาแจ้ง
จนท.ก่อนวันอบรมตามกาหนดแต่ละรุ่น)
รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ 8

กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป –วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป –วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป –วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๐
กรุณาโอนเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -วันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๖๐
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลาย
หลักสูตร กรุณาโอนแยกเป็นรายหลักสูตร และระบุชื่อหลักสูตร พร้อมส่งสาเนาการโอนเงิน หมายเลขโทรสาร ๐๔๓ ๒๐๓๒๖๐และโปรดนาหลักฐานโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ ในวันลงทะเบียนเพื่ อความสะดวกของท่านเองสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093- 473-0055, ๐๘๘- ๕๔๙-๖๙๙๖ เบอร์โทรศัพท์สานักงาน
๐ ๔ ๓ -๒ ๐ ๓ -๒ ๔ ๕ -๖ โ ท ร ส า ร ๐ ๔ ๓ - ๒ ๐ ๓ ๒ ๖ ๐ E-mail:ihrd@kku.ac.thWebsite:http://ihrd.kku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/IHRDKKU, ID Line : kku0055
ที่ อ ยู่ :
สถาบั น พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ชั้ น ๖ อาคารพิ ม ล กลกิ จ เลขที่ ๑๒๓
หมู่ที่ ๑๖ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๒
หมายเหตุ ในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตรหากมีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่ากาหนดทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การจัดอบรม

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564)
สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
…………………………………….........................................

วัน / เวลา
วันที่หนึ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
วันที่สอง
09.00 - 10.30 น.
10.45 - 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

วันที่สาม
09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ

หัวข้อการอบรม
รายงานตัวลงทะเบียน/รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม ที่บริเวณหน้าห้อง
ประชุมโรงแรมที่จัดอบรม
ความเป็นมาของแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ลาดับขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา
การจัดทาแผนตามขั้นตอนที่ 1 – 7 (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ)
จัดทา ร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
- การจัดทาโครงการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
-การประเมินผล/รายงานผลโครงการของสถานศึกษา (ตัวชี้วัด/เป้าหมาย)
-การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา (จับคู่ทางานร่วมกัน)
-การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของสถานศึกษา (จับคู่ทางานร่วมกัน)
นาเสนอ/สรุปผล/ตอบคาถาม
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และ
วิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2551 (ฉบับที่2)

- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30, 14.30
- รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น.
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบตอบรับการเข้าอบรม
หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564)
สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
****************************************************************************
 ข้อมูลของผู้สมัคร (กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ)
ชื่อสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลตาบล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด...............................................
ตาบล .................................. อาเภอ ........................................... จังหวัด .......................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์ ..............................โทรสาร..........................................................
มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ …..........
ระหว่างระหว่างวันที่ ........-.......... เดือน.................... พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม..................................
จังหวัด.................................... จานวน................ราย ดังนี้(กรุณาเขียนตัวบรรจง)
1. ชื่อ-ชื่อสกุล..........................…………………...........ตาแหน่ง .............................................................................
เบอร์มือถือ ...................................... Line ID : ……………………… E-mail........................................................
2.ชื่อ-ชื่อสกุล..........................…………………............. ตาแหน่ง ............................................................................
เบอร์มือถือ ...................................... Line ID : ……………………… E-mail........................................................
3. ชื่อ-ชื่อสกุล..........................………………….................ตาแหน่ง .......................................................................
เบอร์มือถือ ...................................... Line ID : ……………………… E-mail......................................................
หรือ ตามเอกสารที่แนบ............................................................................................................................ .........
1.  วิธีการชาระเงิน
ค่าลงทะเบี ย นท่ านละ ๓,๙๐๐ บาท(สามพัน เก้ าร้อ ยบาทถ้ว น) โดยโอนเงิน เข้ าบั ญชี ออมทรัพ ย์
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ สาขามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เลขที่ บั ญ ชี ๕๕๑ - ๔- ๑๔๕๗๗ - ๔ ชื่ อ บั ญ ชี
“สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมส่งสาเนาการโอนเงินหมายเลขโทรสาร
๐๔๓ - ๒๐๓๒๖๐
(ลงชื่อ)....................................................ผู้แจ้งรายชื่อ
(.......................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
หมายเหตุ อาหาร มุสลิม จานวน.............ท่าน

