
 

 

 
 
 

โครงการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์  

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่” 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจส าคัญ

ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มีการน า
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชน อีกท้ังเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงผู้เกี่ยวข้อง          
ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกระดับ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
นอกจากจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการของราชการแล้ว จะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจทิศทางการพัฒนาของสังคมไทย ผ่านยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ – ๑๓  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนระดับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเชื่อมโยงสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น จึงต้องมคีวามเข้าใจในกระบวนการและวิธีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือเป็นเข็มทิศ
น าทางในการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สาขาวิชา

การจัดการ) และมูลนิธิก าแพงพลเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานทีม่ีภารกิจที่ส าคัญคือ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 

จึงได้เล็งเห็นความจ าเป็นและประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งเป็นการบูรณาการ 



๒ 
 

 

ประสานความร่วมมือในด้านบุคลากร และทรัพยากรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนทีแ่ละมหาวิทยาลัยภายในท้องถิ่น ใน

การมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การ

บริหารส่วนต าบล จงึได้จัดท าโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่” ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค ์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เชื่อมโยงและ
บูรณาการแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับปรุงปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการก าหนดตัวชี้วัดของแผน/โครงการ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลแผนงาน/โครงการได้อย่างถูกต้อง 

๒.๔ เพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ 
 
๓. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน ๘๐ คน 
 ๓.๑ ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓.๒ หัวหน้าส านักงานปลัด/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่ายแผน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓.๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล   
 
๔. ระยะเวลาในการอบรมและสถานที่อบรม 
 รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันพธุที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ 
                     จังหวัดพิษณุโลก  



๓ 
 

 

๕. วิทยากร  
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ ผศ.ดร.พงค์เทพ  
 

สุธีรวุฒ ิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงาน/โครงการชุมชน  
และผู้ประสานพลังความร่วมมือ สร้างสุขภาคใต้ 

๒ นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
นายกเทศมนตรีนครยะลา จังหวัดยะลา 

๓ นายเทวัญ  หุตะเสวี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร  
ประธานกรรมการมูลนิธิก าแพงพลเมือง 

๔ รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ กรรมการมูลนิธิก าแพงพลเมือง 
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

๕ ดร.ช านาญ วัฒนศิริ กรรมการมูลนิธิก าแพงพลเมือง 
๖ ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๗ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๘ ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๙ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน รองคณบดี คณะคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๑๐ ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๑๑ ผศ.ดร.อดิเรก     ฟ่ันเขียว รองผู้อ านวยการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
๑๒ อ.ดร.กรรณิกา อุสสาสาร อาจารย์ คณะคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๑๓ ผศ.ดร.อรวรรณ  ศรีตองอ่อน ประธานสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



๔ 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑๒ ผศ.วุฒิชัย  สหัสเตโช อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๑๓ อ.ดร.จิระภา  งามสุทธิ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

๕.๑ วิทยากรพื้นที ่
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ ดร.ภคมน  กัมพูธนี ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 

๒ ดร.สมิตา  
 

อรรควงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

๓ ดร.พันธ์นิภา  
 

เมฆสินธุ์   ปลัดเทศบาลต าบลนครชุม  
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

๔ ดร.พวงรัตน์  
 

ศรีม่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

๕ นายยุทธภูมิ  
 

ใจสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  

๖ นางสาวส าราญ  
 

อยู่ปาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๖.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และเทคนิควิธีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๒ เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
๗. ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๑๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาท) ไม่รวมค่าที่พัก อัตรานี้เป็นค่าด าเนินการ 
ค่าพัฒนาหลักสูตร ค่าบริหารจัดการหลักสูตร ค่าของที่ระลึกผู้เข้าร่วมอบรม ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าวุฒิบัตร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 



๕ 
 

 

 โดยผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) 
 ทั้งนี้ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๘. การติดต่อสอบถาม รับสมัครและวิธีช าระเงินค่าลงทะเบียน 

๘.๑ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุมิตรา  หอมอรุณ (มิ้ม) ผู้ประสานงาน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ ๐๕๕ – ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๓๕๐๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕ – ๑๒๑๒๒๙๕ และ 
Line ID : mimsumi 

๘.๒ สมัครและช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Link : https://fms.kpru.ac.th/banner-slide-
news/๓๘๓๐๓/ หรือสแกน QR Code ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที ่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  

  
 
 
 
 
 
๘.๓ สมัครผ่านคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทร. ๐๕๕ – ๗๐๖๕๕๕ ต่อ 

๓๕๐๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕ – ๑๒๑๒๒๙๕ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  และช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนตาม Link หรือ QR Code ข้างต้น 

๘.๔ ส่งใบสมัครทาง E-mail : fms.kpru๑๑@gmail.com หรือ Line ID : mimsumi และช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนตาม Link หรือ QR Code ข้างต้น 

หมายเหตุ 
 - กรณุาโอนค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 - เมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงิน หรือ ใบน าฝาก Pay-In Slip ได้ทาง  
E-mail : fms.kpru๑๑@gmail.com หรือ Line ID : mimsumi 
 - กรณชี าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน 
 



๖ 
 

 

๙. การรับรองผลการฝึกอบรม 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และท ากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมูลนิธิก าแพงพลเมือง 
  



๗ 
 

 

 
 
 

ก าหนดการ  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์  

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่” 

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

 
รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรงวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจนัทน์ จังหวัดพิษณุโลก 

 
วันแรก  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  บรรยายพิเศษ “การจัดท าแผนเพ่ือจัดการความท้าทายภายใต้สถานการณ์การ

พัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน” 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงาน/โครงการชุมชน และผู้ประสานพลังความร่วมมือ 
สร้างสุขภาคใต้ 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  เวทีเสวนา “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนา 

ในระดับพ้ืนที”่ 
ด าเนินรายการโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน 
ร่วมเสวนาโดย  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  



๘ 
 

 

วันทีส่อง 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันแรกของการฝึกอบรม   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยายพิเศษ “ประสบการณ์ในการท าแผนและท างานเชิงพ้ืนที่” 
 โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
นายกเทศมนตรีนครยะลา จังหวัดยะลา 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  บรรยาย “เทคนิค การวิเคราะห์ กระบวนการจัดท าแผนและองค์ประกอบของ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” 

 โดย ทีมวิทยากรเชิงปฏิบัติการ 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.  แบ่งกลุ่ม กรณีศึกษา “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่”  
และ “และเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่” 

 โดย ทีมวิทยากรเชิงปฏิบัติการ 
เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๕.๒๐ น. น าเสนอ “กรณีศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อ 

สนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่”  
และ “ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ   
มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่” 

 โดย ทีมวิทยากรเชิงปฏิบัติการ 
เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๐๐ น.  สรุป ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ     

มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 โดย ทีมวิทยากรเชิงปฏิบัติการ 
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รับวุฒิบัตรและถ่ายภาพร่วมกัน 
 

 
 
หมายเหตุ ๑. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
  ๒. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
  ๓. นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ บรรยายรูปแบบการออนไลน์ 
  ๔. ก าหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


