-23. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําใบเสร็จรับเงินหรือใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ
เป นหลั กฐานการเบิ กจ า ยเงิ นค าลงทะเบียนในการฝ กอบรม ตามหนั งสื อกรมส งเสริ มการปกครองท อ งถิ่ น
ที่ มท 0808.4/ว 762 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การชําระเงินคาลงทะเบียนฝกอบรมผานระบบ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
4. กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดชําระเงินคาลงทะเบียนสําหรับเจ าหนาที่ขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครเขารับการฝกอบรมแลว แตปรากฏในภายหลังวาเจาหนาที่ผูนั้นมีภารกิจไมสามารถ
เขารับการฝกอบรมได ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาสงเจาหนาที่รายอื่นเขารับการฝกอบรมแทนในรุนนั้น
โดยทําหนังสือเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี /
นายกองค ก ารบริ ห ารส วนตํา บล) เพื่ อ ขออนุ มัติ เปลี่ ย นแปลงผูเข า รับ การฝ ก อบรม และใช เป น หลั ก ฐาน
ประกอบการเบิกจา ยคาลงทะเบียนตามขอ 3 แทนบุคคลดังกลาว โดยไมต องแกไขรายชื่อในใบเสร็ จรั บเงิ น
หรือใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ
5. ใหองคกรปกครองส วนท องถิ่นที่ ได ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเข ารั บการฝ กอบรม
ตามขอ 4 แลว ทําหนังสือแจงรายชื่อที่เปลี่ยนแปลง ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในวันลงทะเบียนดวย
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาลงทะเบียน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหผูเขารับการอบรมเบิกคา ใชจายจากองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตนสัง กัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
7. ผูเขารับการอบรมตองเปนผูไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครบตามเกณฑที่ ราชการกําหนดและนําหลั กฐานรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงในวันลงทะเบียน หรื อ เอกสาร
แสดงผลการตรวจ RT - PCR หรือ ATK ภายในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กลุมงานติดตามประเมินผล
โทร. ๐ ๒241 9000 ตอ 1410, 1412
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส saraban@dla.go.th
ผูประสานงาน : 1. นางจันทรรัตน อาวุธปญญากุล โทร 09 2025 4884
2. นายธนาคม ทิพยสภาพกุล โทร 09 2025 5885

เอกสารแนบท้ายโครงการ หมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รุ่นที่
1
5
6
2
21
22
3
4
5
4
9
10
5
29
30
หมำยเหตุ สำมำรถลงทะเบียนได้ทั้ง 5 รุ่น

วันที่ฝึกอบรม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม

จำนวน(คน)
2565
2565
2565
2565
2565

200
200
200
200
200

ตารางเปิด – ปิด ระบบการชาระเงินค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รุ่นที่
1
2
3
4
5

วันที่เปิดระบบการชาระเงินค่าลงทะเบียน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ปิดระบบการชาระเงินค่าลงทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เอกสารแนบท้ายโครงการ หมายเลข 2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่สอง

09.00– 10.00 น.

บรรยายการใช้ระบบ
e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นการ
ใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์
(วิทยากรจากภาคเอกชน)

บรรยายการใช้ระบบ
e-Plan ในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นการใช้จ่ายงบประมาณ
และการใช้ประโยชน์
(วิทยากรจากภาคเอกชน)
10.00 – 12.00 น.

บรรยายการใช้ระบบ
e-Plan ในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นการใช้จ่ายงบประมาณ
และการใช้ประโยชน์
(วิทยากรจากภาคเอกชน)

หมายเหตุ 1. ตารางสอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. มีความจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
3. หัวข้อตอบปัญหาและฝึกการใช้งาน e-Plan ไม่เบิกค่าสมนาคุณวิทยากร

13.00 – 14.00 น.

14.00 – 17.00 น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ
e-Plan ในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายงบประมาณและการ
ใช้ประโยชน์
(วิทยากรกลุม่ จากภาคเอกชน
และ สถ.)

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ
e-Plan ในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นการใช้จ่าย
งบประมาณและการใช้ประโยชน์
(วิทยากรกลุ่มจากภาคเอกชน
และ สถ.)

13.00 – 14.00 น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ
e-Plan ในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายงบประมาณและการ
ใช้ประโยชน์
(วิทยากรกลุ่มจากภาคเอกชน
และ สถ.)

14.00 – 16.00 น.

16.00 –
17.00 น.

แบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ
e-Plan ในการติดตาม ตอบปัญหา
ประเมินผลแผนพัฒนา
ใช้งาน
ท้องถิ่นการใช้จ่าย
ระบบ
งบประมาณและการใช้ e-Plan
ประโยชน์
(วิทยากร
(วิทยากรกลุ่ม
กลุ่ม)
จากภาคเอกชน
และ สถ.)

อาหารเย็น

บรรยายการใช้ระบบ
e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้
ประโยชน์
(วิทยากรจากภาคเอกชน)

18.00
น.

เวลา

อาหารว่าง

09.00 – 12.00 น.

อาหารว่าง

ลงทะเบียน

วันที่หนึ่ง

08.00
–
09.00
น.

12.00 – 13.00 น.

เวลา

อาหารกลางวัน

วัน/
เวลา

ที่ว่างสาหรับติดเอกสารรับชาระเงินจากธนาคาร

ใบแจ้งหนี้การชาระเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น

9 9 9 1
รหัสรุ่น

ชื่อ – สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
อปท. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
อาเภอ : …..………………………………………………………………………………. จังหวัด : …………………………………………………………………………………

แบบฟอร์มการชาระผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
Company Code : 9374 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม สถ.
ชื่อ – สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น (Ref.No.1) :

ส่วนของธนาคาร
วันที่ .......................................
สาขา ......................................

9 9 9 1

รหัสหน่วยงาน (Ref.No.2) :
จานวนเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวเลข) :
3,300 บาท
จานวนเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวอักษร) : สามพันสามร้อยบาทถ้วน
ค่าธรรมเนียมการชาระผ่านธนาคาร 10 บาท/รายการ
ลงชื่อผู้นาฝาก .................................................
โทรศัพท์ ผู้นาฝาก ............................................
ขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการชาระเงินเมื่อจานวนผู้เข้าอบรมครบ 200 คน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รหัสหลักสูตร

9 9 9 1
รหัสรุ่น

ใบแจ้งยืนยัน เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อปท.: ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
อาเภอ : ……………………………… จังหวัด : ………………………………………… โทรศัพท์ :………………………………………….

1. ชื่อ – สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : …………………………………………………………………………………………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………………………………… โทรศัพท์มือถือ : ……………………………………………….
E- mail : ………………………………………………………………....... อาหาร

ทั่วไป

มุสลิม

มังสวิรัติ

2. ชื่อ – สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : …………………………………………………………………………………………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………………………………… โทรศัพท์มือถือ : ……………………………………………….
E- mail : ………………………………………………………………....... อาหาร

ทั่วไป

มุสลิม

มังสวิรัติ

อนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวได้

แสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม

ลงชื่อ ........................................................... ผู้บังคับบัญชา
(.........................................................)
ตาแหน่ง ......................................................

หมายเหตุ
ส่งใบแจ้งยืนยันพร้อมกับสาเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียนทาง E-mail : dla0815_4@dla.go.th

คำอธิบำยกำรกรอก
ใบแจ้งการชาระเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร : ให้กรอก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รหัสหลักสูตร : ให้กรอก ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลักแรก (สาหรับหลักสูตรนี้คือหมายเลข 9991)
รหัสรุ่น : ให้กรอก ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลักหลัง (โดยเริ่มต้น 01 - 05 หมายถึงรุ่นที่ 1 - 5)
ตัวอย่ำงเช่น 9 9 9 1 0 1 โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการการจั ดการระบบสารสนเทศของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เชื่ อ มโยงระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (e-Plan - eMENSCR)
ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1
ชื่อหน่วยงาน : ให้กรอก เทศบาล/อบต./อบจ. ที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
รหัสหน่วยงาน : ให้กรอก รหัส อปท. ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก
ดูจาก www.dla.go.th ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหน้าของ web หัวข้อ รหัส อปท. ตามมาตรฐานเขตการ
ปกครองของไทย/อ้างอิงสาหรับลงทะเบียนอบรมของกรม เลขบัญชี 006-6-07432-0 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
Company Code : 9374 จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม : ให้กรอก จานวนค่าลงทะเบียน (3,300 บาท/คน)

ดูจำก www.dla.go.th

รหัส อปท.
สำหรับฝึกอบรม

หมายเหตุ
1. ผู้ประสงค์เข้ารั บการอบรมช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางเคาน์เตอร์ธ นาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) โดยใช้ใบแจ้งการชาระเงินค่าเข้าร่วมอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้ 1 ใบต่อ
การลงทะเบียน 1 คน
2. จ านวนเงิ น ที่ ช าระให้ แ ก่ ธ นาคารจะต้ อ งรวมค่ า ธรรมเนี ย มจ านวน 10 บาทต่ อ รายการ
คือค่าลงทะเบียนคนละ 3,300 บาท รวมเงินที่ต้องชาระให้แก่ธนาคารคนละ 3,310 บาท
3. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมใช้สาเนาใบรับฝากเงิน
และใบเสร็จรับเงิน (DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP สีฟ้า) ของธนาคารเป็นหลักฐานการจ่ายสาหรับส่งใช้
เงิ น ยื ม หรื อ การขอเบิ ก เงิ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0808.4/ว 762
ลงวันที่ 21 เมษายน 2552

แผนที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม

