ข้อชี้แจงเบื้องต้นในการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรวุฒิบตั รการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่ 1 ประจาปี 2562
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
o รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 วันต่อเนื่อง
สถานที่ฝึกอบรม
o ห้องที่จะใช้ในการศึกษาอบรม คือ ห้องสุโขทัยธรรมราชา (อาคารจอดรถชั้น 5 ของอาคารบี)
สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.
o โปรดศึกษาเส้นทางและแผนที่การเดินทางเข้าห้องอบรมล่วงหน้า เนื่องจากอาคารศูนย์ราชการมี
ขนาดใหญ่และมีหน่วยงานราชการหลายองค์กรตั้งอยู่
การแต่งกาย
 ชาย: ชุดสูทสุภาพ เสื้อเชิ้ต ไม่ต้องผูกไทด์ กางเกงสแล็ค สวมสูทหรือแจ็คเก็ตสูท
หญิง: ชุดสูทสุภาพ เสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค/กระโปรง (ตามสะดวก) สวมสูทหรือแจ็คเก็ตสูท
 วันศึกษาดูงาน: ชุดสุภาพ แจ็คเก็ตสูท (ไม่ต้องสวมสูท)
การเข้าเรียนในหลักสูตรฯ
สถาบันฯ จะทาการเช็คชื่อผู้เข้ารับการอบรม วันละ 2 ครั้ง (เช้า และ บ่าย) เวลาเรียนในแต่ละวัน คือ
09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. โดยนักศึกษาจะต้องเซ็นชื่อ 2 ครั้ง ดังนี้
 เช้า 08.30-09.00 น. (หากเกิน 09.30 น. ถือว่าขาดเรียน)
 บ่าย 12.45-13.00 น. (หากเกิน 13.30 น. ถือว่าขาดเรียน)
เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
1) ต้องมีเวลาการเข้าเรียนในห้องเรียน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 (ขาดได้ 1.5 วัน หรือ 3 คาบ)
จากการเรียนในห้องรวม 36 ชั่วโมง
2) ต้องเข้าร่วมการศึกษาดูงานตามที่หลักสูตรฯ หากไม่เข้าร่วมการศึกษาดูงานถือว่าไม่จบการศึกษา
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ข้อมูลที่นักศึกษาต้องเตรียมเข้าในการศึกษาอบรม (จาเป็น)
ในหัวข้อวิชา“คลินิกเพื่อการพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะที่
เป็นเลิศ” (นักศึกษาต้องเตรียมการนาเสนอโครงการแก่อาจารย์ผู้สอนในวิชาเรียน)
 กรณี อปท.ของท่านเคยสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้าประจาปี 2561
น าเสนอโครงการที่ อ ปท.ของท่า นเสนอเพื่ อ ขอรั บรางวั ล พระปกเกล้ าปี 2561 (อาจจัดเตรี ยม powerpoint
ประกอบมาได้)
 กรณีที่อปท.ของท่านไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้ามาก่อน
ขอให้ท่านจัดเตรียมและคัดเลื อกโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านดาเนินการในพื้นที่เพื่อนามา
ปรึกษาและขอรับ ข้อเสนอแนะถึงการพัฒนา/ปรับปรุงโครงการกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทางสถาบันฯ กาหนดไว้ให้
จานวน 1-2 โครงการ โดยให้นาเสนอสรุปโครงการเด่น (อาจจัดเตรียม powerpoint ประกอบมาได้)
ทั้งนี้ ควรเป็นโครงการที่มีความโดดเด่น และก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ (จานวน 2 ชุด) ซึ่งอาจเป็น
โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา สิ่งแวดล้อม การบรรเทาสาธารณภัย เศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การ
สาธารณสุข การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ฯลฯ โดยขอความกรุณาให้ท่านคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่นในด้านใด
ด้านหนึ่ง ต่อไปนี้
1.ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ
2.ด้านการสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ
3.ด้านการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
ค่าใช้จ่าย
 สถาบันไม่เรียกเก็บค่าลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น โดยสถาบันฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับวิทยากร
เอกสาร อุปกรณ์การศึกษา สถานที่เรียน การดูงานนอกสถานที่ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
ตลอดหลักสูตรในระหว่างการศึกษาอบรม
 ค่าที่พัก และค่าเดินทาง ท่านสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบ
ผู้จบการศึกษาอบรม
 ผู้จบการศึกษาอบรม จะได้รับวุฒิบัตรด้านการพัฒนาความสามารถผู้บริห ารองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และเข็มวิทยฐานะในระดับวุฒิบัตร จากสถาบันพระปกเกล้า
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โรงแรมที่พัก บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ราชการฯ
1. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (สามารถเดินมายังห้องอบรมได้)
 โทร. 02-143-1234 ต่อ 8330 & 8332
2. โรงแรม TK Palace (ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ)
 โทร. 02-574-1588
3. โรงแรมดิ อิมพิเรียล โฮม (ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ)
 โทร. 02-990-7856 , 02-982-6635
4. โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท (ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ)
 โทร. 02-574-3636
5. มายเพลส แจ้งวัฒนะ (ซอยหนึ่งคอนโดมิเนียม ถนนแจ้งวัฒนะ)
 โทร. 091-876-2529, 02-551-2191-9, 089-913-5646
6. หนึ่ง คอนโดมิเนียม (เลขที่ 36/38 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210)
 โทร. 089-786-1788
7. โรงแรม Narra Hotel นาราโฮเตล (เลขที่ 168 ซอยแจ้งวัฒนะ 13 ถนนแจ้งวัฒนะ)
 โทร : 0917435402 อีเมล์ : jittaraplace_13@hotmail.com
8. Primera Place Pakkred (พริมิล่า ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ) ถนนแจ้งวัฒนะ (ริมคลองประปา)
 โทร : 093-147-7220, 086-329-3539, 02-573-5770
9. Punsamon Place (เลขที่ 128 แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210)
 โทร : 091-7904559
10. ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ (เลขที่ 54/9 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210)
 โทร.086-228-1515 Line : delightresidence
 อีเมล์ : delightresidence@gmail.com
 www.deligntresidence.com
11. รูมฟอร์ยู (เยื้องศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ )
 โทร : 088 602-9218, 098 669-2426 ID Line : roomforyou
** ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ต้องประสานงานด้านที่พักเองก่อนล่วงหน้า
ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ให้ไว้ ซึ่งราคาห้องอาจมีการเปลี่ยนแปลง **
การติดต่อกับวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
1. นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการฯ
o โทรศัพท์ 02-141-9576
2. นางสาวมนฤดี ทองกาพร้า พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการฯ
o โทรศัพท์ 02-141-9574
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