รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 2 (รหัสหลักสูตร 322002)
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ

ระหวางวันอาทิตยที่ 24 กุมภาพันธ ถึง วันศุกรที่ 30 เมษายน 2562
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

รหัส อปท. หมายเหตุ

1

นาง

สาคร

แสงจันทร

หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน พิเศษเมืองพัทยา

เมืองพัทยา บางละมุง

ชลบุรี

3200408

2

นาง

ภัคชุดา

พรหมพวย

หัวหนาสํานักปลัด

ทต.

หนองตําลึง พานทอง

ชลบุรี

5200202

3

นาย

นเรศ

ผิวออน

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ทน.

แหลมฉบัง

ศรีราชา

ชลบุรี

3200701

4

นาย

พรภิรมย เสือแดง

หัวหนาฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ทน.

แหลมฉบัง

ศรีราชา

ชลบุรี

3200701

5

นาย

เฉลิมชัย แกวกระจาง ผูอํานวยการกองชาง ทต.

ภูเขียว

ภูเขียว

ชัยภูมิ

5361003

6

นาย

ชูชาติ

แมเงิน

เชียงแสน

เชียงราย

5570804

7

น.ส.

วรรณพัชร จินดาขัด

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทน.

เชียงราย

เมืองเชียงราย เชียงราย

3570102

8

นาง

อารีย

หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ

ทน.

เชียงราย

เมืองเชียงราย เชียงราย

3570102

9

น.ส.

ปราณปรียา โพธิเลิศ

หัวหนาฝายงบประมาณ อบจ. เชียงราย

เมืองเชียงราย เชียงราย

2570101

10

น.ส.

พิมณพรรธน จินดาขัด

นักบริหารงานทั่วไป

อบจ. เชียงราย

เมืองเชียงราย เชียงราย

2570101

11

น.ส.

ไพรวรรณ อารีย

หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล

อบจ. เชียงราย

เมืองเชียงราย เชียงราย

2570101

12

นาง

โชติกา

มณีโชติ

ผูอํานวยการวิชาการและแผนงาน

ทต.

13

น.ส.

กนกอร

สินธวิจิตร

นักบริหารงานทั่วไป

อบจ. ตาก

เมืองตาก

ตาก

14

นาย

เจษฎา

ชาวปลายนา ผอ.กองการศึกษา

อบต. บานพริก

บานนา

นครนายก 6260303

15

นาง

แสงเดือน หลักแดน

ผูอํานวยการกองกิจการสภา

อบจ. นครปฐม

เมืองนครปฐม นครปฐม

2730101

16

นาย

นพพล

สิงหนาท

ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทรงคนอง

สามพราน นครปฐม

6730609

17

นาง

ขวัญใจ

เทศสูงเนิน

ผูอํานวยการกองคลัง ทต.

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 5301101

18

จ.อ.

วีระ

ชินเกษม

หัวหนาสํานักปลัด

ทต.

ตะขบ

ปกธงชัย

นครราชสีมา 5301401

19

นาย

เนติวิทย เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สวนงานชาง

ทน.

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา 3300102

20

นาย

กาน

กลิ้งทะเล

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข

อบจ. นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา 2300101

21

นาง

วันเพ็ญ

ศิริพันธุ

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ทต.

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา 5300111

22

นาง

ปะรินดา ปญจะสุวรรณ หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 2800101

23

น.ส.

กรรณิการ เรืองไทย

นนทบุรี

6120505

24

น.ส.

ปานใจ

เพ็ชรรัตนมณี นักบริหารงานทั่วไป

อบจ. นนทบุรี

เมืองนนทบุรี นนทบุรี

2120101

25

นาย

สมาน

แตงบัว

ผอ.กองการเจาหนาที่ อบจ. นนทบุรี

เมืองนนทบุรี นนทบุรี

2120102

26

น.ส.

นิชาภา

เศวตเศรณีกุล ผูอํานวยการกองคลัง อบต. จอมพระ

ทาวังผา

6550604

27

น.ส.

ธรรชณก ชั้นพิภพ

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

ทม.

บุรีรัมย

28

นาย

ฐากร

คชประภา

ผูอํานวยการกองการประปา

ทน.

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 3140102

29

นาย

โกวิทย

หนูแสง

นักบริหารงานชาง

อบจ. พัทลุง

เมืองพัทลุง พัทลุง

2930101

30

นาง

วนิดา

รัตนะ

นักบริหารงานทั่วไป

อบจ. พัทลุง

เมืองพัทลุง พัทลุง

2930101

31

นาย

ทรงชัย

กล่ําสิน

ผูอํานวยการกองชาง อบต. ซับพุทรา

เมาพิมพา
ศรีนิเวศน

ผูอํานวยการกองชาง ทต.

ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง

โพธิ์กลาง

ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ไทรนอย

ไทรนอย

นาน

เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

ชนแดน

5920301
2630101

4310102

เพชรบูรณ 6670211

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 2 (รหัสหลักสูตร 322002)
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ

ระหวางวันอาทิตยที่ 24 กุมภาพันธ ถึง วันศุกรที่ 30 เมษายน 2562
นามสกุล
ตําแหนง
อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด

32

นาย

พรรษกร เปรมปรีดิ์

ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาขาม

33

นาย

ภาณุพงศ วุฒิธนูทอง

ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 6670108

34

นาง

กมลวรรณ นามวงษ

หัวหนาฝายนิติการและการพาณิชย

อบจ. เพชรบูรณ

เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 2670101

35

นาง

น้ําผึ้ง

หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล

อบจ. เพชรบูรณ

เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 2670101

36

นาย

พงษวิชัย จันทรทักษ

หัวหนาสวนโยธา

อบต. พุขาม

วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ 6670510

37

นาย

บัณฑิต

หัวหนาสวนโยธา

อบต. ยางสาว

วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ 6670513

38

วาที่ ร.ท. กิตติพงศ เสนามาตย

ผูอํานวยการกองชาง ทต.

ดอนตาลผาสุก ดอนตาล

มุกดาหาร 5490301

39

น.ส.

รัชนีย

หัวหนาฝายนิติการและการพาณิชย

40

น.ส.

นวพรรธน ภัทรอารีพันธุ ผูอํานวยการกองคลัง ทต.

41

นาย

สืบสกุล

เทียมทัน

42

นาย

เอรวัณ

วรวัฒน

43

จ.อ.

อัครนันท จันทรบัว

44

นาง

45

แสงพลโรจน
แกวเรือง
เคามิม

เพชรบูรณ 6670207

เมืองยโสธร ยโสธร

2350101

ชุมพร

เมยวดี

รอยเอ็ด

5451501

ผูอํานวยการกองชาง ทต.

ชุมพร

เมยวดี

รอยเอ็ด

5451501

ผูอํานวยการกองชาง ทต.

ขวาว

เสลภูมิ

รอยเอ็ด

5451004

ผูอํานวยการวิชาการและแผนงาน

ทต.

ทับมา

เมืองระยอง ระยอง

5210108

ศรีพรรณ หินสวน

หัวหนาฝายบริหารงานสวัสดิการและสังคม

อบจ. ลําพูน

เมืองลําพูน ลําพูน

2510101

นาย

ภูวดล

ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปากตม

เชียงคาน

เลย

6420308

46

นาง

ณัฏฐนันธ ภาพันธ

ผูอํานวยการกองคลัง ทต.

นาดอกคํา

นาดวง

เลย

5420202

47

นาย

อโณทัย

นามวงษ

ผูอํานวยการกองชาง ทต.

ทาชางคลอง ผาขาว

เลย

5421201

48

นาง

วลัยภร

ตรีแกว

ผูอํานวยการกองคลัง อบต. หวยเหนือ

ขุขันธ

49

น.ส.

ชัชฎา

ปสบาล

ผอ.สวนงานชาง

เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101

50

นาย

อนันต

บุญจันทร

ผูอํานวยการกองชาง ทต.

ไฮหยอง

พังโคน

สกลนคร

5470506

51

นาง

ปฏิมา

ตันติเมตตา

หัวหนาสํานักปลัด

ทน.

หาดใหญ

หาดใหญ

สงขลา

3901101

52

น.ส.

รัชดา

คงบาว

ผูอํานวยการสํานักการคลัง ทน.

หาดใหญ

หาดใหญ

สงขลา

3901101

53

นาง

พัฒนา

แจงดี

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

อบจ. สุโขทัย

เมืองสุโขทัย สุโขทัย

2640101

54

น.ส.

ศรีสรุ างค จูทอง

หัวหนาสํานักปลัด

อบจ. สุโขทัย

เมืองสุโขทัย สุโขทัย

2640101

55

นาย

โฉลม

ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาดี

เมืองสุรินทร สุรินทร

6320115

56

นาย

พัฒนชัย สีนอเพีย

นักบริหารงานชาง

เมืองอางทอง อางทอง

2150101

57

นาง

ศรีอุบล

เทพนวน

ผูอํานวยการกองคลัง ทต.

หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี

5410301

58

นาง

วรรธยา

โตมี

หัวหนาสํานักปลัด

ทต.

ทาเสา

เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

5530108

59

นาง

วริศรา

โพธิ์งาม

หัวหนาสํานักปลัด

ทต.

กุดชมภู

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 5341905

อะโน

คะเณมา

อบจ. ยโสธร

ชนแดน

รหัส อปท. หมายเหตุ

อบจ. ศรีสะเกษ

อบจ. อางทอง

ศรีสะเกษ 6330504

หลักสูตร อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง

(อ.ท.ก.)

1. ปรัชญา
พัฒนาและเตรี
และเตรียมความพรอมใหผูเขารับการ
การฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานภายใตภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการใหบริ
บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในท
งการของประชาชน องถิ่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนงผูอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองค
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจอํานาจหนา ที่โ ดยทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลและจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่ อ ประโยชน ตอ ประชาชนในทอ งถิ่ น และมี ค วามเป นอิ ส ระในตนเองในการ
ตนเองในการกํา หนดนโยบาย
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ
และงบประมาณตาม
งบประมาณตามอํานาจหนาที่
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ผูดํารงตํา แหนงผูอํา นวยการทองถิ่นระดับกลาง จะตตองปฏิบัติภารกิจหนาที่ในฐานะ
หัวหนาสวนราชการระดับกอง/สวน/ฝฝาย ที่ตองรับนโยบายจากผูบริหารและปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาสูการปฏิบัติงานในหนา ที่ความรับผิดชอบของสวนราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และตองทําหนาที่ในการกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาใหมีการปฏิ
ปฏิบัติงานราชการเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย
ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ หนาที่ความผิดชอบจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกับกระบวนการวางแผน การบริหาร
จัด การ การจั ด ระบบงาน การอํา นวยการ การสั่ ง ราชการ การมอ
การมอบหมายงาน
บหมายงาน รวมถึ ง การกํ า กั บ แนะนํ า
ตรวจสอบประเมินผล การตัดสินใจแกไ ขปญหาในงานที่ตองใชความรู ความชํานาญเฉพาะดานใหเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย พันธกิจ เปาหมายขององค
หมาย
กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาบุคคลากรท
ลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งมีหนา ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ฝ กอบรมและพัฒนาบุค ลากรขององคกรปกครองสว นทอ งถิ่ น พิจ ารณาเห็น ถึง ความสํา คัญของการพัฒนา
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตํา แหนง ดังนั้น
จึงไดจัดทําหลักสูตรผูอํานวยการททองถิ่นระดับกลางขึ้น เพื่อใชในการพัฒนาใหผูเขารับการอบรมเป
เปนผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการทองถิ่นระดับกลางที่มีคความรู
วามรู รอบรู และทันสมัย มีความมุงมั่น มีคคุุณธรรม มีวิสัยทัศน เชื่อมั่นที่จะทํา
ในสิ่งที่ถูกตองมีมีความเขาใจในบทบาทภารกิจอํานาจหนาที่ของตนเอง มีความเขาใจในนโยบายของรัฐ ระเบียบ
กฎหมายเกี่ ย วขอ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านและสามารถนํา ไปปรั
ปรั บ ใช กั บ การปฏิ บั ติ ง านราชการได อ ย า งถูก ต อ ง
มีความสามารถในการประสานความสัมพันธการมีสวนรวมระหว
ระหวางหนวยงานและประชาชนเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจของสวนราชการและองค
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนตอองคกร
ตอสังคมตอประชาชนและประเทศชาติตตอไป
๓. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อเตรียมความพรอมใหผูที่มีคุณสมบัติในการดํา รงตํา แหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง
สามารถปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนงไดอยางเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ เปนที่เชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธาจากผูที่
เกี่ยวของ

-2๓.๒ เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน ความรูและมุมมองที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหแกผูที่มีคุณสมบัติในการ
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
3.๓ เพื่อสรางหัวหนาสวนราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.๔ เพื่อพั ฒนาความรูความสามารถและสมรรถนะดานการวางแผนยุ ทธศาสตร การบริ หารเชิ งกลยุ ทธ
การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแบบบูรณาการให แก
ผูเขารับการฝกอบรม
๔. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
4.1 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8ว/8วช ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 3
และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และมีประสบการณและปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะไดรับ
การอบรมมาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือ
4.2 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และมีประสบการณและปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่จะไดรับการอบรมมาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือ
4.3 ดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย...ระดับ 6 และนักบริหารงาน...ระดับตน มาแลวไมนอยกวา6 ป หรือ
4.4 ดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย...ระดับ 7 นักบริหารงาน...ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ
4.5 ดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย...ระดับตน (นักบริหารงาน...ระดับตน) มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ
4.6 ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เทียบไดไมต่ํากวาหัวหนาสวนราชการ ระดับ 6 (หัวหนาสวน...
ระดับ 6/หัวหนากองระดับ 6 และผูอํานวยการกอง...ระดับตน / หัวหนาสํานักปลัด ระดับ 6 และหัวหนาสํานักปลัด
ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือ
4.7 ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เทียบไดไมต่ํากวาหัวหนาสวน...ระดับ 7 และผูอํานวยการกอง...
ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ
4.8 ดํา รงตําแหนงผูอํานวยการกอง...ระดับ 7 และผูอํานวยการกอง...ระดับตน / หัวหนาสํา นักปลัด
ระดับ 7 และหัวหนาสํานักปลัดระดับตน มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
4.9 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง...ระดับตน /หัวหนาสํานักปลัด ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 2 ป
4.10 ดํารงตําแหนงนักบริหารงาน...ระดับ 8 (ผูอํานวยการสวน.../ผูอํานวยการกอง.../หัวหนาสํานักปลัด...
ระดับ 8) และ (นักบริหารงาน...ระดับกลาง)
4.11 ดํารงตําแหนงนักบริหารงาน...ระดับกลาง (ผูอํานวยการสวน.../ผูอํานวยการกอง…/หัวหนาสํานักปลัด...
ระดับกลาง)
4.12 ผานการอบรมหลักสูตรอํานวยการทองถิ่น ระดับตน
๕. วิธีการฝกอบรม เรียนรู ทั้งทฤษฎี และฝ กปฏิบัติทั้งในพื้นที่และนอกพื้ นที่ ฝ กอบรม เกี่ ยวกั บการจั ดระบบ
กระบวนการคิด วิธีคิดในการเรียนรูอยูรวมกัน วิธีการการศึกษาเอกสาร/การบรรยาย การอภิปราย/ แบงกลุม
สัมมนา (Brain Storming) การวางแผน การทํา รายงาน การทํา เอกสารวิช าการ (รายงาน) และนําเสนอ
การศึกษากลุม การฝกปฏิบัติ การวางแผนในการพัฒนาตนเอง การเสริมสรางภาวะผูนํา การศึกษาดูงานในประเทศ/
ตางประเทศ

-36. โครงสรางหลักสูตร แบงการฝกอบรมออกเปน 4 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 หมวดวิชาพื้นฐาน 6 วิชา 18 ชั่วโมง
วัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ และกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒ นาอํา เภอและแผนพัฒนาตําบลไปสูการจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่ น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รายวิชา
1. วิชา การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และแผนฯ 12 กับการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น
2. วิชา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกับการปฏิบัติงานราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. วิชา การกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่น
4. วิชา องคกรปกครองสวนทองถิ่น:ปญหาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต
5. วิชา การบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี
6. วิชา คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร

จํานวน
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่งโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
รวม ๑๘ ชั่ ว โมง

หมวด ๒ หมวดวิชาศาสตรพระราชา จํานวน 2 วิชา 6 ชั่วโมง
วัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบและเขา ใจหลักการและแนวทางในการ
ทํางานพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักทศพิธราชธรรมกับการเรียนรูตามเบื้องพระยุคลบาทเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนําไปใชจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในทองถิ่น สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
ผูคิด ผูทํา ใหเปนผูกระตุน สงเสริม ผูสนับสนุนชวยเหลือเพื่อพัฒนาบานเมืองและสังคมที่ยั่งยืนโดยการปรับใช
ศาสตรพระราชาในหลักการของการดําเนินงาน
รายวิชา
1. วิชา ศาสตรกษัตริยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทํางานพัฒนาที่ยั่งยืน
2. วิชา แนวทางจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นไปการปฏิบัติ

จํานวน
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
รวม 6 ชั่วโมง

หมวด ๓ หมวดวิชาความรูเฉพาะตําแหนง จํานวน 21 วิชา 72 ชั่วโมง
วัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใหผูเขา รับ การอบรม ตระหนักและเข าใจถึงบทบาทของตนในการ
บริหารงานทองถิ่นอยางสอดคลองกับทิศทางของรัฐบาล สามารถวิเคราะหและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice) สําหรับองคปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการบริหารงานของผูเขารับการอบรมเปนไปโดยมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด บนพื้น ฐานของความชอบด ว ยกฎหมาย เขา ใจถึ ง เทคนิ ค การบริ ห ารบุ ค คล (Human
Resource Management)

-4รายวิชา
1. วิชา กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.
2. วิชา กฎหมายและอํานาจหนาที่ของ อปท.
3. วิชา สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน และ พรบ.อํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
4. วิชา วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองของไทย
5. วิชา กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานของทองถิ่น
6. วิชา การวางแผนและการบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์
7. วิชา การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ
8. วิชา กฎระเบียบการเบิก – จายของทางราชการเปรียบเทียบกับทองถิ่น
9. วิชา การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุ
10. วิชา การจัดระบบงบประมาณและการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
11. วิชา แนวปฏิบัติดานบริหารงานบุคคล กรณีศกึ ษา
12. วิชา แนวทางปฏิบัติทางการเงิน การคลัง พัสดุและงบประมาณทองถิ่น
13. วิชา ขอสังเกตและขอตรวจพบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินตอ อปท.
14. วิชา แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ
15. วิชา การเสริมสรางวินัยและปองกันความผิดทางวินัย
16. วิชา การบริหารความขัดแยง
17. วิชา การบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1๘. วิชา เทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงาน
๑๙. วิชา เทคนิคการบริหารโครงการและการติดตามประเมินผล
๒๐. วิชา ผูนาํ ยุคใหม : ความคิดกวางไกลใฝคุณธรรม
๒๑. วิชา การวิเคราะหและแกไขปญหา

จํานวน
๖ ชั่งโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๖ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
รวม ๗๒ ชั่วโมง

หมวด ๔ หลักวิชาเสริม จํานวน 6 วิชา 18 ชั่วโมง
วัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูการบริหารงานขององคกรในดา น
ตางๆแนวใหม เพื่อใหเกิดแนวคิด และการปรับประยุกตเพื่อใชในการบริหารงานเทคนิคการสรางความเปนผูนํา
การสรา งทีมงานในการองคกร การเสริมสรา งการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนศาสตรและศิลปในการ
สื่อสารในองคกร เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
รายวิชา
๑. การสรางและบริหารทีมงานคุณภาพ
๒. เทคนิคการสรางและพัฒนาเครือขาย
๓. เทคนิคการสื่อสาร โนมนาวและเจรจาตอรอง
๔. แนวทางการจัดงานและปฏิบัติตนในพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย

จํานวน
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่งโมง
๓ ชั่งโมง
๓ ชั่วโมง

-5๕. ศิลปะการพูดและบรรยายสรุป
๖. สุขภาวะของนักบริหารกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
7. ระยะเวลาในการฝกอบรม จํานวน ๖ สัปดาห
 ศึกษาในหองเรียนและนําเสนอรายงาน
 ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น)
 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว)

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่ วโ ม ง
รวม ๑๘ ชั่วโมง

๒๕ วัน
๔ วัน
๒ วัน
๗ วัน

8. สถานที่ในการฝกอบรม
 ฝกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี
 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น)
 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว)
9. งบประมาณ
คาลงทะเบียนจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 89,000 บาท
10. ประโยชนที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
เพื่อใหผูเขาอบรมมีการพัฒนาศักยภาพของการบริหารงานทองถิ่น และตนเองใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีความรูความเขาใจในระบบงานการบริหารงานทองถิ่นที่ถูกตองรูบทบาทหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติอยางชัดเจนและเปนขั้นตอน ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางถูกตอง
และทันเวลา
๑1. การรับรองผลการฝกอบรมและแนวทางการประเมินผล
11.1 ผูผานการฝกอบรมจะตองมีเวลาในการเขารับการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอเปนเวลาไมนอยกวารอยละ ๘๕
ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด และเขารวมกิจกรรม (การศึกษาดูงาน) ตามที่หลักสู ตรกําหนดจึงจะได รับ
ประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรม
11.๒ ผูผานการฝกอบรมจะไดรับการทดสอบวัดระดับความรู ความเขาใจ ทั้งกอนและหลังการอบรม และมีการ
มอบหมายงานเพื่อทําการศึกษาคนควา วิเคราะห ในรูปแบบงานศึกษาสวนบุคคล และงานกลุม พรอมทั้งนําเสนอผล
การศึกษาดังกลาว

พื้นที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร

ชื่อหลักสูตร :

อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง
................................................................................................................................................

รุนที่

2

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม :

....................................................................................................................................................

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม :

....................................................................................................................................................

ชื่อหนวยงาน : ..............................................................................................................................................................................
อําเภอ : ................................................................................. จังหวัด : .....................................................................................
จํานวนเงินคาเขารวมอบรม :

89,000.00 บาท (แปดหมื่นเกาพันบาทถวน)
.........................................................................................................................................................

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร

สวนของธนาคาร
สาขา .............................
วันที่ .............................

อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง
ชื่อหลักสูตร : ...........................................................................................................................................................................
รหัสหลักสูตร - รหัสรุน : (Ref. No.1) :

3

2

2

รหัสหลักสูตร
ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม :

0

0

2

รหัสรุน

..............................................................................................................................................

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) :
รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต.

Ref. No.3 : ..............................................................................................................................................................................
จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) :
จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ) :

89,000.00 บาท
......................................................................................................................................
แปดหมื่นเกาพันบาทถวน
..............................................................................................................................
ลงชื่อ ผูนําฝาก .........................................................
โทรศัพท ผูนําฝาก

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น
- กรุณาโอนเงินคาอบรมกอนเปดอบรม 15 วัน

.................................................

หลักสูตร “อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง” รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (อาคาร ๑) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๐๕.๐๐ –
๐๗.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐

วันอาทิตยที่
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๒

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตร และการเตรียมความพรอม
ผศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย/ผูอํานวยการโครงการ
วิชา การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และแผนฯ
๑๒ กับการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ผอ. ช โชคชัย คําแหง

วันพฤหัสบดีที่
๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒
วันศุกรที่
๑ มี.ค. ๒๕๖๒
วันเสารที่
๒ มี.ค. ๒๕๖๒
วันอาทิตยที่
๓ มี.ค. ๒๕๖๒

การพัฒนา
สุขภาพและ
การออกกําลัง
กายฒนา
การพั
สุขภาพและ
การออกกําลัง
กายฒนา
การพั
สุขภาพและ
การออกกําลัง
กาย

การสอบวัดและประเมินผลกอนการอบรม

วิชา การวางแผนและการบริหาร
โดยมุงผลสัมฤทธิ์
รศ.ดร.กุญชรี คาขาย
วิชา แนวทางปฏิบัตทิ างการเงิน การคลัง
พัสดุและงบประมาณทองถิ่น
ผอ.วิภา ธูสรานนท
วิชา กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. (๑)
ผอ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน และทีมงาน
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/
พบอาจารยประจํากลุม
ศึกษาคนควาดวยตนเอง

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันพุธที่
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒

การทดสอบ
สมรรถภาพ
รางกาย กอน
เขาโปรแกรม

กิจกรรมการละลายพฤติกรรม
และการทํางานเปนทีม

วิชา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกับการ
ปฏิบตั ิงานราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผอ.มนัส สุวรรณรินทร
วิชา สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
และ พรบ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
นายปยะ คังกัน
วิชา เทคนิคการบริหารโครงการ
และการติดตามประเมินผล
รศ.ดร.กุญชรี คาขาย

วิชา วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองของไทย
รศ.มานิตย จุมปา

วิชา แนวทางปฏิบัตทิ างการเงิน การคลัง
พัสดุและงบประมาณทองถิ่น
ผอ.วิภา ธูสรานนท

สัมมนากิจกรรมกลุม

วิชา กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. (๒)
ผอ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน และทีมงาน

สัมมนากิจกรรมกลุม

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/
พบอาจารยประจํากลุม

สัมมนากิจกรรมกลุม

สัมมนากิจกรรมกลุม

ศึกษาคนควาดวยตนเอง (สัปดาหที่ ๑)
๑๒

วันจันทรที่
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒
วันอังคารที่
๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒

๒๐.๐๐ –
๒๑.๐๐ น.

๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ รับประทานอาหารเย็น

วัน

เวลา

หลักสูตร “อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง” รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (อาคาร ๑) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันอังคารที่
๕ มี.ค. ๒๕๖๒

วันพุธที่
๖ มี.ค. ๒๕๖๒

การพัฒนา
สุขภาพและ
การออกกําลัง
กาย
การพัฒนา
สุขภาพและ
การออกกําลัง
กาย

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐

๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐

วิชา กฎหมายและอํานาจหนาที่ของ อปท.
นายประวิทย เปรื่องการ

วิชา กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหนังสือเวียน
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของทองถิ่น
ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย

สัมมนากิจกรรมกลุม

วิชา การกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่น
ดร.ภาส ภาสสัทธา

สัมมนากิจกรรมกลุม

วิชา การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ
ศ.ดร.วรเดช จันทรศร

สัมมนากิจกรรมกลุม

วิชา คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
ดร.ภาส ภาสสัทธา
วิชา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปญหาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต
นายขจร ศรีชวโนทัย

วันพฤหัสบดีที่
๗ มี.ค. ๒๕๖๒

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น)

วันศุกรที่
๘ มี.ค. ๒๕๖๒

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น)

วันเสารที่
๙ มี.ค. ๒๕๖๒

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/
พบอาจารยประจํากลุม

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/
พบอาจารยประจํากลุม

วันอาทิตยที่
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ศึกษาคนควาดวยตนเอง (สัปดาหที่ ๒)

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น) วันที่ ๑
ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น) วันที่ ๒

๒๐.๐๐ –
๒๑.๐๐ น.

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ รับประทานอาหารเย็น

วันจันทรที่
๔ มี.ค. ๒๕๖๒

๐๕.๐๐ –
๐๗.๐๐ น.
การพัฒนา
สุขภาพและ
การออกกําลัง
กาย

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

เวลา

หลักสูตร “อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง” รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (อาคาร ๑) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

การพัฒนา
สุขภาพและ
การออก
กําลังกาย

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐

๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐

วิชา ศาสตรกษัตริยและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการทํางานพัฒนาที่ยั่งยืน
ดร.ภริดา ภูศิริ

วิชา เทคนิคการสื่อสาร โนมนาว
และเจรจาตอรอง
รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก

สัมมนากิจกรรมกลุม

วิชา แนวทางปฏิบัติทางการเงิน การคลัง
พัสดุและงบประมาณทองถิ่น
ผอ.วิภา ธูสรานนท

สัมมนากิจกรรมกลุม

วันอังคารที่
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒

วิชา แนวทางปฏิบัติทางการเงิน การคลัง
พัสดุและงบประมาณทองถิ่น
ผอ.วิภา ธูสรานนท

วันพุธที่
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

วิชา แนวปฏิบัติดานบริหารงานบุคคล
กรณีศึกษา
ผอ.เมธา รุงฤทัยวัฒน

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

วันพฤหัสบดีท๑ี่ ๔
มี.ค. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันศุกรที่
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันเสารที่
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันอาทิตยที่
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

๒๐.๐๐ –
๒๑.๐๐ น.

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ รับประทานอาหารเย็น

วันจันทรที่
๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

๐๕.๐๐ –
๐๗.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

เวลา

หลักสูตร “อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง” รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (อาคาร ๑) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เวลา
วัน

๐๕.๐๐ –
๐๗.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐

วันจันทรที่
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันอังคารที่
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันพุธที่
๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑
มี.ค. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันศุกรที่
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันเสารที่
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันอาทิตยที่
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐

๒๐.๐๐ –
๒๑.๐๐ น.

หลักสูตร “อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง” รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (อาคาร ๑) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๐๕.๐๐ –
๐๗.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐

วันจันทรที่
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

วันพุธที่
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒

ลงทะเบียนรับรายงานตัว (16.00-18.00 น.)
วิชา แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
ในการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ
ดร.บุญแสง ชีระภากร
วิชา การบริหารจัดการขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ผศ.ดร.ศิริลักษณ เกตุฉาย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘
มี.ค. ๒๕๖๒

วิชา การเสริมสรางวินัยและปองกัน
ความผิดทางวินัย
อาจารยทัดดาว บุญสาย

วันศุกรที่
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

ออกเดินทางศึกษาดูงานภายในประเทศ
(ระยะยาว) วันที่1

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันอังคารที่
๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒

วิชา ขอสังเกตและขอตรวจพบของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินตอ อปท.
อาจารยชัชวาลย สังขดิษฐ

สัมมนากิจกรรมกลุม

วิชา การบริหารความขัดแยง
พญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท

สัมมนากิจกรรมกลุม

วิชา เทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รศ.ดร.นันทิยา นอยจันทร

สัมมนากิจกรรมกลุม

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๑

วันเสารที่
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๒

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๒

วันอาทิตยที่
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๓

๒๐.๐๐ –
๒๑.๐๐ น.

๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ รับประทานอาหารเย็น

วัน

เวลา

หลักสูตร “อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง” รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (อาคาร ๑) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๐๕.๐๐ –
๐๗.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐

วันจันทรที่
๑ เม.ย. ๒๕๖๒

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๔

วันอังคารที่
๒ เม.ย. ๒๕๖๒

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๕

วันพุธที่
๓ เม.ย. ๒๕๖๒

วันศุกรที่
๕ เม.ย. ๒๕๖๒

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๖
ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๗

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/

พบอาจารยประจํากลุม

เดินทางกลับจากศึกษาดูงาน
สูสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

ทานขาว
เที่ยง

วันพฤหัสบดีที่ ๔
เม.ย. ๒๕๖๒

๒๐.๐๐ –
๒๑.๐๐ น.

๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/
พบอาจารยประจํากลุม

วันเสารที่
๖ เม.ย. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัตริ าชการทีต่ นสังกัด

วันอาทิตยที่
๗ เม.ย. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

ทานอาหารเย็น

วัน

เวลา

หลักสูตร “อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง” รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (อาคาร ๑) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วัน

เวลา

วันจันทรที่
๘ เม.ย. ๒๕๖๒

๐๕.๐๐ –
๐๗.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันอังคารที่
๙ เม.ย. ๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันพุธที่
๑๐ เม.ย.๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันพฤหัสบดีท๑ี่ ๑
เม.ย.๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันศุกรที่
๑๒ เม.ย.๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันเสารที่
๑๓ เม.ย.๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันอาทิตยที่
๑๔ เม.ย.๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐

๒๐.๐๐ –
๒๑.๐๐ น.

หลักสูตร “อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง” รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (อาคาร ๑) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๐๕.๐๐ –
๐๗.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐

วันจันทรที่
๑๕ เม.ย.๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันอังคารที่
๑๖ เม.ย.๒๕๖๒

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด

วันพุธที่
๑๗ เม.ย.๒๕๖๒

๒๐.๐๐ –
๒๑.๐๐ น.

๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐

วันพฤหัสบดีท๑ี่ ๘
เม.ย.๒๕๖๒
วันศุกรที่
๑๙ เม.ย.๒๕๖๒

วิชา การบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี
นายธนา ยัตรโกวิท

วันเสารที่
๒๐ เม.ย.๒๕๖๒

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/
พบอาจารยประจํากลุม

วันอาทิตยที่
๒๑ เม.ย.๒๕๖๒

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัด
ลงทะเบียนรับรายงานตัว (16.00-18.00 น.)
วิชา ผูนาํ ยุคใหม : ความคิดกวางไกลใฝ
คุณธรรม
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ

สัมมนากิจกรรมกลุม

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/
พบอาจารยประจํากลุม
ศึกษาคนควาดวยตนเอง

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ รับปรานอาหารเย็น

วัน

เวลา

หลักสูตร “อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง” รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (อาคาร ๑) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วัน
วันจันทรที่
๒๒ เม.ย.๒๕๖๒

๐๕.๐๐ –
๐๗.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐

วิชา กฎระเบียบการเบิก – จายของทางราชการ
เปรียบเทียบกับทองถิ่น

อาจารยเบญจวรรณ ยินดียม

วิชา การบริหารความเสี่ยงและการ
วิชา การจัดระบบงบประมาณ
ตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุ และการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
อาจารยเบญจวรรณ ยินดียม
อาจารยเบญจวรรณ ยินดียม
วิชา แนวทางจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สัมมนากิจกรรมกลุม
พอเพียงทองถิ่นไปการปฏิบัติ
อ.วิชัย พรกระแส

วิชา แนวทางการจัดงานและปฏิบตั ติ นในพิธี
ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย

วันพุธที่

๒๔ เม.ย.๒๕๖๒

วิชา ศิลปะการพูดและบรรยายสรุป
รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย และทีมงาน

วันพฤหัสบดีที่
๒๕ เม.ย.๒๕๖๒

วิชา การสรางและบริหารทีมงานคุณภาพ
รศ.สุขุม นวลสกุล

วันศุกรที่
๒๖ เม.ย.๒๕๖๒

การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม
การวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานเดี่ยว)

วันเสารที่
๒๗ เม.ย.๒๕๖๒

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/
พบอาจารยประจํากลุม

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/
พบอาจารยประจํากลุม

วันอาทิตยที่
๒๘ เม.ย.๒๕๖๒

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันอังคารที่
๒๓ เม.ย.๒๕๖๒

อาจารยสรรชัย เทียมทวีสิน

วิชา สุขภาวะของนักบริหารกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รศ.นพ.ชัชวาล ศิลปะกิจ

๒๐.๐๐ –
๒๑.๐๐ น.

๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐

สัมมนากิจกรรมกลุม

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/
พบอาจารยประจํากลุม
การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม
การวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานเดี่ยว)

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ รับปรานอาหารเย็น

เวลา

วัน

๐๕.๐๐ –
๐๗.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

วันจันทรที่
๒๙ เม.ย.๒๕๖๒

การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม
การวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานกลุม

วันอังคารที่
๓๐ เม.ย.๒๕๖๒

สรุป/การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม

***ตารางการฝกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐

การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม
การวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานกลุม
พิธีปดการศึกษาอบรม

๒๐.๐๐ –
๒๑.๐๐ น.

๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐
ทานอาหารเบเย็น

เวลา

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหาร

หลักสูตร “อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง” รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (อาคาร ๑) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 2
๑. การรายงานตัว 13.00 – 16.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว
เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท. และสําเนาการชําระเงิน (โครงการฯ จัดที่พักให
สําหรับผูเขารับการฝกอบรมเทานั้น ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาพัก)
** กรุณานํา Notebook มาดวย (ถามี)
๒. การแตงกาย
ชุดเรียน
- วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
- วันรายงานตัว และวันอังคาร – วันศุกร
ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา
หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา
ชุดออกกําลังกาย
- เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 5 ตัว
- กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา อยางนอย 5 ตัว
- รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว
หมายเหตุ - กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น มี นโยบายในการสงเสริ มการแตงการดวยผ าไทย/ผาพื้ นถิ่ น
ทุกวันอังคารของสัปดาห จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาเตรียมชุดผาไทย/ผาพื้นถิ่น มาดวย (ถามี)
๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม
๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให
4.๑ กระเปาเอกสาร ๑ ใบ
4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก

หมายเหตุ
- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)

