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เรื่อง โครงการฝกอบรม “หลักสูตร

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาโครงการ
    2. บัญชรีายชื่อผูมีคุณสมบัติ
    3. เอกสารการสําหรับการ
    4. เอกสารการเตรียมตวัเขารับการอบรม

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ทางวิชาการกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
นักบริหารงานทองถ่ินระดับกลาง รุนที่ 
บุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 
คาลงทะเบียนการฝกอบรมคนละ 105
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการ
สวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด กลุมเปาหมายคือผู
ระดับกลาง วัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมใหผูที่มีคุณสมบัติดังกลาว มีความรูความเขาใจ มีวิสัยทัศน
กวางไกลภายใตสภาวะการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน โดยมีความเขาใจในนโยบายรัฐบาล ระเบียบ
เกี่ยวของเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรม รายละเอยีดตามส่ิงที่สงมาดวย 

  เพื่อใหการอบรมตาม
เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี
  1. ตรวจสอบผูมี
อีกคร้ังหนึ่งวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 
ท้ังนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ขางตน จะพิจารณาสงตัวคืนทางหนวยงานตนสังกัดทันที

2. ใหผูมีคุณสมบัติเขารับการอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขารับการอบรมฯ ไดที่ นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล
เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ หมายเลข
หากผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ไมแจงยืนยันตามกําหนดระยะเวลา 
จะถือวาสละสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้ ทั้งนี้ 
ปองกันโรคโควิด - 19 ครบโดสตามจาํนวนของวัคซนีแตละชนิด

             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
            ถนนนครราชสมีา เขตดุสิต

     31  มกราคม  2565 

หลักสูตรนักบรหิารงานทองถ่ินระดับกลาง รุนที่ 5” 

นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชรีายชื่อ) 

โครงการฝกอบรม      
มีคุณสมบัติเขารับการอบรม    

สาํหรับการชาํระเงินคาลงทะเบียน    
การเตรียมตัวเขารับการอบรม     

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร กําหนดจัดโครงการฝก

รุนที่ 5” ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ - 1 เมษายน 2565 
ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง

105,000 บาท (หน่ึงแสนหาพนับาทถวน) ซึ่งเปนหลักสูตรภาคบังคับของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการ

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงาน
กลุมเปาหมายคือผูมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น

เพ่ือเตรียมความพรอมใหผูที่มีคุณสมบัติดังกลาว มีความรูความเขาใจ มีวิสัยทัศน
เปล่ียนแปลงในปจจุบัน โดยมีความเขาใจในนโยบายรัฐบาล ระเบียบ

เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณา
ใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคณุสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรม รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 

เพื่อใหการอบรมตามโครงการฝกอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับ
เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขอใหทานพิจารณาดาํเนินการ ดังน้ี

ผู มีคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อสิ่งที่สงมาดวย
เปนผูที่มีคุณสมบัติตรงตามโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 

ทั้งน้ี หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ 
จะพิจารณาสงตัวคืนทางหนวยงานตนสังกัดทันท ี

ใหผูมีคุณสมบัติเขารับการอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขารับการอบรมฯ ไดที่ นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล
หมายเลขโทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 ภายในวันจันทรที่ 7 

หากผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ไมแจงยืนยันตามกําหนดระยะเวลา สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จะถือวาสละสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้ ทั้งนี้ ผูที่จะไปเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับวัคซีน

ครบโดสตามจํานวนของวัคซนีแตละชนิด  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 จํานวน ๑ ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมมือ                    
ฝกอบรม “หลักสูตร                     

2565 ณ สถาบันพัฒนา
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ซ่ึงเปนหลักสูตรภาคบังคบัของ
คณะกรรมการกลางขาราชการ

และคณะกรรมการกลางพนักงาน
ณสมบัติในการดํารงตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น

เพื่อเตรียมความพรอมใหผูที่มีคุณสมบัติดังกลาว มีความรูความเขาใจ มีวิสัยทัศน
เปล่ียนแปลงในปจจุบัน โดยมีความเขาใจในนโยบายรัฐบาล ระเบียบกฎหมายที่

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณา
ใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคณุสมบตัิท่ีจะเขารับการฝกอบรม รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 1 และ 2              

หลักสูตรนกับริหารงานทองถ่ินระดับกลาง รุนที่ 5” 
เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

ตามบัญชีรายชื่อส่ิงที่สงมาดวย        
เปนผูที่มีคุณสมบัติตรงตามโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 5 กําหนดไว 

พบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาว

ใหผูมีคุณสมบัติเขารับการอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขารับการอบรมฯ ไดที่ นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล 
7 กุมภาพันธ 2565 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น    
เขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับวัคซีน

 

/3. เมื่อดาํเนิน... 





ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย วิกรม แกวเพชร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. บองตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี

2 นาย ประคูณ สาระศาลิน  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบุรี

3 วาที่รอยตรี รังสรรค ณ นาน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

4 นาย สรายุทธ พุมมี  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. ปามะนาว บานฝาง ขอนแกน

5 พันตรี กษิดิศ อวนพรมมา  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน

6 นาย สุรพุฒ พิชญกาน  ปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. พลิ้ว แหลมสิงห จันทบุรี

7 นาง ปรียาวัลย ชัยสิทธิ์  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

8 นาย มนัส มนูรีม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

9 นาย ปราการ แกลวทนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. สิบเอ็ดศอก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

10 นางสาว อรนรินทร ธัญวิสิษฐกุล  รองปลัดเทศบาลตําบล  ระดับตน ทต. แสนภูดาษ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

11 นาย ชวดล เที่ยงแท  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

12 นางสาว เสาวรัตน รื่นเจริญ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี

13 นาง วรันตภรณ นาวีรัตนวิทยา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. บอทอง บอทอง ชลบุรี

14 นาย ปฏิพัทธ โคตรภูเขียว  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. ยางหวาย คอนสวรรค ชัยภูมิ

15 นาย วุฒินันท รัตนเพชร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

16 นาย กริชชาญ สังเวียนวงษ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. แมนาจร แมแจม เชียงใหม

17 นางสาว สิริรัศม์ิถา เมืองไชย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม

18 นาย รอศล ตูดํา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง

19 นาย ธงชัย กสิพรอง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. คลองใหญ แหลมงอบ ตราด

20 นาง ปริยากร โชติพินทุ  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด

21 นาย รัฐชนะ อินทรสุวรรณ  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. แมกุ แมสอด ตาก

22 นาย วรพจน เพ็งนาเรนทร  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม

23 นางสาว ทานตะวัน ศรีวรสาร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม

24 นาง มยุรา ประสมบูรณ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา

25 นาง กนกวรรณ สุรภักดี  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช

26 นางสาว ปริศนา  สามารถ  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช

27 นาย พิสิษฐ ถิรโรจอนันต  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค

28 นางสาว ทิชากร สุนทรวิภาต  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ไทรใหญ ไทรนอย นนทบุรี

29 นาย ปรเมศร จําเริญกิจไพศาล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. ผาทอง ทาวังผา นาน

30 นางสาว เข็มพร สิงหทรงพล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. ตาเสา หวยราช บุรีรัมย

31 นาง จีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

หลักสูตร: นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 5 (รหัสหลักสูตร: 040000000000200005)

ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ - 1 เมษายน 2565

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 5 (รหัสหลักสูตร: 040000000000200005)

ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ - 1 เมษายน 2565

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

32 นาง ดวงใจ เสมแกว  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

33 นางสาว ดรุณี คงมาก  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. โพธิ์เอน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

34 นาง วาศิณี  กิจรัตนี  รองปลัดเทศบาลตําบล  ระดับตน ทต. บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

35 นาง ฐิตารีย เจริญนพศักดิ์  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

36 นาง ชนัลญา รื่นสิน  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา

37 นางสาว จิณภัค แจงไพร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

38 นางสาว ณาปรีญา นกแกว  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. ทาคอย ทายาง เพชรบุรี

39 นางสาว จิรภัทร ขาวโต  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ

40 นาย ประสิทธิ์ เสียงไพเราะ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. นายม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

41 นาย ตฤณ ตรีอุโภชน  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

42 จาเอก สุวิทย พฤษาประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

43 นาย ธวัชชัย ทะนัน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. เสาหิน แมสะเรียง แมฮองสอน

44 นาย ไพเราะ จันทรเพชร  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. จอมบึง จอมบึง ราชบุรี

45 นาง พิกุล เยี่ยมสวัสดิ์  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. คลองขอย โพธาราม ราชบุรี

46 นาย รชต ฮั่นตระกูล  รองปลัดเทศบาลตําบล  ระดับตน ทต. หนองโพ โพธาราม ราชบุรี

47 นางสาว จันทรเพ็ญ ทองตระกูล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บางปา เมืองราชบุรี ราชบุรี

48 นางสาว นิศาชล ก้ิวลาดแยง  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี

49 นางสาว รัชดา ดวงแกว  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. แกงเสือเตน พัฒนานิคม ลพบุรี

50 นาง รุงนภา จันทรา  รองปลัดเทศบาลตําบล  ระดับตน ทต. ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี

51 นาง กมลลักษณ วงศเลอวุฒิ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. บุญนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง

52 นาง พิชญนาฏ เมืองใจ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ปาไผ ลี้ ลําพูน

53 นาง ลัดดาพร เสนอินทร  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. ปาไผ ลี้ ลําพูน

54 นาย อัมภากร ลาลด  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. โคกศิลา เจริญศลิป สกลนคร

55 นาง สิรดาภัทร ทิพยสมบัติ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร

56 นาย อุดม รัตนะเพ็ง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. ปริก สะเดา สงขลา

57 นางสาว สุมิตรา แซหลี  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล

58 นางสาว ศรีพักตร ปนนอย  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ

59 นาย ภราดร รอดเลี่ยม  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ

60 นาง รัตนาภรณ ธีสุระ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. หนองแขม หนองแค สระบุรี

61 นาย จิตนุพงศ อยูครอบ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

62 นางสาว ศรีเมือง  เพิกเฉย  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. วังยาว ดานชาง สุพรรณบุรี



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 5 (รหัสหลักสูตร: 040000000000200005)

ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ - 1 เมษายน 2565

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

63 นาง วาริน จันทวาท  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. บานชาง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

64 นาง ฐิติมา อักษรศรี  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

65 นาย วิชัย นวลนิ่ม  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

66 นาย ปารเมศ ศรีรัตนกุล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรธานี

67 นาง ศุภลักษณ มณีสม  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. คลองชะอุน พนม สุราษฎรธานี

68 จาเอก พิพัฒนชัย ชนะศรี  ปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. นาหนองไผ ชุมพลบุรี สุรินทร

69 นางสาว รัตถยา จันทรแดง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. เบิด รัตนบุรี สุรินทร

70 นาง จุรี พัฒนศิริวงศ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร

71 จาเอก สืบ นามสวาง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. สะกาด สังขะ สุรินทร

72 นาย กฤดิทัต บุตรโพธิ์  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. เกากลอย นากลาง หนองบัวลําภู

73 นางสาว อรนุช กุละนาม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. หนองสวรรค เมืองหนองบัวลาํภู หนองบัวลําภู

74 นางสาว สุดารัตน ธุระพล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี

75 นาง กชกร บุญทองออน  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี

76 นางสาว ญาณิศา บัวเกษ  รองปลัดเทศบาล ระดับตน ทต. บานยวด สรางคอม อุดรธานี

77 นาง รพีพรรณ ปานะถึก  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี

78 นาย พงษพันธ เตมียนันท  ปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
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หลักสูตร  นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 5 

คาลงทะเบียน  คนละ 105,000 บาท (หนึ่งแสนหาพันบาทถวน)  

โอนเขาบัญชี เลขที่บัญชี 045-522901-3 

“คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 

  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

  สาขา สภากาชาดไทย 

  บัญชีเงินฝากออมทรัพย 
 

หมายเหตุ เมื่อดําเนินการชําระคาลงทะเบียนแลว กรุณานําสงเอกสาร ดังตอไปน้ี  

1. สําเนาการชําระเงินจากธนาคาร  

2. รายละเอียดของผูเขารับการอบรม ชื่อ สกุล/สังกัด/เบอรโทรศัพท 

นําสงท่ี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

Email : training@law.chula.ac.th  

หรือ แจงผาน Line กลุมอบรม 

 
 

เอกสารชําระเงิน 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม
อนามัย  

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน

รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานท่ีกอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพ้ืนที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอาํนวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพ่ือดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร/พิธีเปด/ปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร/วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัว/วันพุธ/วันศุกร  

   ชาย เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเช้ิตสีขาวแขนส้ันหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
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๑ 

 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“นักบริหารงานทองถิ่นระดบักลาง” รุนที่ 5 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานอื่นของรัฐใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี โดยหนวยงานของรัฐ จะตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดิน การบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชนสุข                   
ของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผูใหบริการ
ประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยไมเลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ                        
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป : ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                         
ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง สามารถตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกภารกิจ                             
และพื้นที่ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 
มุงม่ันและเปนมืออาชีพในการพัฒนาประเทศใหโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยรัฐตองดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตามกระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชน              
โดยเสมอภาค มีความเปนกลางนาเช่ือถือ โปรงใส ตรวจสอบได คุณลักษณะของการเปนขาราชการเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ จึงตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต กลาคิด กลาตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ถูกตอง                                  
คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ 
 คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงรวมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน                       
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จัดทําหลักสูตร “นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง” ขึ้น เพื่อใชในการจัดฝกอบรม              

พัฒนาทักษะทางการบริหารงานของนักบริหารทองถิ่นระดับกลาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนนักบริหาร   

ที่ด ีมีคุณธรรม มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรอบรู ทันสมัย ตั้งมั่นในกิจราชการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอองคกร สังคม 

และประชาชน  มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนและการบริหารงานราชการ  รวมทั้งเปนการสรางความพรอม              

ใหกับนักบริหารทองถิ่นระดับกลางไดเขาใจถึงสภาพสังคม และสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ               

และประสิทธิผลสูงสดุตอองคกร 

๒.   วัตถุประสงค 
๒.๑  เพื่อเตรียมความพรอมใหผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เปนที่เชื่อมั่น เชื่อถือ และศรัทธาจากผูที่เก่ียวของ 
๒.๒  เพ่ือเสริมสรางวิสัยทัศน และมุมมองที่จําเปนตอการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใต

สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
๒.๓  เพื่อสรางนักบริหารทองถิ่นที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                                                                   
๒.๔  เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการทํางานในดานการวางแผนยุทธศาสตร การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหาร 

งบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแบบบูรณาการบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมาย และการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 



                                                                                 โครงการฝกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง” รุนท่ี 5 

 

๒ 

 

 

 ๓.  โครงสรางหลักสูตรและหัวขอวิชาในการฝกอบรม 

  ๓.๑ การฝกอบรมหลักสูตร “นักบรหิารงานทองถิ่นระดับกลาง” มีระยะเวลาในการศึกษาอบรม ๖ สัปดาห 
ประกอบดวย การเปดการอบรม ปฐมนิเทศ การชี้แจงกรอบโครงสรางหลักสูตร วิธีการจัดฝกอบรมการเรียนผาน
ระบบออนไลนและการเรียนในชั้นเรียน การศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดทํารายงานงานสวนบุคคล การศึกษา   
ดูงานและนําเสนอสรปุผลดูงานในประเทศ 
               ๓.๒ รายวิชาที่ใชในการจัดฝกอบรมท้ังแบบออนไลนและในชั้นเรียน ประกอบดวย ๔ หมวด ๔๐ วิชา 
๑๒๐ ชั่วโมง ดังน้ี  

ชื่อหมวด/ชื่อวิชา จํานวนช่ัวโมง 
หมวดที่ ๑   หลักวิชาพื้นฐาน 

                 ๑.๑   นโยบายและยุทธศาสตรชาติสูยุทธศาสตรการพัฒนาการทองถิ่น 
               ๑.๒    ทิศทางและอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยในอนาคต  
               ๑.๓    นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารภาครัฐสมัยใหม      
               ๑.๔    การบริหารงานราชการสวนกลางสูทองถ่ิน ผานมุมมองประสบการณ 
     ๑.๕    พลวัตรของชุมชนทองถ่ินกับการบริหารจัดการพัฒนาเมือง 
               ๑.๖    คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
               1.๗    บทบาทของผูนํากับการบริหารการเปลี่ยนแปลงผานมุมมองประวัติศาสตร 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 

รวม ๗ วิชา ๒๑ 
หมวดที่ ๒   ศาสตรพระราชา 

                 ๒.๑    การบริหารงานตามหลักศาสตรพระราชาและแนวคิดจิตอาสาในรัชกาลท่ี 10 
               ๒.๒    โคกหนองนาโมเดลตามแนวทางพระราชดําริ 

 
๓ 
๓ 
 

รวม ๒ วิชา ๖ 
 หมวดที่ ๓   ความรูเฉพาะตําแหนง 

๓.๑    การประชุมสภา/คุณสมบัติการพนสภาพสมาชิก/การส่ังใหพนจากตําแหนง 
    ๓.๒    การจัดทําขอบัญญัติท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓.๓    การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๓.๔    การพัฒนาสังคมและสาธารณสุขในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    ๓.๕    การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
    ๓.๖   แนวทางการตอบขอหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณ                                                      
    3.๗    แนวทางคําวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย/วิธีและการ 
             ดําเนินการทางละเมิด 
    3.๘    การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

3.๙    การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๓.๑๐  ระเบียบการเบิก – จายของทางราชการเปรียบเทียบกับทองถิ่น 
3.๑๑  การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุ             
         ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                 3.1๒  แนวทางการตอบขอหารือทางการดําเนินการทางวินัย 
    3.1๓  แนวทางการตอบขอหารือทางการบริหารงานบุคคล (กรณีศกึษา)      

 
๓ 
๓ 
๓ 
3 
๓ 
๓ 
๓ 
 

3 
3 
3 
๓ 
 

3 
๓ 
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๓ 

 

 

ชื่อหมวด/ชื่อวิชา จํานวนชั่วโมง 
               ๓.๑๔  แนวทางการตอบขอหารือทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา (กรณีศึกษา) 

3.1๕  ขอสังเกตและขอตรวจพบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินตอการทํางาน 
3.1๖   การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามนโยบาย 
          ของรัฐบาล    
๓.๑๗   Digital Literacy ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

    3.๑๘   ผูบริหารกับการทํานิติกรรมและสัญญา 
3.๑๙   ความรูเก่ียวกับกฎหมายอาญาสําหรบันักบริหารงานทองถ่ินระดับกลาง                                                        
3.๒๐  การบริหารจัดการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     

๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
3 
 

รวม ๒๐ วิชา ๖๐ 

หมวดที่ 4   หมวดวิชาเสริม 
                 4.1    ประชาคมอาเซียนกับการบริหารงานทองถิ่น 
               4.2    เทคนิคการสรางทีมงานในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
               4.3    เทคนิคการสรางและพัฒนาเครือขาย 
               4.4    การส่ือสารสําหรับการเปนผูนํา               
               4.5    แนวทางการจัดงานและปฏิบัติตนในพิธีที่เก่ียวเน่ืองกับสถาบันพระมหากษัตริย 
     4.6    เทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
               4.7    ความทาทายในบทบาทผูนํายุคใหม                                                                    
               4.8    เทคนิคการวิเคราะหและการคิดเชิงระบบ 
               ๔.๙    การใช Application ในการนําเสนออยางมืออาชีพ 
               ๔.๑๐  เทคนิคการสื่อสาร โนมนาวและเจรจาตอรอง    
              ๔.๑๑ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสําเร็จในการทํางาน 
 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
๓ 
๓ 
๓ 

รวม ๑๑ วิชา ๓๓ 

 
๔. วิธีการฝกอบรม 

๔.๑  การศึกษาเอกสาร / การบรรยายระบบออนไลน และในชั้นเรียน 
๔.๒  การอภิปราย / อภิปรายเปนคณะ 
๔.๓  การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
๔.๔  กรณีศึกษา 
๔.๕  การสัมมนาทายบทเรยีน 
๔.๖  การฝกปฏิบัติ 
๔.๗  ถาม-ตอบปญหา 
๔.๘  การศึกษาดูงาน 
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๔ 

 

 
 

๕.  คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม  
      ๕.1   ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการสวน...ระดับ 8 และผูอํานวยการ 

สวน...ระดับกลาง / ผูอํานวยการกอง ระดับ 8 และผูอํานวยการกอง...ระดับกลาง / หัวหนา
สํานักปลัด ระดับ 8 และหัวหนาสํานักปลัด ระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 

      ๕.2   ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวน...ระดับกลาง/ผูอํานวยการกอง...ระดับกลาง/หัวหนาสํานักปลัด  
         ระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
      ๕.3   ดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองปลัด...ระดับ 6 และรองปลัด...(นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน)  
                   มาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือ 
      ๕.4   ดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองปลัด...ระดับ 7 และรองปลัด...(นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน)  
          มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
      ๕.5    ดํารงตําแหนงรองปลัด...ระดับตน (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) มาแลวไมนอยกวา 4 ปหรือ  
      ๕.6    ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัด...ระดับ 6 และปลัด... (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) มาแลวไม 
           นอยกวา 6 ป หรือ 
      ๕.7    ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาปลัด...ระดับ 7 และปลัด...(นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับตน) มาแลวไม 
                    นอยกวา 4 ป หรือ 
      ๕.8    ดํารงตําแหนงรองปลัด...ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
      ๕.9    ดํารงตําแหนงปลัด...ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
      ๕.10  ดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองปลัด/ปลัด...ระดับ 8 (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 
      ๕.11  ดํารงตําแหนงรองปลัด  /ปลัด...ระดับกลาง (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 
      ๕.12  ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน 

          จํานวนประมาณ  ๘๐  คน 

 
๖.  ระยะเวลาในการฝกอบรม  
     รุนที่ 5  ตั้งแตวันที่  20 กุมภาพันธ – 1 เมษายน 2565 

 

๗.  สถานที่ในการฝกอบรม 
๗.1   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 

๗.๒   ศึกษาดูงานภายในประเทศ  

 

๘.   งบประมาณ 

คาลงทะเบียนจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คนละ 105,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาพัน
บาทถวน)  คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูบริหารจัดการงบประมาณ  
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๕ 

 

 

๙.  ตัวชี้วัดโครงการ 
๙.๑  จํานวนผูเขารับการอบรมเปนไปตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๙.๒  ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมจากแบบประเมินผล ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 

๑๐.  ประโยชนที่ผูเขาอบรมจะไดรับ 
          ๑๐.๑   ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

     ๑๐.๒   ผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนในการทํางานเพ่ือองคกรและประชาชน 
๑๐.๓   ผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 
๑๐.๔   ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําประสบการณท่ีไดรบัจากการฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับ 
          การทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๑๐.๕   ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานโดย 
          คํานึงถึงองคกร และประชาชนเปนหลัก 

๑๐.๖   ผูเขารับการฝกอบรมไดเครือขายเพื่อการปรึกษาหารือ และทํางานรวมกันในโอกาสตอไป 

๑๑.  การรับรองผลการฝกอบรมและแนวทางการประเมินผล 
          ๑๑.๑    ผูผานการฝกอบรมจะตองมีเวลาในการเขารับการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอเปนเวลาไมนอย 

                 กวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด และเขารวมกิจกรรม (การศึกษาดูงาน)  

                 ตามที่หลักสูตรกําหนด จึงจะไดรับวุฒิบัตรรบัรองการฝกอบรม 

          ๑๑.๒  ผูผานการฝกอบรมจะไดรับการทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจท้ังกอนและหลังการอบรม  

                 และมีการมอบหมายงานเพื่อทําการศึกษาคนควา วิเคราะห ในรูปแบบงานศึกษาสวนบุคคล 

                 และงานกลุม พรอมท้ังนําเสนอผลการศึกษาดังกลาว 

 

๑๒.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริม 

      การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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วันอาทิตยที่  
 

- ************* ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ ******** 

วันจันทรท่ี 
 

********** 

ความเชื่อมโยงการบริหารราชการ
สวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น 

นายศศิน  พัฒนภิรมย 
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  

การบริหารจัดการขอมลูและ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
อาจารยเดชรัตน  ไตรโภค 

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและ     
ระบบสารสนเทศ 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันอังคารที่ 
 

กิจกรรม
นักศึกษา 

ทดสอบทางวิชาการ 
(Pre-Test) 

คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหาร 

พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ  จุลเกียรติ 
อดีตผูอํานวยการ 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันพุธที่ 
  

การทดสอบ
สมรรถภาพ
รางกายกอน
เขาโปรแกรม 

การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

อาจารยธนา  ยันตรโกวิท 
อดีตรองอธิบดกีรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

เทคนิคการสรางและพัฒนาเครือขาย 
ผศ.ดร.จินตนา  ติยะรังษีนุกูล 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันพฤหัสบดี
ที่ 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

ระบบงบประมาณและการจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณของ อปท. 

อาจารยพงษศักดิ์  กวีนันทชัย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย 

แนวทางการตอบขอหารือทางการเงิน 
การคลัง พัสดุ และงบประมาณ 
อาจารยพงษศักดิ์  กวีนันทชัย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันศุกรท่ี 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

กฎระเบียบการเบิก-จายของทางราชการ
เปรียบเทียบกับทองถิ่น 

ดร.อุษณีย  ทอย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย 

(ตอ) กฎระเบียบการเบิก-จายของ
ทางราชการเปรียบเทียบกับทองถิ่น 

ดร.อุษณีย  ทอย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันเสารท่ี 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง - 

วันอาทิตยที่  
 

- ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง - 

 

หมายเหตุ : รายชื่อวิทยากร ตารางอบรม และกําหนดการศึกษาดูงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

ท้ังนี้ พิจารณาจากสถานการณ และจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม 
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วันจันทรท่ี 
 

กิจกรรม
นักศึกษา 

แนวทางการวิเคราะหและจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

อาจารคณิตา  ราษฎรนุย 
ผูอํานวยการกองพัฒนาและสงเสริม           

การบริหารงานทองถิ่น                                                    
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 

แนวทางการตอบขอหารือทางการ
บริหารงานบุคคล  

อาจารยศิริวัฒน  บุปผาเจริญ 
กระทรวงมหาดไทย 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันอังคารที่ 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

การจัดทําขอบัญญัติท่ัวไปของ          
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อาจารยกรวุฒิ  บรรยงวรพินิจ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

การประชุมสภา/คุณสมบัติการพน
สภาพสมาชิก/การสั่งใหพนจาก

ตําแหนง 
อาจารยกรวุฒิ  บรรยงวรพินิจ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันพุธที่ 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

บทบาทของผูนํากับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ผานมุมมองประวัติศาสตร 

รศ.ดร.ชัชพล  ไชยพร 
รองคณบดีคณะนิตศิาสตร         
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การสงเสริมและพฒันาการจัด
การศึกษาสําหรับผูบริหารงานทองถิ่น 

อาจารยสพุจน  จิตรเพ็ชร 
ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนา               

การจัดการศึกษาทองถ่ิน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันพฤหัสบดี
ที่ 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองที่เกี่ยวของกับ
การเงินการคลังของ อปท. 
อาจารยสมสกุล ณ บางชาง 

ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
ประจําศาลปกครองสูงสุด 

แนวทางการตอบขอหารือทางการ
บริหารงานบุคคล (กรณีศึกษา) 

อาจารยปยะ  คังกัน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันศุกรท่ี 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

การสื่อสารสําหรับการเปนผูนํา 
รศ.ดร.รัตนา  จักกะพาก 

คณะนิเทศศาสตร                    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การบริหารทรัพยากรมนุษยสมัยใหม 
อาจารย ดร.ปวิช  เฉลิมวัฒน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันเสารท่ี 
 

- ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง - 

วันอาทิตยที่ 
 

- ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง - 
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วันจันทรท่ี 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการใน

บทบาทของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผอ.วรรณา  ลิ่มพานิชย 
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมสัมมาชีพชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 

นวัตกรรมและเทคนิคการบริหาร
ภาครัฐสมัยใหม 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 
กงสลุใหญกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐ

ซมิบับเว ประจําประเทศไทย 

กิจกรรม
นักศึกษา 

 
วันอังคารที่ 

 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

การวางแผนและการบรหิารงานเชิงกลยุทธ 

ดร.ไพบูลย  โพธ์ิสุวรรณ 
ผูเชี่ยวชาญการวางแผนยุทธศาสตร       

การพัฒนาทองถ่ิน 

China 5.0 
อาจารย ดร.อารม ตั้งนิรันดร 
รองคณบดีคณะนิตศิาสตร    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันพุธที่ 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพยสินระดับ
ทองถิ่น 

อาจารยจุมพล  สมุทรวินิจพันธุ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย 

แนวคิดและหลักการพื้นฐานการระงับ
ขอพิพาทกฎหมายภาษีทองถิ่น 
อาจารยจุมพล  สมุทรวินิจพันธุ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันพฤหัสบดี
ที่ 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

การบริหารสถานการณในภาวะวิกฤต                 
พญ.คณุหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท 

สมาชิกวุฒิสภา 

แนวทางการตอบขอหารือทางการ
ดําเนินการทางวินัย 

อาจารยประวิทย  เปรื่องการ 
อดีตผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินัย 

อุทธรณ และรองทุกข                   
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
กิจกรรม
นักศึกษา 

วันศุกรท่ี 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

การบริหารงานตามหลักศาสตรพระราชา
และแนวคิดจิตอาสาในรัชกาลที่ 10 

ดร.ภริดา ภูศิร ิ
หัวหนางานฝกอบรมโครงการสวนพระองค

สวนจิตรลดาจิตอาสา 904 วปร. 

หลักการใชจายเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

อาจารยวิภา  ธูสรานนท 
รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม 

กระทรวงมหาดไทย 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันเสารท่ี 
 

- ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง - 

วันอาทิตยที่ 
 

 
 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

ศึกษา
คนควาดวย

ตัวเอง 
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การบริหารงานตามหลักศาสตรพระราชา
และแนวคิดจิตอาสาในรัชกาลที่ 10 

ดร.ภริดา ภูศิร ิ
หัวหนางานฝกอบรมโครงการสวนพระองค

สวนจิตรลดาจิตอาสา 904 วปร. 

หลักการใชจายเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

อาจารยวิภา  ธูสรานนท 
รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม 

กระทรวงมหาดไทย 

 

วันอังคารที่ 
 

 

เทคนิคการสรางทีมงานในองคกรและการ
มีสวนรวมของประชาชน 

รศ.สุขุม  นวลสกุล 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การปองกันการทุจริตและ      
ผลประโยชนทับซอน 
อาจารยอุทิศ  บัวศรี 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

วันพุธที่ 
 

 

แนวทางคําวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณี
ปฏิบัติตามกฎหมาย/วิธีแดําเนินการ 

ทางละเมิด 
รศ.มานติย  จุมปา 

คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการปฏิบัติราชการ 
อาจารยพรพิมล  วรดิลก 

ที่ปรึกษาดานกิจกรรมพิเศษ    
สํานักงานมูลนิธิชยัพัฒนา 

 

วันพฤหัสบดี
ที่ 
 

 

ขอสังเกตและขอตรวจพบของสํานกังาน 
การตรวจเงินแผนดิน 

อาจารยมณเฑียร  เจริญผล 
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

การพัฒนาสังคมและสาธารณสุขใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รศ.ดร.นพ.จิรุตม  ศรีรัตนบัลล 

คณะแพทยศาสตร            
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

วันศุกรท่ี 
 

 

ความรูเก่ียวกับกฎหมายอาญาสําหรับ 
นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง 

ศ.ดร.คณพล  จันทนหอม 
ผูชวยอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ความทาทายของภาคเมืองตอการ
เตรียมความพรอมเพื่อรับมอืการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) 

- 

วันเสารท่ี 
 

- ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง - 

วันอาทิตยที่ 
 

- 
 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง - 
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วันจันทรท่ี 
 

กิจกรรม
นักศึกษา 

แนวทางการจัดงานและปฏิบัติตนในพิธีท่ี
เก่ียวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย 

ศ.(พิเศษ)ธงทอง  จันทรางศุ 
อดีตปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

การประสานงานราชการสําหรับนัก
บริหารงานทองถิ่น 

อาจารยเล่ีอมใส  ใจแจง 
ผูทรงคุณวุฒิ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันอังคารที่ 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

ผูบริหารกับการทํานิติกรรมและสัญญา 
อาจารยกุศล  แยมสะอาด 

รองอธิบดีอัยการ สํานักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด 

ทดสอบทางวิชาการ 
(Post-Test) 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันพุธที่ 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

 
นําเสนอรายงานกลุม 

 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน และ 
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

นําเสนอรายงานกลุม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน และ 

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันพฤหัสบดี
ที่ 
 

การพัฒนา
สุขภาพและ 

การออก
กําลังกาย 

 
 

นําเสนอรายงานสวนบุคคล 
 
 

 
นําเสนอรายงานสวนบุคคล 

 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันศุกรท่ี 
 

การทดสอบ
สมรรถภาพ
รางกายหลัง
เขาโปรแกรม 

สมัมนาสรุปผลการศึกษาอบรม สมัมนาสรุปผลการศึกษาอบรม 
กิจกรรม
นักศึกษา 

วันเสารท่ี 
 

- 
 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง - 

วันอาทิตยที่ 
 

- 
 

เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

- 
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เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
 

วันอังคารที่ 
 

 
 

เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

 

วันพุธที่ 
 

 
 

เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

 

วันพฤหัสบดี
ที่ 
 

 
 

เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

 

วันศุกรท่ี 
 

 
 

พิธีปดการศึกษาอบรม 
 

เดินทางกลับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

 
 

 

 

หมายเหตุ : รายชื่อวิทยากร ตารางอบรม และกําหนดการศึกษาดูงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

ท้ังนี้ พิจารณาจากสถานการณ และจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม 


