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เรื่อง โครงการฝกอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นมืออาชีพ 
          Executives : HPE) รุนที่ 1

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. สาํเนาโครงการฝกอบรม 
  ๒. บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
  3. ขั้นตอนการลงทะเบียนและพิมพใบ
  4. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการอบรม

   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ทองถิ่นมืออาชีพ (High Potential and Professional Executives : HPE
กุมภาพันธ 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จังหวัดปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง
ของการเปล่ียนแปลง สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการการใชเทคโนโลยี
ในมิติตาง ๆ ในการนี้  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเป
ผูมคีุณสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

  เพื่อใหการเขารับการฝกอบรม 
Professional Executives : HPE
ทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้

1. ใหผูมี คุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ ได ท่ี
นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท 
วันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจะถือวาสละสิทธ์ิเขารับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้
การฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด

และใหนําสําเนาหลักฐานการไดรับฉีดวัคซีนมาแสดงในวัน
2. เมื่อดําเนินการตามขอ 

คาลงทะเบียน 29,00๐ บาท (สอง
ส่ิงที่สงมาดวย 3 ทางเว็บไซต  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขา ภายในวัน
“ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ
นําสําเนาหลักฐานการชําระเงินดงักลาวมาแสดงเปนหลักฐานใหกับเจาหนาที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวดวย
โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
            ถนนนครราชสมีา เขตดุสิต

    31  มกราคม  2565 

หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นมืออาชีพ (High Potential and Professional
1” 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตามบัญชรีายชื่อ) 

สาํเนาโครงการฝกอบรม               
บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม            
ขั้นตอนการลงทะเบียนและพิมพใบชําระเงิน            
เอกสารการเตรียมตัวเขารับการอบรม             

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมมือทางวิชาการ
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยสํานักสิริพัฒนา จัดโครงฝกการอบรม “หลักสูตรนักบริหารงาน

High Potential and Professional Executives : HPE) รุนที่ 1” ระหวางวันที่ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ตําบลคลองหนึ่ง

คาลงทะเบียนคนละ 29,000 บาท (สองหมื่นเกาพันบาทถวน) กลุมเปาหมายคือ
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง 
และหลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ินระดับกลาง วัตถุประสงคเพื่อให ผู เขารับการฝกอบรมเขาใจบริบท

เชื่อมโยงการบริหารจัดการการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางการมีสวนรวม
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาให บุคลากรในสังกัดของทานเป

ผูมีคุณสมบตัิที่จะเขารับการฝกอบรม รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1 และ 2             

เพื่อใหการเขารับการฝกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นมืออาชีพ (High Potential and 
Professional Executives : HPE) รุนที่ 1”  เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

ให ผู มีคุณสมบัติเขา รับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ ไดที่
เจาหนาท่ีประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘

 หากผูมคีุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ไมแจงยืนยันตามกําหนดระยะเวลา 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจะถือวาสละสิทธิ์ เขา รับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้ ทั้ง น้ี
การฝกอบรมจะตองเปนผู ท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด - 19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด

หลักฐานการไดรับฉีดวัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเขารับการฝกอบรมดวย
เมื่อดําเนินการตามขอ 1 เร ียบรอยแล ว  ใหดําเนินการลงทะเบียนและ

สองหมื่นเกาพันบาทถวน) ตามขั้นตอนการลงทะเบียนและพิมพใบชําระเงิน
ทางเว็บไซต  www.lpdi.go.th แลวนํา ใบชําระเ งินไปชําระเงินคาลงทะเบียน

ไดทุกสาขา ภายในวันพุธท่ี 16 กุมภาพันธ 2565 โดยทางธนาคารจะออก 
ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ” ใหกับผูชําระเงินคาลงทะเบียนฯ ทั้งน้ี ใหผูเขารับการฝกอบรม

นําสําเนาหลักฐานการชําระเงินดังกลาวมาแสดงเปนหลักฐานใหกับเจาหนาที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวดวย
โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยสํานักสิริพัฒนาจะออกใบเสร็จรับเงินใหตอไป 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

High Potential and Professional 

         จาํนวน ๑ ชุด 
         จาํนวน ๑ ชุด 
         จาํนวน ๑ ชุด 
         จาํนวน ๑ ชุด 

ไดรวมมือทางวิชาการ   
หลักสูตรนักบริหารงาน
ระหวางวันที่ 19 – 26 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
กลุมเปาหมายคือ นักบริหารงาน

หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง           
ใหผู เขารับการฝกอบรมเขาใจบริบท               

ดิจิทัล และการสรางการมีสวนรวม       
ในการนี้  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปน                

High Potential and 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงขอให

ใหผูมี คุณสมบัติเขา รับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ ไดที่
๐๖๗๘ ๐๑86 ภายใน            

หากผูมีคุณสมบัติเขารบัการฝกอบรมฯ ไมแจงยืนยันตามกําหนดระยะเวลา 
ทั้งนี้  ผูที่จะไปเขารับ             

ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

ดวย 
ลงทะเบียนและชําระเงิน

ตามข้ันตอนการลงทะเบียนและพิมพใบชําระเงิน        
คาลงทะเบียนไดที่

โดยทางธนาคารจะออก 
ทั้งนี้ ใหผูเขารับการฝกอบรม     

นําสําเนาหลักฐานการชําระเงินดังกลาวมาแสดงเปนหลักฐานใหกับเจาหนาที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวดวย 





หลักสูตร “

ระหวางวันที่ 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

จัดโดยความรวมมือระหวาง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ

 สํานักสิริพัฒนา 
******************************************************************************************************* **********************

 
๑. หลักการและเหตผุล 

            ดวยสถานการณโลกและสังคมปจจุบันไดกาวไปขางหนา

รวดเร็ว ในหลายมิติ อาทิ ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิสังคม สภาพ

ภูมิอากาศและส่ิงแวดลอม ภัยพิบัติ  โรคระบาด รวมถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการข้ึนใหม พล

วัตรการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบในวงกวางในดา

ประชาชนจึงตองปรับตัวทั้งวิถชีีวิตและวิธีการทํางานซึ่งอยูในสภาพแวดลอมของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทั้ง

ในปจจุบันและอนาคต  

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พิจารณาเห็น

สวนราชการท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทํางานใกลชิด                         

กับประชาชน ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถนะให

การปฏิบัติหนาที่ราชการ จึงไดรวมมือทางวิชาการกับ สํานักสิริ

จัดทําและพัฒนาหลักสูตร “นักบริหารงานทองถ่ินมืออาชีพ

ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาให

ทั้งภายนอกและภายในประเทศ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสามารถปรับตัวเทาทันตอ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ และสามารถทําหนาที่เปนกลไกท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการทาํงานตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

   

๒. วัตถปุระสงค 

 ๒.๑ เพื่อสรางทัศนคติ ความรู ความเขาใจเก่ียวกบัปจจัยแวดลอมภายนอกและภายในของสถานการณ

โลกและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ที่สงกระทบตอการปรบัตัวภาครฐั

 ๒.๒ เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจบริบทของการเปลี่ยนแปลง สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการ 

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางการมีสวนรวมในมิติตางๆ ในการแกไขปญหาการทํางาน และนําไปสู

การทํางานท่ีประสบผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ

 

โครงการฝกอบรม 

“หลักสตูรนักบรหิารงานทองถ่ินมืออาชีพ”  

ะหวางวันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ ๒๕๖๕  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

จัดโดยความรวมมอืระหวาง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ

สํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
************************************************ ******************************************************* **********************

ดวยสถานการณโลกและสังคมปจจุบันไดกาวไปขางหนาและมีการเปล่ียนแปลง

รวดเร็ว ในหลายมิติ อาทิ ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิสังคม สภาพ

ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ  โรคระบาด รวมถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการข้ึนใหม พล

วัตรการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบในวงกวางในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ภาครัฐและ

ประชาชนจึงตองปรับตัวท้ังวิถีชวีิตและวิธีการทํางานซ่ึงอยูในสภาพแวดลอมของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทั้ง

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พิจารณาเห็นสมควรวานักบริหารงานทองถิ่น 

บทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และทํางานใกลชิด                         

กับประชาชน ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถนะใหกับนักบริหารงานทองถิ่นใหมีความเปนมืออาชีพใน

จึงไดรวมมือทางวิชาการกับ สํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 

นักบริหารงานทองถ่ินมืออาชีพ” ขึ้น เพื่อใชสําหรับจัดฝกอบรมและพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อพัฒนาใหมีความรูที่ทันสมัย มีความรอบรูในเรื่องที่เปนปจจัยแวดลอม

ทั้งภายนอกและภายในประเทศ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสามารถปรับตัวเทาทันตอ

สถานการณที่เปล่ียนแปลงในมิติตาง ๆ และสามารถทําหนาที่เปนกลไกที่สําคัญขององคกรปกครองสวน

ถิ่นในการทาํงานตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสรางทัศนคติ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับปจจยัแวดลอมภายนอกและภายในของสถานการณ

โลกและสังคมที่เปล่ียนแปลงในมิติตาง ๆ ท่ีสงกระทบตอการปรับตัวภาครัฐ 

เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจบริบทของการเปล่ียนแปลง สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการ 

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางการมีสวนรวมในมิติตางๆ ในการแกไขปญหาการทํางาน และนําไปสู

การทํางานที่ประสบผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ 

จัดโดยความรวมมือระหวาง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ 

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

และมีการเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็ว ในหลายมิติ อาทิ ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิสังคม สภาพ

ภูมิอากาศและส่ิงแวดลอม ภัยพิบัติ  โรคระบาด รวมถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการข้ึนใหม พล

นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ภาครัฐและ

ประชาชนจึงตองปรับตัวทั้งวิถีชีวติและวิธีการทํางานซ่ึงอยูในสภาพแวดลอมของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทั้ง

วานักบริหารงานทองถ่ิน ซึ่งเปนหัวหนา

บทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทํางานใกลชิด                         

มีความเปนมืออาชีพใน

พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 

ขึ้น เพื่อใชสําหรับจัดฝกอบรมและพัฒนา

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/รอง

มีความรูที่ทันสมัย มีความรอบรูในเร่ืองท่ีเปนปจจัยแวดลอม

ทั้งภายนอกและภายในประเทศ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสามารถปรับตัวเทาทันตอ

สถานการณที่เปล่ียนแปลงในมิติตาง ๆ และสามารถทําหนาที่เปนกลไกที่สําคัญขององคกรปกครองสวน

เพื่อสรางทศันคติ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับปจจยัแวดลอมภายนอกและภายในของสถานการณ

เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจบริบทของการเปล่ียนแปลง สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการ  

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางการมีสวนรวมในมิติตางๆ ในการแกไขปญหาการทํางาน และนําไปสู



 ๒ 
 

 

 

๒. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย  ๙  วิชา  ๒๗  ชั่วโมง  ระยะเวลาอบรม  8   วัน รวมการศึกษา

ดูงาน ๔ วัน ๒๔ ชั่วโมง         

 

ลําดับ

ที ่

หัวขออบรม จํานวน 

(ชม.) 

วิทยากร 

๑. สถานการณโลกและสังคมในยุคปจจุบันและ

ทิศทางการปรับตัวของภาครัฐ 

-บริบทการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ

การเงิน เทคโนโลยี สังคมวัฒนธรรม 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริโภค 

-บทบาทภาครัฐกับการเตรียมความพรอม

รับตอการเปลี่ยนแปลง 

๓ วิทยากรจากสาํนักงาน ก.พ. 

๒. การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)  และ

การมีสวนรวมของประชาคมโลกกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน Together for the SDGs 

๓ อาจารยจากสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร 

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

-การสงเสริมอาชีพ 

-การพัฒนาผลิตภัณฑ 

-การสงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน 

-การสรางอัตลักษณชุมชน 

๓ วิทยากรจากชุมชน 

๔. ดิจิทัลกับการบริหารจัดการองคกรภาครฐั ๓ สํานักงานดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 

๕. การปองกันสาธารณภัย การบริหารจัดการ               

ภัยพิบัติกรณีสถานการณฉุกเฉิน 

๓ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย หรือ กทม. 

๖. ก า ร ป อ ง กั น โ รค  ก า รบริ ห า รจั ด ก า ร

สาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน 

๓ กรมอนามัย 

๗. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและแหลง

น้ํา 

๓ การประปาสวนภูมิภาค 



 ๓ 
 

 

๘. บทบาทและความพรอมของภาครัฐ ตอการ

เปลี่ยนแปลงประชากร วิถีชีวิต สังคม 

วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตประชาชน  

๓ กระทรวงแรงงาน 

๙. ระเบียบการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓ คุณวิภา .. 

รองผูวาราชการจังหวัด 

๑๐. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด... 

-การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

-การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                

-การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร

จัดการสาธารณะ 

-ธนาคารน้ําใตดิน 

-การทองเท่ียววิถีชุมชน 

๔ วัน 

๒๔ ชั่วโมง 

 

รวม ๕๑  

 

๔. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม   

          จํานวนขั้นต่ํา ๖๐   คน  
 
๕. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 ๕.๑ ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ 

 ๕.๒ ผูท่ีผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ินระดับสูง/ระดับกลาง 
 
๖. วิธีการฝกอบรม 

๑) การบรรยาย  

๒) การบรรยายและอภิปราย 

๓) ยกกรณีศึกษา (Case Study) 

๔) ถามตอบปญหา 

๕) การเรียนรูจากประสบการณ  

๖) การศกึษาเรียนรูและดูงานนอกสถานที่ 

 

๗. ระยะเวลาการอบรม และสถานที่ 

  - ศึกษาอบรมในหองอบรมท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ๔ วัน  

  - ศึกษาเรียนรูและดูงานนอกสถานท่ี จํานวน ๔ วัน 
 
 



 ๔ 
 

 

๘.คาลงทะเบียนการอบรม 

คาธรรมเนียมการอบรมคนละ ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนเกาพันบาทถวน) ครอบคลุมคาใชจายดังน้ี 

 ๑)  คาตอบแทนวิทยากรฝกอบรมและคาเดินทางของวิทยากร  

 ๒)  คากระเปา เอกสารประกอบการฝกอบรม และคาวัสดุอุปกรณ 

 ๓)  คาอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารวาง  

 ๔)  คาหองพัก ของผูเขาอบรม 

 ๕)  คาประกาศนียบัตร และคาประเมินผล 

 ๖)  คาศึกษาดูงาน จํานวน ๔ วัน   

      *ผูเขาอบรมตองใสหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรมและศึกษาดูงาน 

    (ผูเขารับการฝกอบรมจะตอปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรค COVID-19 ของทางราชการและ

หนวยงานอยางเครงครัด) 

 

๙. การรับรองผลการฝกอบรม 

ผูผานการฝกอบรมจะตองมีเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝกอบรม

ท้ังหมดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสมและผานการประเมินผล จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผล

การฝกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

 

๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ๑๐.๑ สามารถสรางนักบริหารงานทองถิ่นมืออาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการ มีความคิด

สรางสรรค กาวทันดิจิทัล  

 ๑๐.๒ ผูผานการอบรมเขาใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สามารถเชื่อมโยงการ

บริหารจัดการการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางการมีสวนรวมในมิติตางๆ เพื่อการแกไขปญหาการ

ทํางาน และนําไปสูการทํางานที่ประสบผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ 



 

 

จัดโดยความรวมมือระหวาง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

เวลา 

วัน 
๐๘.๐๐ – 
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

วันท่ี ๑  ลงทะเบียน/พิธีเปด 

วันท่ี ๒ - 

การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)

การมีสวนรวมของประชาคมโลกกับการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน Together for the SDGs

วันท่ี ๓  

การปองกันโรค การบริหารจัดการ

สาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพ

ของประชาชนในชุมชน 

วันท่ี ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

 

ตารางการฝกอบรม 

หลกัสูตร “นักบริหารงานทองถิ่นมืออาชีพ”  

จัดโดยความรวมมือระหวาง สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ

 สาํนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ณ สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

 

 ๑๒.๐๐ - 
๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

สถานการณโลกและสังคมในยุคปจจุบันและ

ทิศทางการปรับตัว 

ของภาครัฐ 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

(MDGs)  และ

การมีสวนรวมของประชาคมโลกกับการ

Together for the SDGs 

การปองกันสาธารณภัย  

การบริหารจัดการ ภัยพิบัตกิรณี 

สถานการณฉุกเฉิน 

การปองกนัโรค การบรหิารจัดการ

สาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพ 

 

บทบาทและความพรอมของภาครัฐ ตอการ

เปล่ียนแปลงประชากร  

วถิีชีวิต สังคม วัฒนธรรม 

และคุณภาพชวีิตประชาชน 

ดิจิทัลกับการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ระเบียบการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ บริษัททัวรชี้แจงการเดินทาง

 ๕ 

   
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ 

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น. 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 

รับประทาน

อาหารเย็น 

(พักสถาบันฯ) 

กิจกรรมออกกําลังกาย 

รับประทาน

อาหารเย็น 

(พักสถาบันฯ) 

ดิจิทัลกับการบริหารจัดการ

องคกรภาครัฐ 

รับประทาน

อาหารเย็น 

(พักสถาบันฯ) 

บริษัททัวรชี้แจงการเดินทาง รับประทาน



 

 

เวลา 

วัน 
๐๘.๐๐ – 
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

และแหลงน้ํา 

วันท่ี ๕  ออกเดินทางศึกษาดูงาน ณ จงัหวัด

วันท่ี ๖  

ศึกษาดูงาน เร่ือง 

การสงเสริมและพฒันาเศรษฐกิจชุมชน                

 

วันท่ี ๗ - 

ศึกษาดูงาน เร่ือง  

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร

จัดการสาธารณะ 

วันท่ี ๘  
ศึกษาดูงาน เร่ือง  

การทองเที่ยววิถีชุมชน 

หมายเหตุ   

- กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะ

 

 ๑๒.๐๐ - 
๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

หนาท่ีของอปท. 

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด.... 
ศึกษาดูงาน เร่ือง  

การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

การสงเสริมและพฒันาเศรษฐกิจชุมชน                
ศึกษาดูงาน เร่ือง 

การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร
ศึกษาดูงาน เร่ือง  

ธนาคารนํ้าใตดนิ 

 
 เดินทางกลับ 

กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
-  

 ๖ 

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น. 

อาหารเย็น 

(พักสถาบันฯ) 

รับประทานอาหารเย็น  

ณ รานอาหาร 
พักที่โรงแรม 

รับประทานอาหารเย็น  

ณ รานอาหาร 
พักที่โรงแรม 

งานเล้ียงสมัพันธ พักที่โรงแรม 

  



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว สุภาพร ชัยชาญวัฒนา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ

2 นาง เบ็ญจวรรณ แสงไสว  ปลัดเทศบาล ทต. หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ

3 นาง ภาวิณี พุทธศรี  ปลัดเทศบาล ทต. โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน

4 จาเอก กิตติพล บัวทะลา  ปลัดเทศบาล ทต. เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี

5 นาย เชาวฤทธิ์ เทาธุรี  ปลัดเทศบาล ทต. หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ

6 นาง รัญธม พิลึก  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ

7 นาง ธนนันท อนันตสินชัย  ปลัดเทศบาล ทต. ทุงทอง บานเขวา ชัยภูมิ

8 นาง รัตนาภรณ  ชํานาญเวช  ปลัดเทศบาล ทต. บานเตา บานแทน ชัยภูมิ

9 พันจาเอก นิติธร เพชรกันหา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ

10 จาสิบโท สุพจน เวียงคํา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วาวี แมสรวย เชียงราย

11 นาย สฤษดิ์ สุภาเลิศ  ปลัดเทศบาล ทต. ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม

12 นางสาว สิริรัศมิ์ถา เมืองไชย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม

13 นาง ดวงรัตน รุงโรนจ  ปลัดเทศบาล ทต. บางเลน บางเลน นครปฐม

14 นางสาว ชญาณนันท แกวอุดมรัชช  รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ลําพญา บางเลน นครปฐม

15 นางสาว นฤมล เหลือบุญชู  ปลัดเทศบาล ทต. พระซอง นาแก นครพนม

16 นาย พงศพัชฌ โชติธนภูดินันท  ปลัดเทศบาล ทต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา

17 นางสาว พิมพาภรณ รุจินรเชษฐ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา

18 นาย ธนภณ ณภัทรธงชัย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา

19 นาง พิไลพร คงเกิด  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงโพธิ์ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

20 สิบเอก ประจบ เพชรฤทธิ์  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาหมอบุญ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

21 นาย สุเทพ หนูรอด  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช

22 นาย เชี่ยว คําแหง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองหงส ทุงสง นครศรีธรรมราช

23 นาย สัญญา ทองอราม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช

24 นาย สุรเชษฐ ทิพยวงษ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปากพนังฝงตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช

25 นาย ภูษิต จิตสมพงษ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

26 นาย อํานาจ แกวสอาด  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พุนกยูง ตากฟา นครสวรรค

27 นาง นัฐฐา โยธาพล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ลําไทรโยง นางรอง บุรีรัมย

28 นาย ไวโรจน ศรีทัศน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สะเดา นางรอง บุรีรัมย

29 นางสาว บังอร ยินดีชาติ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย

30 นาง กรุณา สวัสดิ์สิงห  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองโสน นางรอง บุรีรัมย

31 นาง น้ําฝน สมศรีนวล  ปลัดเทศบาล ทต. ปราสาท บานกรวด บุรีรัมย

หลักสูตร: นักบริหารงานทองถิ่นมืออาชีพ (High Potential and Professional Executives : HPE) รุนที่ 1 (รหัสหลักสูตร: 080000000004400001)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ 2565
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32 นางสาว ณฐักิตติ์ เงางาม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย

33 วาที่รอยตรี วิทยภัทร สมุติรัมย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย

34 นาง สุนันทนา ใจคง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย

35 นาย วิทยา บุญลอม  ปลัดเทศบาล ทต. หนองหงส หนองหงส บุรีรัมย

36 นาย ประกาศิต วิวาโค  ปลัดเทศบาล ทต. หวยหิน หนองหงส บุรีรัมย

37 นาย อธิพงษ นาครอด  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

38 นางสาว กรรณิการ ทาทอง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โพธิ์สามตน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

39 นางสาว พรสุดา มุสิกโปฎก  ปลัดเทศบาล ทต. บางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

40 นาง ปริษา เจริญสลุง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา

41 นาง สมทรง ประยูรวงศ  ปลัดเทศบาล ทต. บานสวน ควนขนุน พัทลุง

42 นาย ประเสริฐ ไชยเขียว  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงนารี ปาบอน พัทลุง

43 นาง วาสนา ขาวแสง  ปลัดเทศบาล ทต. บานพราว ปาพะยอม พัทลุง

44 นาง ปองชนกานต บุญมี  รองปลัดเทศบาล ทต. ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

45 นาย สมสิทธิ์ จาคํามา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หัวฝาย สูงเมน แพร

46 นางสาว ปณชิา ทักษญาพันธ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองหมี กุดชุม ยโสธร

47 นาง อมรรัตน ศรีวิเศษ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โพนงาม กุดชุม ยโสธร

48 นาง ธิกุลรัตน ศรีจันทร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองแหน กุดชุม ยโสธร

49 นาง ปนัดดา ดวงงาม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาคํา คําเข่ือนแกว ยโสธร

50 นางสาว กัลยาณี  แพงสุพัฒน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โพธิ์ไทร ปาติ้ว ยโสธร

51 นาย ศิวรักษ บรรโท  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. มวง มหาชนะชัย ยโสธร

52 นางสาว ภัคจิรา หงษา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร

53 นาย สมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาล ทต. กระจับ บานโปง ราชบุรี

54 นาง นวนปราง ชางชนะ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี

55 นางสาว ลําภู ใจตรงดี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี

56 นาย โรม ตลับนาค  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พุคา บานหมี่ ลพบุรี

57 นาย ถาวร ศิลปชํานาญ  ปลัดเทศบาล ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี

58 นางสาว ยลลดา  วารีทิพย  รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน

59 นางสาว ณฐมน นวลศิริ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองงูเหลือม เบญจลักษ ศรีสะเกษ

60 นาย ชูศักดิ์ คําลน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พยุห พยุห ศรสีะเกษ

61 นาง รจนา ทองทิพย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ

62 นาย สามชัย ชาไมล  ปลัดเทศบาล ทต. โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
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63 นาย สุขสุบิน สินธุชัย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไทยอุดม คลองหาด สระแกว

64 นาง ภาราดา  แดนวงศ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทาตูม แกงคอย สระบุรี

65 นาย ดนัย กมลคร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานลํา วิหารแดง สระบุรี

66 นาง นลินี บัวกลา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

67 นาง นันทนิตย คฤหะมาน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย

68 นาย สมเกียรติ คฤหะมาน  ปลัดเทศบาล ทต. ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทัย

69 นาง ฐิติมา อักษรศรี  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

70 นางสาว หทัยทัต มีนา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุง ไชยา สุราษฎรธานี

71 นาย วิรัญจชัย สุทธิรักษ  ปลัดเทศบาล ทต. ทาฉาง ทาฉาง สุราษฎรธานี

72 นาย เจริญฤทธิ์ ศุทธางกูร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎรธานี

73 นาย สุพจน บุปผา  ปลัดเทศบาล ทต. เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี

74 นางสาว ธรอธิป บัวทอง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทับใหญ รัตนบุรี สุรินทร

75 นางสาว ศุภดามาศ  จันทาธอน  รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ

76 นาย ปญญา ทวมเพ็ชร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. จําปาโมง บานผือ อุดรธานี

77 สิบตํารวจโท เรืองกิตติ์ อังกรรัมย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บุเปอย น้ํายืน อุบลราชธานี

78 พันจาเอก เทพมงคล เจริญนิช  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี

79 นางสาว ศศณัท  ศุภกุลวิชัย  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี

80 นางสาว ศุภรดา ประสพสุข  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดอนใหญ ศรเีมืองใหม อุบลราชธานี

81 จาเอก ยุติธรรม ซิงค  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
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3. กรอกขอมูลสวนตัว 

4. กด บันทึก ยืนยันขอมูล 

5. ยืนยันเขารบัการฝกอบรม ผานทางกลุม LINE       ประจําหลักสูตร และพิมพใบชําระเงิน 

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ กด ลงทะเบียน 

1. เลือก 

www.lpdi.go.th 

สงที่สงมาดวย 3 



 

 
  

 
 

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)  
 


