




ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย วิชาญ พลูหนัง  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทรายขาว คลองทอม กระบี่

2 นาย จอน สุทธิบุตร  นายกเทศมนตรี ทต. พระแทนลําพระยา ทามะกา กาญจนบุรี

3 นาย ไชยยศ ยิ้มใหญหลวง  นายกเทศมนตรี ทต. หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี

4 พันตํารวจโท บุญเลิศ มังกะโรทยั  นายกเทศมนตรี ทต. แกงเสี้ยน เมอืงกาญจนบุรี กาญจนบุรี

5 นาย สรรญา ชัยเจริญ  นายกเทศมนตรี ทต. หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

6 นาย กําพล สงคราม  นายกเทศมนตรี ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ

7 นาย นิกร ภูมิเขตร  นายกเทศมนตรี ทต. นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน

8 นาย ชัชวาล ธีรภานุ  นายกเทศมนตรี ทต. บานเปด เมอืงขอนแกน ขอนแกน

9 นาง วรางคณา ทองนอย  รองนายกเทศมนตรี ทต. สีชมพู สีชมพู ขอนแกน

10 นาย ไมตรี ประเสริฐ  นายกเทศมนตรี ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

11 นาย เจริญ เสมาเพชร  นายกเทศมนตรี ทต. บานเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ

12 นาย สมชาย   สิงหกลางพล  นายกเทศมนตรี ทต. บานคายหมื่นแผว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

13 นาย โยธี   ปอพันธุดุง  รองนายกเทศมนตรี ทต. บานคายหมื่นแผว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

14 นาย วิจิตร เก้ิงบุรี  นายกเทศมนตรี ทต. ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย

15 นาย ประพันธ ทาจินา  นายกเทศมนตรี ทต. หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

16 นาย การัณยภาส ไชยรัตน  รองนายกเทศมนตรี ทต. หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

17 นาง ผองศรี ชัยรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี ทต. แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

18 นาย จํานง วรรณา  รองนายกเทศมนตรี ทต. แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

19 รอยตรี วิโรจน โชติธนาภิรักษ  นายกเทศมนตรี ทม. ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม

20 นาย สุพัฒน นาคํา  นายกเทศมนตรี ทต. ปาบง สารภี เชียงใหม

21 นาย สุรศักดิ์ ณะรินทร  รองนายกเทศมนตรี ทต. ปาบง สารภี เชียงใหม

22 นาย เฉลิมพล ชัยเกษตรสิน  นายกเทศมนตรี ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

23 นาย สมชาย สุขพรสวรรค  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

24 นาย สัญญา ศรีวิเชียร  นายกเทศมนตรี ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

25 นาย เฮง ศรีมวงกลาง  นายกเทศมนตรี ทต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

26 นาย ยศธร บูรณะบัญญัติ  นายกเทศมนตรี ทต. วังหิน โนนแดง นครราชสีมา

27 นาย ดนุพัฒน เครือณรงค  รองนายกเทศมนตรี ทต. โคกสวาย โนนไทย นครราชสีมา

28 นาง สีนวล ลุนบง  รองนายกเทศมนตรี ทต. โคกสวาย โนนไทย นครราชสีมา

29 นางสาว ภาวิกา เลาวัณยศิริ  นายกเทศมนตรี ทต. บานเหลื่อม บานเหลื่อม นครราชสีมา

30 นาย ชยกฤต ยินดีสุข  นายกเทศมนตรี ทต. หนองบัววง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รุนที่ 4 (รหัสหลักสูตร: 050000000000200004)

ระหวางวันที่ 19 มีนาคม - 2 เมษายน 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รุนที่ 4 (รหัสหลักสูตร: 050000000000200004)

ระหวางวันที่ 19 มีนาคม - 2 เมษายน 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

31 นาย บุญศรี แสนคาํ  รองนายกเทศมนตรี ทต. หนองบัววง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

32 นางสาว สุภี สมทรง  รองนายกเทศมนตรี ทต. อาวขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

33 นาย ณัฏฐพงค มีพัฒน  นายกเทศมนตรี ทต. ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช

34 นาย สัญญา เทวภักดิ์  รองนายกเทศมนตรี ทต. ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช

35 นาย ชัยณรงค เจริญธรรมรักษ  รองนายกเทศมนตรี ทต. ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช

36 นางสาว โฉมเฉลา สงวนพรรค  รองนายกเทศมนตรี ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

37 นาย อรุณ สุฤทธ์ิ  นายกเทศมนตรี ทต. ทาวังผา ทาวังผา นาน

38 นาง ยุภา ปญญาวรรณรักษ  นายกเทศมนตรี ทต. ปว ปว นาน

39 นาย ทิฆัมพร วรรณภูมิ  นายกเทศมนตรี ทต. ซาง เซกา บึงกาฬ

40 นาย พรพิชิต วงษวิราช  นายกเทศมนตรี ทต. ทาสะอาด เซกา บึงกาฬ

41 นาย ศิริ ตรีรัตน  นายกเทศมนตรี ทต. โซพิสัย โซพิสัย บึงกาฬ

42 นาย ลือทัย นามศรี  นายกเทศมนตรี ทต. บึงงาม บึงโขงหลง บึงกาฬ

43 นาย ภิรมย ยนตพันธ  นายกเทศมนตรี ทต. ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ

44 นาย สุริยฉัตร แสงชาติ  นายกเทศมนตรี ทต. ดอนหญานาง พรเจริญ บึงกาฬ

45 รอยตํารวจตรี ไพรรัตน วุฒิสาร  นายกเทศมนตรี ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ

46 นาย โกวิทย อุดมมงคลกิจ  รองนายกเทศมนตรี ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ

47 นาย สุวิทย นาคลา  นายกเทศมนตรี ทต. หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

48 นางสาว ศุภิสรา ศรีงาม  นายกเทศมนตรี ทต. โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย

49 รอยตรี บุญเทียม จันทรฟอง  นายกเทศมนตรี ทต. ทาวังทอง เมอืงพะเยา พะเยา

50 จาสิบเอก ฉลอง นาคนวล  นายกเทศมนตรี ทต. ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

51 นาง สมใจ ยิ้มนุน  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

52 นาง นภาพร ตาแกว  นายกเทศมนตรี ทต. บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

53 นาย วชิรพงศ โกสิน  นายกเทศมนตรี ทต. ทุงโฮง เมืองแพร แพร

54 นาย เอกชัย หงสอาย  นายกเทศมนตรี ทต. วังหงส เมืองแพร แพร

55 นาย สมชาย  จารุรัชต  นายกเทศมนตรี ทต. หวยออ ลอง แพร

56 นาง ศุจีนันนท บุตราช  นายกเทศมนตรี ทต. ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม

57 นาง ดวงจันทร อรุณเรือง  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม

58 นาย กัมทร พรจิรเวช  รองนายกเทศมนตรี ทม. ยโสธร เมอืงยโสธร ยโสธร

59 นาย ณัฐพล นาคสุข  นายกเทศมนตรี ทม. ยโสธร เมอืงยโสธร ยโสธร

60 นางสาว อรุณทิพย สุวรรณนันท  นายกเทศมนตรี ทต. มะอึ ธวัชบุรี รอยเอ็ด
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61 นาย อดุลย เย็นวัฒนา  รองนายกเทศมนตรี ทต. โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด

62 นาย อารีดีน อินตัน  นายกเทศมนตรี ทต. กําพวน สุขสําราญ ระนอง

63 นาย รัชพล เกียรติวินัยสกุล  นายกเทศมนตรี ทต. ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี

64 พันตรี ชัยชนะ พวงเงิน  รองนายกเทศมนตรี ทต. ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี

65 นาย สุรศักดิ์ ตองสู  รองนายกเทศมนตรี ทต. แมทะ แมทะ ลําปาง

66 นางสาว เสาวลักษณ ริบแจม  รองนายกเทศมนตรี ทต. มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน

67 นาย สัญชัย หลวงใน  นายกเทศมนตรี ทต. ดงดํา ลี้ ลําพูน

68 นางสาว ทิวาพร ทรงสิทธิ์พาณิชย  รองนายกเทศมนตรี ทต. ปาไผ ลี้ ลําพูน

69 นาย นายสมยศ พรหมทุงฆอ  รองนายกเทศมนตรี ทต. ลี้ ลี้ ลําพูน

70 นาย ยอด นุปากรณ  รองนายกเทศมนตรี ทต. ลี้ ลี้ ลําพูน

71 นาย ถาวร สามภูศรี  นายกเทศมนตรี ทต. วังดิน ลี้ ลําพูน

72 นาง สายสุนียฺ การอง  รองนายกเทศมนตรี ทต. วังดิน ลี้ ลําพูน

73 นาย สิทธิชัย บังใบ  นายกเทศมนตรี ทต. ธาตุ เชียงคาน เลย

74 นาย เฉลิมศกัดิ์ นอยศรี  นายกเทศมนตรี ทต. นาดินดํา เมืองเลย เลย

75 นาย วิชาญ แสนพันธศิริ  รองนายกเทศมนตรี ทต. นาดินดํา เมืองเลย เลย

76 นาย โสภณ อริยะสุข  นายกเทศมนตรี ทต. น้ําสวย เมืองเลย เลย

77 นาย ประสพโชค เทศรุงเรือง  นายกเทศมนตรี ทต. พรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร

78 นาย กระจายศักดิ์ ศรีสงค  นายกเทศมนตรี ทต. บอตรุ ระโนด สงขลา

79 นาย อรรถพล พรอมมลู  นายกเทศมนตรี ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา

80 นาย ปาณชัย คณะแนม  รองนายกเทศมนตรี ทม. มวงงาม สิงหนคร สงขลา

81 นาย พูนศักดิ์ อินทรัตน  รองนายกเทศมนตรี ทม. มวงงาม สิงหนคร สงขลา

82 นาย ธีรวัตร ชูวงษ  รองนายกเทศมนตรี ทต. ปาไร อรัญประเทศ สระแกว

83 นาย สิทธิพร ประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรี ทต. ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว

84 นาย รัตนนริศ หิรัญธนไชยา  รองนายกเทศมนตรี ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว

85 นางสาว วรวรรณ สายตรง  รองนายกเทศมนตรี ทต. หนองโดน หนองโดน สระบุรี

86 นางสาว สุทัตตา ธนกุลไพศาล  รองนายกเทศมนตรี ทต. หนองโดน หนองโดน สระบุรี

87 นาย อภิชาติ สวัสดี  นายกเทศมนตรี ทต. เคียนซา เคยีนซา สุราษฎรธานี

88 นาย ทวีศักดิ์ หนูคง  นายกเทศมนตรี ทต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี

89 นาย ณฐภณ ภิรมยสมบัติ  นายกเทศมนตรี ทต. เขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี

90 นาย จรุงศกัดิ์ คําปรีชา  นายกเทศมนตรี ทต. เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี
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สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

91 นาย ปยะรัฐ จิรัตนฐิกุล  รองนายกเทศมนตรี ทต. เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี

92 นาง สุวรรณี โชติสิรินันท  นายกเทศมนตรี ทต. กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร

93 นาย ประยงค เอกตาแสง  นายกเทศมนตรี ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

94 นาย ชะมัด วงศคาํจันทร  รองนายกเทศมนตรี ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

95 นาย อิทธิพล กาญจนพิมล  รองนายกเทศมนตรี ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

96 วาที่รอยตรี ธีระศักดิ์ จันทวงศ  นายกเทศมนตรี ทต. เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ

97 นาย เลิศชัย ทองวินิจ  รองนายกเทศมนตรี ทต. พันดอน กุมภวาป อุดรธานี

98 นาย ฉัตรชัย อุรัญ  นายกเทศมนตรี ทต. หนองแวงโนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี

99 นาย ปยะ  ปญญา  รองนายกเทศมนตรี ทต. ผาจุก เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

100 นาย วิทยา โลมากาล  นายกเทศมนตรี ทต. นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี

101 นาย ชัยพรต วงศละกุล  นายกเทศมนตรี ทต. โซง น้ํายืน อุบลราชธานี

102 นาย สุริยันต ศรีออน  รองนายกเทศมนตรี ทต. เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี

103 นาย วันชัย ศรีธัญ  รองนายกเทศมนตรี ทต. เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี

104 นาย บัญชา เหมะนัค  นายกเทศมนตรี ทต. ทาชาง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

 

หลักสูตรนายก/รองนายกเทศมนตรี  

รุนที่ 4  

ระหวางวันเสารที่ 19 มีนาคม - วันเสารที่ 2 เมษายน 2565 

 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด อปท........................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทรผูเขาอบรม................................................. 

เบอรโทรผูประสานงาน...................................................................................................................... 

 

คาลงทะเบียน 39,000 บาท  

สั่งจายชื่อบัญชี “โครงการศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

บัญชีเลขที่ 475-3-42931-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสงเอกสารมาที่ Line : 0906780183 

สําเนาการชําระเงิน 



Line กลุมอบรม นายก/รองนายกเทศมนตรี รุนท่ี 4 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑83 















-๑- 
 

 

 

 

 

หลักสูตร นายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี รุนที่ 4 

ระหวางวันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จงัหวัดปทมุธานี   

วันและเวลา 

การบรรยาย 
  ช่ือวิชา 

จํานวน 

(ชั่วโมง) 
วิทยากร 

วันที่ 19 มีนาคม 2565 

15.00-16.30 น.  ลงทะเบียน  เจาหนาที่โครงการ 

วันที่ 20 มีนาคม 2565 

09.00-12.00 น. พิธีเปดและการบรรยายพิเศษ 3  

13.00-16.00 น. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามรฐัธรรมนูญ 

3  

วันที่ 21 มีนาคม 2565 

09.00-12.00 น.  คณุธรรมและจริยธรรมของผูนําและผูบริหารทองถิ่น 3  

13.00-16.00 น. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับผูบรหิารเพื่อการเขาสูระบบ

รัฐบาลดิจิตอล 

3  

วันที่ 22 มีนาคม 2565 

09.00-12.00 น.  การกําหนดนโยบายเชิงสรางสรรคเพื่อจัดกิจกรรม/

จัดบริการสาธารณะของทองถ่ิน 

3  

13.00-16.00 น. การพฒันาคณุภาพและระบบบรกิารอนามัยสิ่งแวดลอมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3  

16.00-19.00 น.  สุขภาวะของผูบริหารและการปองกันโรคไมติดตอ 3  

วันที่ 23 มีนาคม 2565 

09.00-12.00 น. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมนน และสิ่งแวดลอม 3  

13.00-16.00 น. 

 

สิทธิ สวัสดิการและระเบียบการแตงกายขาราชการการเมือง

ทองถ่ิน 

3  

 



-๒- 
 

วันที่ 24 มีนาคม 2565 

09.00-12.00 น. นวัตกรรมการจัดการบริหารสาธารณะของทองถิ่น 3  

13.00-16.00 น. การบริหารจัดการงบประมาณและการใชจายงบประมาณทองถิ่น 3  

16.00-19.00 น. การจัดการศึกษาและการพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาทองถิ่น 3  

วันที่ 25 มีนาคม 2565 

09.00-12.00 น. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงานตาง  ๆ 3  

13.00-16.00 น. กระแสโลกและทิศทางการพัฒนาทองถ่ินในยุคปจจุบัน 3  

วันที่ 26 มีนาคม 2565 

09.00-12.00 น. การปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ การบริหารจัดการภัย

พิบัติและสาธารณภัย 

3  

13.00-16.00 น. ความรูเก่ียวกับการประชุมสภา การตราขอบัญญัติ 

คุณสมบัติ ลักษณะตองหามและการพนจากตาํแหนงของฝาย

การเมืองครับ 

3  

วันที่ 27 มีนาคม 2565 

09.00-12.00 น.  แผนยุทธศาสตรชาติ ความเชื่อมโยงการบริหารราชการจาก

สวนกลาง สวนภูมิภาคสูทองถ่ิน 

3  

13.00-16.00 น.  การสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและรายไดทองถิ่น 3  

16.00-19.00 น . ประสบการณแกไขปญหาความขัดแยงการทํางานในองคกรและ

ชุมชน 

3  

วันที่ 28 มีนาคม 2565 

09.00-12.00 น. การทาํงานจิตอาสา เพื่อสืบสาน รักษา ตอยอดพระราชปณิธาน 3  

13.00-16.00 น. กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตในราชการสวน

ทองถ่ิน 

 

3 

 

วันที่ 29 มีนาคม 2565 

09.00-12.00 น. ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการใหความชวงเหลือ

ประชาชน 

3  

13.00-16.00 น. ขอสังเกตุและขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบดานการ

บริหารงานทองถ่ิน 

3  



-๓- 
 

วันที่ 30 มีนาคม 2565 

09.00-12.00 น.  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและวธิีพิจารณาคดีในศาล

ปกครอง: คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการบรหิารทองถิ่น 

3  

13.00-16.00 น. ความสาคญัของแผนพฒันาทองถิน่และการจัดทาแผนพัฒนาทองถิน่ 3  

วันที่ 31 มีนาคม 2565 

09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน 6 ผศ.รณรงค จันใด 

วันที่ 1 เมษายน  2565 

09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน 6 ผศ.รณรงค จันใด 

วันที่ 2 เมษายน 2565 

09.00-12.00 น. ศึกษาดูงาน 3 ผศ.รณรงค จันใด 

13.00-17.00 น. เดินทางกลับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (เวลา 17.00 น.)   

  

 

 *  กําหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 


