




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย มงคล ทองแกว  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่

2 นาย ประวัติ ศิริพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

3 นาย สิงหโต วัฒนศิริ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

4 นาย สุริยะ เสือชื้น  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

5 เรือเอก ชูชาติ สําฤิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

6 นาย ปฐวี แตงออน  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

7 นาย ณรงค ทาระขัน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย

8 นาย พิเชษฐ นิลคง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย

9 นาย เจษฎา คําเงิน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย

10 นาย วริษา ศรีปจฉิม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย

11 นาย สมบูรณ บุญเรือง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

12 นาย พิรุณ พลฤทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

13 นาย ศรัณญ ใจคํา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

14 นาง มยุรา ตุนแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

15 นางสาว ณัฐกฤตา พวงตรง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

16 นาย ชาติชาย พานิช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

17 นาง วรรณา สุภาเฟย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
18 นาย ภูวสิษฐ แกวมา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

19 นาย วิชาญ จันทรพุธ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

20 นาย สัญญา ไวยเนตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

21 นาย ปฏิญญา ยาสมุทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

22 นางสาว อนรรฆวี จํารัสวุฒิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

23 นาง จันทรา อุดมโภชน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

24 นาง จันทนา ปญญานาค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

25 นาย อําพร นันทหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

26 นางสาว อรวรรณ ทานา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

27 นาย ฉัตรชัย โปรงหลวง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก
28 นาย อรรถสิทธิ์ ตะทองคํา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

29 นาย สมควร ตะตองใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

30 นาย วิวัฒนา เฮอเฮงวัฒนากิจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

31 นาย ชวลิต พิณทอง  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม

หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 7

ระหวางวันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2565

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

32 นาย ธีทัต เจริญพร  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม

33 นาย ชนันตชัย พฤกษสุกาญจน  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม

34 นาย อัครวัฒน พระเกตุเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม

35 นาย อดิสร อัมระรงค  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม

36 นาย เฉลิมชัย บัวพิมพ  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม

37 นางสาว อรัญญา วัชระธาดาสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม

38 นาง สุวิมล ทองธรรมชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

39 นาย วินิชย ตะวงศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

40 นาย พงษเทพ โรจนวิรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

41 นาย ธนากรณ ปราณีนิตย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

42 นาย ไพวรรณ มีบุญ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

43 นาง สุจิตรตรา คะสา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

44 นาย อวยชัย แสงชา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

45 นาง จินตนา วาชัยยุง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

46 นาย อภิชาต ดีบุกคํา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

47 นาย ปรีดา โกษาแสง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

48 นาย อภินันท คําชนะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

49 นาย ทักษิณ สังชาดี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

50 นาย วัฒนา ไตรยราช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม
51 นาง รัชดาภรณ แกวมณีชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

52 นาย ประสงค ยกโต  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค

53 นาย ยุทธนา แสนชุมชื่น  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค

54 นางสาว สิริวรรณ วันโทน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค

55 นาย พิชัย บัวตูม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค

56 นาย ศตวรรษ ใจการ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บานตอม เมืองพะเยา พะเยา

57 นาย กัณตภณ ออยบํารุง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บานตอม เมืองพะเยา พะเยา

58 นาย ตอชัย มาสสุวรรณศรี  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. คุระบุรี คุระบุรี พังงา

59 นาย กิตติวัต สองเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. คุระบุรี คุระบุรี พังงา

60 นาย ศราวุฒิ ประวิงวงศ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. คุระบุรี คุระบุรี พังงา

61 นาย อมร เจนสาริกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร

62 นาย วีรวิชญ คําจริง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

63 นาย ชัชชัย กาญจนอุดม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร

64 นาย นพพร ภัทรจามร  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บานใหม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

65 นาย สุนิพล ดีบานคลอง  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

66 นาย สุรินทร ชัยวีรไทย  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

67 นางสาว จรวรรณ สิรีรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

68 นาย ภุชชงค พงษเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

69 นาย ไพบูลย รังสิกรรพุม  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

70 นาย ปติ โรจนประทักษ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หนองไผ หนองไผ เพชรบูรณ

71 นาย บดินทร แกวใหญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ

72 นางสาว วรรณี วันบุญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ

73 นาย ประทีป สืบสุรียกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ

74 นาย สิงหเดช รักษาสัตย  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ

75 นาง วรรณวิภา ราชอาจ  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ

76 นาย ไตรภพ กีรติวัฒนานุศาสน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

77 นางสาว นําฝน หนูปลอด  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

78 นาย โชคชัย กักกอ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

79 นาย ประสงค ไชยมหา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร

80 นาย ธงไทย อางแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
81 นาย ราช บุญเรืองนาม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
82 นาย สมาน หาไชย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร

83 นางสาว สุชาดา โคตรสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร

84 นาง สํารวย เกาะกิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร

85 นาย รัตนพงษ จันทะวงษ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร

86 นาย สังเวียง หลักหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
87 นาย สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

88 นางสาว จิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

89 นาย วิทยา ซุนหลี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง
90 นาย เผาพัน โสภณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

91 นาย ชลอ นาดํา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

92 นาย สุทิน แกวประถม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

93 นาย พงษธร ตั้งฑีฆะรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 7

ระหวางวันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2565

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

94 นาย ชัชชัย ชูประเสริฐชัย  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

95 นาย เสนาะ นอยรักษา  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

96 นาย สมทรง สิงหรา ณ อยุธยา  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

97 นาย สายหยุด คุมบํารุง  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

98 นาง สุภาพร พุฒพิทักษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรธานี

99 นาง สุนันธา มังกรรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรธานี

100 นาย วีรัตน จันทวงศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

101 นาย ธราธร วันทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

102 นาย ศิระ ศรีชมภู  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

103 นาย จักรพงษ ตระกูลพรพงศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

104 นาย ปรีชา มาลาศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

105 นาย วชิระ พรหมโคตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

106 นาย เรืองศักดิ์ ธาตุวิสัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

107 นางสาว ปรียานันท  บุญเปย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

108 นาย สมบัติ ทะแพงพันธ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

109 นาย วิชัย มงคลสวัสดิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

110 นาย พิชิต มวงคะลา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

111 นาย พีระพัฒน วัดโสภา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

112 นาย บุญเพ็ง ดีเจริญ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย
113 นาย นพดล ชัยแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

114 นาง สิริพร โลหวัชรินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

115 นาย เลิศชัย ไวยวรณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

116 นาย วีรวิทย ภัทรโพธิภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

117 นาย คมสิงห โตใหญย่ิงเจริญกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

118 นาง พรพรรณ หมอนเสมอ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

119 นาย ยุทธ ยิ่งยง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

120 นาย อนันต วนันโท  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

121 นาย ประเสริฐ พรมภัคดี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

122 นาย อุทิศ คําเชิด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

123 นายดาบตํารวจ อุดม จากชัยภูมิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

124 นาย ปรียากร จันมานิตย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 7

ระหวางวันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2565

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

125 วาที่ รอยตรี ฉลาด บุญลน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

126 นาย ทองจันทร สิชนะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

127 นาย ประสาน ศรีพันธ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

128 นาย ณัฐกร เสงตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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หลักสูตรสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา)  
********************************** 

 
1) ปรัชญา     "สรางสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหเปนผูออกขอบัญญัติทองถิ่น ตรวจสอบ ถวงดุลการดําเนินงานของ
ฝายบริหารที่มีคุณภาพ มีความเปนมืออาชีพ นาเชื่อถือ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนและวางตนเหมาะสม 
และสามารถสะทอนความตองการของประชาชนเพื่อประโยชนสวนรวมและประชาชน” 
2) หลักการและเหตุผล 
 ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคต สงผลใหมีสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเขามาทําหนาที่ ตราเทศบัญญัต/ิขอบัญญัติ อนุมัติงบประมาณ พิจารณาเรื่องสําคัญ และตรวจสอบการ
ทํางานของฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะบุคคลดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งและเปน
กลไกหลักตอการกําหนดทิศทางการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนับเปนบุคลากรทองถิ่นฝายสภาที่มีบทบาท อํานาจหนาที่
สําคัญในกระบวนการนิติบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ภารกิจ และอํานาจหนาที่ รวมทั้ง
จะตองทําหนาที่สะทอนและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที ่
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา)ขึ้น เพื่อดําเนินการ
ฝกอบรมและพัฒนาสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนใหมีความรู
ความสามารถ มีความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเอง สามารถประสานสัมพันธระหวางราชการ
บริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค มีความเขาใจในนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ รวมทั้งแนวทางการบริหารงานรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีความรู ความสามารถ 
และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ของการ
เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรู ความเขาในในบทบาท อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามกฎหมาย 
 3.3 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขาใจหนาที่ในการออกขอบัญญัติทองถิ่นโดยไมขัดหรือแยงตอบท
กฎหมาย สามารถตรวจสอบการทํางาน ถวงดุลการบริหารงานของฝายบริหารไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 
 3.4 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นทําหนาที่สะทอนเจตนารมณและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตน วางตนไดอยางเหมาะสม 

 



- 2 - 
 

4) กลุมเปาหมาย  
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา)  

จํานวน 70 คน/รุน 

5) ระยะเวลาการศึกษาอบรม 2 สัปดาห  13 วัน 
 - พิธีเปด-ปด 1 วัน 
 - ศึกษาในชั้นเรียน 9 วัน 
 - สันทนาการและสุขภาพ 1 วัน  
 - ศึกษาดูงาน 2 วัน 
  

6) โครงสรางหลักสูตร 
ที ่ การศึกษาอบรม จํานวนวิชา/หัวขอ จํานวนชั่วโมง 
1 
2 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง 

6 
13 

18 
42 

รวม 19 60 

หมวดวิชาพื้นฐาน (6 วิชา 18 ชั่วโมง)       จํานวน 
 1. กระบวนการประชาธิปไตย หลักการกระจายอํานาจและทิศทางการปกครองทองถิ่นไทย3 ชั่วโมง 
 2. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญและตามแผน 
            การกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น       3 ชั่วโมง 
 3. บทบาทและอํานาจหนาที่ของประธาน/รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น 3 ชั่วโมง 
        4. ความสําคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   3 ชั่วโมง 
 5. หลักคิดจิตอาสาและโครงการจิตอาสาพระราชทาน     3 ชั่วโมง 
 6. ความรูเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ     3 ชั่วโมง 

หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง (13 วิชา 42 ชั่วโมง)      จํานวน 
 1. หลักการและแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 3 ชั่วโมง 
    สภาทองถิ่น และเทคนิคการประชุมสภา คณะกรรมการสภาทองถ่ิน 
 2. หลักการตราและพิจารณารางขอบัญญัติและเทศบัญญัติทั่วไป และรางขอบัญญัติ 
            งบประมาณรายจายประจําปและเพิ่มเติม       6 ชั่วโมง 
 3.คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการพนจากตําแหนงของฝายการเมือง  3 ชั่วโมง 
 4. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ  3 ชั่วโมง 
 5. การจัดการศึกษาทองถิ่นและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น  3 ชั่วโมง 
 6. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 ชั่วโมง
 7. การสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและรายได                           3 ชั่วโมง 
 8. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชน   3 ชั่วโมง 
 9. นวัตกรรมการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
 10. สิทธิ สวัสดิการและระเบียบการแตงกายขาราชการการเมืองทองถิ่น  3 ชั่วโมง 
 11. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงานตาง ๆ   3 ชั่วโมง 
        12. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการทํางาน    3 ชั่วโมง     
 13. การสมาคมและการเขาสังคมเพื่อสุขภาพ ดวยการรองเพลงและกิจกรรมเขาจังหวะ 3 ชั่วโมง  



- 3 - 
 

 หัวขอการศึกษาดูงาน 
 รัฐสภา  
 สภากรุงเทพมหานคร 
 การพัฒนาชุมชนและเมือง 
 การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 
 การพัฒนาและจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การบริหารงานแบบบูรณาการ 
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 หัวขออื่น ๆ ตามสถานการณและนโยบายสําคัญของรัฐ 

7) วิธีการศึกษาอบรม 
1. บรรยาย 
2. การนําอภิปรายและอภิปรายเปนคณะ 
3. การสัมมนาทายบทเรียน 
4. กรณีศึกษา 
5. สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
6. ซักถามปญหา 
7. ศึกษาดูงาน 

8)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. กิจกรรมตรวจสุขภาพรางกาย 
2. กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพรางกาย 
3. กิจกรรมสรางและพัฒนาเครือขายสัมพันธ 

9) การรับรองผลการอบรมและการรับรองวิทยฐานะ 
 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมศึกษาอบรมในชั้นเรียน รวมรายวิชาที่เขารวมแลวตองไมต่ํากวารอย
ละ 80 ของจํานวนวิชาที่อบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาอบรมและเข็มวิทยา
ฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
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หลักสูตร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 7 
วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จังหวัดปทุมธาน ี  
วันและเวลา 
การบรรยาย   ชื่อวิชา 

จํานวน 
(ชั่วโมง) วิทยากร 

วันแรก 
13.00-15.00 น.  ลงทะเบียน  เจาหนาที่โครงการ 

วันที่ 2 
09.00-12.00 น. พิธีเปดและการบรรยายพิเศษ 3  

13.00-16.00 น. กระบวนการประชาธิปไตย หลักการกระจายอํานาจและทิศ
ทางการปกครองทองถิ่นไทย 

3  

วันที่ 3 
09.00-12.00 น. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามรัฐธรรมนูญและตามแผนการกระจายอํานาจใหแก
ทองถิ่น 

3  

13.00-16.00 น. บทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น 3  

วันที่ 4 
09.00-12.00 น. ความสําคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น 
3  

13.00-16.00 น. หลักคิดจิตอาสาและโครงการจิตอาสาพระราชทาน 3  
วันที่ 5 

09.00-12.00 น. ความรูเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ 3  
13.00-16.00 น. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่มี

ประสิทธิภาพ 
3  

วันที่ 6 

09.00-16.00 น. หลักการและแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น และเทคนิคการประชุมสภา 
คณะกรรมการสภาทองถิ่น 

6  

วันที่ 7 

09.00-16.00 น. หลักการตราและพิจารณารางขอบัญญัติและเทศบัญญัติ
ทั่วไป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ
เพิ่มเติม   

6  
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วันที่ 8 

09.00-12.00 น. การจัดการศึกษาทองถิ่นและการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทองถิ่น 

3  

13.00-16.00 น. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3  

วันที่ 9 

09.00-12.00 น. การสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและรายได                         3  

13.00-16.00 น. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือ
ประชาชน 

3  

วันที่ 10 

09.00-12.00 น. นวัตกรรมการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น 3  

13.00-16.00 น. สิทธิ สวัสดิการและระเบียบการแตงกายขาราชการการเมือง
ทองถิ่น  

3  

วันที่ 11 

09.00-12.00 น. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงาน
ตาง ๆ 

3  

13.00-16.00 น. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการทํางาน 3  

16.00 – 19.00 น. การสมาคมและการเขาสังคมเพื่อสุขภาพ ดวยการรองเพลง
และกิจกรรมเขาจังหวะ 

3  

วันที่ 12 

09.00-16.00 น. 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

6  

วันที่ 13 
09.00-16.00 น. ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 6  

 

  *  กําหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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กําหนดการลงทะเบียน 
- เปดรับลงทะเบยีน วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา  13.00 – 15.00 น. 

 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่  
- การแตงกาย ชาย เสื้อเชิต้สีขาวแขนสั้นหรอืแขนยาว / กางเกงสีดําหรือสีกรมทา 

รองเทาหุมสนสีดําเทานัน้  
- การแตงกาย หญิง เสื้อเชิต้สีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา 

รองเทาคัทชสูีดําเทานั้น 
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 
1.  ตรวจสอบลําดับรายชื่อ ผูเขาอบรม 
2.  ตรวจสอบความถูกตองของรายชือ่ พรอมเซน็ชื่อที่เอกสารลงทะเบยีน 
3.  ยื่นสําเนาเอกสารชําระคาลงทะเบียน และ สําเนาการรับวัคซนี และ ผลการตรวจ ATK  
4.  รับเอกสารประกอบการอบรม 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม
อนามัย  

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  
 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-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. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอํานวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 

 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด/ปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และวันพฤหัสบดี แตงกายดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัว วันพุธ วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 2 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 2 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


