
 ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว 1362 
        

        

เรื่อง โครงการฝกอบรม “หลักสูตร

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาโครงการฝกอบรม
    2. บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
    3. เอกสารการชําระ
    4. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม
    5. QR Code กลุมอบรม

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
ทางวิชาการกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับชํานาญการพิเศษ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นในตําแหนงประเภท
สวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
(ก.อบต.) กําหนด ระหวางวันที่ 5 - 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระดับชํานาญการ หรือ ชํานาญงานพิเศษ
ผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนง
การดํารงตําแหนง เพื่อใชในการขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับ
การฝกอบรมฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 
   - การฝกอบรมชวงที่ 
หรอื สถานที่ปฏิบัติราชการตามความเหมาะสม 
  - การฝกอบรมชวงท่ี 
ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16
สีดํา)  
   เพื่อใหการเขารับการฝกอบรมตาม 
ระดับชํานาญการพิเศษ รุนที่ 1” 
พิจารณาดําเนินการ ดังนี ้  
  1. ตรวจสอบผูมคีุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ ส่ิงที่สงมาดวย 
เปนผูที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ 
หนวยงานตนสังกัดทันท ี 

             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
            ถนนนครราชสมีา เขตดุสิต

              11  พฤษภาคม  2565 

หลกัสูตรขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดบัชาํนาญการพิเศษ

ปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชรีายชื่อ) 

โครงการฝกอบรม      
บญัชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม    

ชาํระเงินคาลงทะเบยีน     
เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม     

กลุมอบรม       

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
ทางวิชาการกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร จัดโครงการฝกอบรม “หลักสูตร

ระดับชํานาญการพิเศษ รุนที่ 1” ซึ่งเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นในตําแหนงประเภทวิชาการ ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการ

กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
 24 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุมเปาหมายคือผูดํารงตําแหนง
หรือ ชํานาญงานพิเศษ วัตถุประสงค เพื่อเตรียมความพรอมใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

ผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ มีองคความรู ทักษะและสมรรถนะที่เหมา
การขับเคล่ือนนโยบายตาง ๆ ของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับ
1 และ 2 โดยแบงการฝกอบรม เปน 2 ชวง ประกอบดวย

การฝกอบรมชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 5 – 12 มิถุนายน 2565 อบรมออนไลน ณ ที่พักอาศัย
หรอื สถานที่ปฏิบัติราชการตามความเหมาะสม (แตงกายชุดสุภาพ)   

การฝกอบรมชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 13 – 24 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายงานตัว

16.00 น. (แตงกาย เส้ือเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดํา รองเทาหุมสน

เพื่อใหการเขา รับการฝกอบรมตาม “หลักสูตรขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขอใหทาน

ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ ส่ิงที่สงมาดวย 
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ หรอื ชํานาญการพิเศษ ทั้งน้ี หากสถาบันพัฒนาบุคลากร

ตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน จะพิจารณาสงตัวคืน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับชาํนาญการพิเศษ รุนที่ 1” 

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

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทอง ถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมมือ             
หลักสูตรขาราชการหรือ

ซ่ึงเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของขาราชการ
ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร  

และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล     
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 
กลุมเปาหมายคือผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ      

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
มีองคความรู ทักษะและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
ของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้         

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับ         
ชวง ประกอบดวย 

อบรมออนไลน ณ ที่พักอาศัย 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
รายงานตัวในวันจันทรท่ี 13        

เส้ือเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดํา รองเทาหุมสน

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น       
เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขอใหทาน

ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ สิ่งท่ีสงมาดวย 2 อีกครั้งหนึ่งวา
ทั้งนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากร

จะพิจารณาสงตัวคืน

/2. ใหผู ..... 





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

1 นางสาว สาวิตรี มณอีอน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการพิเศษ ทต. กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่

2 นาย อภิชัย จุรักษ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการพิเศษ ทต. เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่

3 นาย จีระศักดิ์ นิลจินดา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ ทต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร

4 นางสาว พรทพิย ปกวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

5 นาย ภคพล สงเสริม วิศวกรโยธา  ชํานาญการพิเศษ ทม. ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน

6 นาย อนุชา มงคลสุข วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

7 นางสาว พรรณวนัส ลาดสีทา นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ อบต. คลองหลวงแพง เมอืงฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

8 นาย นวพล นามบุดดี วิศวกรเครื่องกล  ชํานาญการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

9 นาง ทรายคํา สุขวณิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

10 นาย ชาญยศ ทองคาํ สถาปนิก  ชํานาญการพิเศษ อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

11 นางสาว พิไลวรรณ ลิสอน นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการพิเศษ อบต. หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม

12 นาย อิทธิชัย โชติอัมพร นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการพิเศษ อบต. บานแกง นาแก นครพนม

13 นาง ประภัสศร บุญทวี นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสมีา

14 นาง ณิชชยา กลิ่นเฟอง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค

15 นาง ณัฐภัสสร แกวนพรัตน พยาบาล  ชํานาญการ ทต. หนองบัว หนองบัว นครสวรรค

16 นาย วชิรพงศ สุวรรณโสภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

17 นาย ประชา บริรักษตังกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการพิเศษ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

18 นาย ไพโรจน ศริเิพชร นิติกร  ชํานาญการพิเศษ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

19 นาง ณฐมน เพทายพนากิจ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

20 นาง สิริรัตน โชคเฉลิมผล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. บานกรด บางปะอิน พระนครศรอียุธยา

21 นาง ทิพวรรณ สุขสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรอียุธยา พระนครศรอียุธยา

22 นางสาว หนึ่งฤทัย คงสมกาย นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรอียุธยา พระนครศรอียุธยา

23 นาง มนฤดี ทรัพยบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรอียุธยา พระนครศรอียุธยา

24 นางสาว ชยานันท ญาณวารี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการพิเศษ ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรอียุธยา

25 นางสาว วิจิตรา แสงโสด นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ปามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร

26 นาง ไพบูรณ พรมแกว นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ

27 นาย ชวภณ บูรภัทรชานนท นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ

28 นาง ธดากรณ วัลลภ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการพิเศษ ทต. ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ

29 นาง ดวงจันทร นนทโคตร นักวิชาการคลัง  ชํานาญการพิเศษ ทต. ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร: ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับชํานาญการพิเศษ รุนที่ 1 (รหัสหลักสูตร: 020000000009800001)

ระหวางวันที่ 5 - 24 มิถุนายน 2565



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

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร: ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับชํานาญการพิเศษ รุนที่ 1 (รหัสหลักสูตร: 020000000009800001)

ระหวางวันที่ 5 - 24 มิถุนายน 2565

30 นางสาว อมรรัตน ไตรนพ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ

31 นางสาว รุจิรา คํามุง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการพิเศษ ทต. ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ

32 นาง เปรมจิตร จิตณรงค นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ

33 นางสาว วิไล พิมพเสน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ อบต. หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ

34 นาง สุรีรัตน บุทองรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการพิเศษ ทต. ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

35 นาง เนตรดาว วิปสสะ นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการพิเศษ อบต. ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

36 นางสาว สุวรรณา สุขเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการพิเศษ ทต. นางั่ว เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

37 นางสาว ศิริพร นาคสําราญ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการพิเศษ อบต. สะเดียง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

38 นาย นาวิน ประเสริฐพัฒนกิจ นิติกร  ชํานาญการพิเศษ อบต. สะเดียง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

39 นาง น้ําออย นาคสําราญ นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการพิเศษ อบต. สะเดียง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

40 นางสาว กฤษณา จิตระกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ อบต. ซับนอย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

41 นาย นครินทร พอครวงค นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ

42 นาง น้ําออย กาญจนรัชต นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ อบต. วังโบสถ หนองไผ เพชรบูรณ

43 นาย สุพจน กาญจนรัชต นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. วังโบสถ หนองไผ เพชรบูรณ

44 นางสาว ณัฐธิดา แชเชือน นักวิชาการศกึษา  ชํานาญการพิเศษ อบต. บานไร หลมสัก เพชรบูรณ

45 นาง ชุติกาญจน สรอยภูระยา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการพิเศษ อบต. บุงคลา หลมสัก เพชรบูรณ

46 นาง อารี ครสวรรค นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการพิเศษ อบต. บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ

47 นาย กฤตน ศรีบุญมี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. ปากชอง หลมสัก เพชรบูรณ

48 นาง นันทพร คาํสมบัติ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการพิเศษ อบต. ปากชอง หลมสัก เพชรบูรณ

49 นางสาว วชิรา  นากา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ อบต. ปากชอง หลมสัก เพชรบูรณ

50 นางสาว กัลยวรรธน กําเลิศสิงห นักวิชาการศกึษา  ชํานาญการพิเศษ อบต. ฝายนาแซง หลมสัก เพชรบูรณ

51 นาง อุมา จันทรงามจรัส นักวิชาการศกึษา  ชํานาญการพิเศษ อบต. หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ

52 นาย ปฐม วงคโต วิศวกรโยธา  ชํานาญการพิเศษ อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

53 นาง ลีฬฆวรรณ ทินแยง นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการพิเศษ ทต. แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน

54 นางสาว กัญญา ชาติบุรุษ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการพิเศษ ทต. แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน

55 นาย อภิสิทธิ์ ยางหาด นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ อบต. กาบัง กาบัง ยะลา

56 นาย กฤษดา เมาะราษี วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทต. ศรีสมเด็จ ศรีสมเดจ็ รอยเอ็ด

57 นางสาว กัญญณัชฐ สิริธนาวณิชย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี

58 นาง กชพรรณ พงษสะหา นักวิชาการศกึษา  ชํานาญการพิเศษ ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี



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

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร: ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับชํานาญการพิเศษ รุนที่ 1 (รหัสหลักสูตร: 020000000009800001)

ระหวางวันที่ 5 - 24 มิถุนายน 2565

59 นางสาว ศุภานัน ทองบัว นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

60 นางสาว ศรีนวล นุชลักษณ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ ทต. ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี

61 นาง มัลลิกา สุพรรณสิริ พยาบาล  ชํานาญการ ทต. ถนนใหญ เมอืงลพบุรี ลพบุรี

62 นาย โชคชัย สิลปชัย วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

63 นางสาว รัตนาพร เนตรแสงศรี นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ อบต. ปากหมัน ดานซาย เลย

64 นาง สุพรรณี เหลาแค นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กระแชง กันทรลักษ ศรีสะเกษ

65 นางสาว ถิรนันธ หอทรัพย นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. กระแชง กันทรลักษ ศรีสะเกษ

66 นาย อรรตพล ศรีไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. แพด คําตากลา สกลนคร

67 นาย อรรนพ เวียงสงค นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการพิเศษ ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

68 นางสาว สุดาดวง อุสสวิโร นักจัดการงานท่ัวไป  ชํานาญการ อบต. ละงู ละงู สตูล

69 นางสาว อุมาพร รุงอรุณชัย นิติกร  ชํานาญการ อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

70 นาง ประไพรี ปเงิน นิติกร  ชํานาญการ อบต. ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ

71 พันตํารวจโท วิทวัส ทัศนศร นิติกร  ชํานาญการ อบต. ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ

72 นาย ณัฐวรรธน อภิสรพิบูลยกิจ นิติกร  ชํานาญการพิเศษ อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

73 นาย มงคล สุระกมลเลิศ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทม. คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร

74 นาย รชต เติมสายทอง สถาปนิก  ชํานาญการพิเศษ ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมทุรสาคร

75 นางสาว ณัฏฐชุดา เหลืองจรูญสกุล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

76 นางสาว จิราพร ตานาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ อบต. แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

77 นาย ศุภพงษ สงคประเสริฐ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทต. ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

78 นาย อาคม นามศรี นิติกร  ชํานาญการพิเศษ ทต. หนองสองหอง เมืองหนองคาย หนองคาย

79 นาง นริศรา สาไชยันต นักประชาสัมพันธ  ชํานาญการ ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ

80 นางสาว มยุรฉัตร ทองโพธิ์ศรี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ

81 นางสาว อุไรวรรณ นามแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ อบต. นาบัว เพ็ญ อุดรธานี

82 นาง สุภาภรณ ทิพยสุนา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. นาบัว เพ็ญ อุดรธานี

83 นาง หทัยรัตน แสนธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการพิเศษ ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

84 นาง อัมพิกา บริพรรณ บรรณารักษ  ชํานาญการพิเศษ ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

85 นางสาว สุนิตา ศรีทารัง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

86 นาง อรอินทร ไชยแสง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

87 นาย เจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



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

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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88 นาง ธนพร กะนะหาวงศ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ ทม. วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชาํระเงินคาลงทะเบียน 
 

หลักสูตร ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับชํานาญการพิเศษ รุนท่ี 1 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาลงทะเบียน  คนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



Line กลุมอบรม  
หลักสูตรขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ ระดับชํานาญการพิเศษ รุนที่ 1 

(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 
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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม

อนามัย (ประเมินตนเอง) 

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 อยางเครงครดั 

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

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอาํนวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 
 

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

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 



  หลักสูตรขาราชการ

1. ปรชัญา มุงพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ตามหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง เปนผูสามารถบริหารจัดการงานในภารกิจในความ
รับผิดชอบไดอยางดีมีความทันสมยั มีขดีสมรรถนะสูง และเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
และสามารถประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เพื่อนําองคกรสูความเปนเลิศและ
ประโยชนสุขของประชาชน 

2.  หลักการและเหตผุล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดให
ชํานาญการ กอนจะเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรภาคบังคับที่
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด ประกอบกับ
เพ่ือเลื่อนและแตงต้ังขาราชการหรือพ
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 256
สวนทองถ่ินท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นระดับชํานาญการพิ
จะตองผานการอบรมหลักสูตรท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหา
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตร
พิเศษ ขึ้นเพ่ือใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
ในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริ
ประสิทธิภาพ  

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพ่ือเตรียมความพรอมให
ระดับชํานาญการพิเศษ มีองคความรู ทักษะและสมรรถนะท่ีเหมาสมกับการดํารงตําแหนง
 3.2 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความพรอมตอการ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ชํานาญงานสูงมากในดานการบริหารและ
 3.3 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมี
การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
แบบบูรณาการ และการขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ ของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 
 
             

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับชํานาญการพิเศษ 
******************* 

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ใหมีความรู ทักษะ และมรรถนะและสามารถปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง เปนผูสามารถบริหารจัดการงานในภารกิจในความ
รับผิดชอบไดอยางดีมีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ 

ตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เพื่อนําองคกรสูความเปนเลิศและ

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
ไดมีมติกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภทวิชาการระดับ

ชํานาญการ กอนจะเขาสู ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรภาคบังคับที่
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให

2561 และ พ.ศ. 2562 กําหนดคุณสมบัติสําหรบัขาราชการหรือพนักงาน
ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อเล่ือนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนระดับชํานาญการพิ

คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง
ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ

หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานท่ีได รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับชํานาญการ

เพ่ือใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับชํานาญการพิเศษ 
ความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ มีความเปนมืออาชีพ
ในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานไดตามคุณลักษณะงานที่กําหนด

เพ่ือเตรียมความพรอมใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนง
มีองคความรู ทักษะและสมรรถนะที่เหมาสมกับการดํารงตาํแหนง 
ใหผูเขารับการฝกอบรมมีความพรอมตอการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํา

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม ปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณและ
และปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมากขึ้นไดอยางเหมาะสม

ใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรูความสามารถและสมรรถนะดานการวางแผนยุทธศาสตร 
การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน

และการขับเคล่ือนนโยบายตาง ๆ ของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับชํานาญการพิเศษ  

ใหมีความรู ทักษะ และมรรถนะและสามารถปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง เปนผูสามารถบริหารจัดการงานในภารกิจในความ
รับผิดชอบไดอยางดีมีความทันสมัย มขีีดสมรรถนะสูง และเปนมืออาชพีในการปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ 

ตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เพื่อนําองคกรสูความเปนเลิศและเพื่อ

ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2561 
อพนักงานสวนทองถ่ินประเภทวิชาการระดับ

ชํานาญการ กอนจะเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรภาคบังคับที่
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือก

นักงานสวนทองถิ่นใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให
กําหนดคุณสมบัติสําหรับขาราชการหรือพนักงาน

ที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษ 
กลาง) กาํหนด 

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
ดไทย พ.ศ. 2551 ในการ

ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

ทองถ่ิน ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ใหมี

มีความเปนมืออาชีพ 
ไดตามคุณลักษณะงานที่กําหนดไดอยางมี

ผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนง

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ 
ปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณและความ

ไดอยางเหมาะสม 
ความรูความสามารถและสมรรถนะดานการวางแผนยุทธศาสตร 

การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
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 3.4 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเปนผูนําที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและความเปนมืออาชีพ 
ในการปฏิบัติงานและวางตน 

4. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  
     ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับชํานาญการ ทุกสายงาน  
 หรือขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีมีคุณสมบัติพรอมที่จะไดรับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ  

5. ระยะเวลาการศึกษาอบรม จํานวน 3 สัปดาห รวม 20 วัน 
 - ศึกษาอบรมในชั้นเรียนและในรูปแบบออนไลน 14 วัน 
 - ศึกษาดูงาน 3 วัน 
 - นําเสนอผลงานทางวิชาการและรายงานสวนบุคคล 1 วัน 
 - วันเปดอบรม/ปฐมนิเทศ 1 วัน 
 - พิธีปดอบรม มอบใบประกาศ 1 วัน 

6. โครงสรางหลักสูตร  

ที ่ การเรียนรู จํานวน 
วิชา 

จํานวน 
ช่ัวโมงเรียน 

จํานวน 

1 
2 
3 
4 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน  
หมวดวิชาความรูเฉพาะดานสายงานชํานาญการพิเศษ 
การจัดทําขอเสนอแนวคิดการพัฒนางาน 
นําเสนอแนวคิดการพัฒนางาน/รายงานรายบุคคล 

6 
15 
- 
- 

18 
45 
- 
- 

 
 

1 หัวขอ 
1 ครั้ง 

รวม 21 63  

 6.1 หมวดวิชาพื้นฐาน การพัฒนางานและทักษะความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital 
literacy จํานวน 6 วิชา 18 ชั่วโมง 
 1. วิชา ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยี ๙ ดาน     3 ชั่วโมง 
 2. วิชา ความรูและทักษะการใชโปรแกรมออนไลนเพ่ือการประชุม    3 ชั่วโมง 
 3. วิชา เกณฑคุณภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ     3 ชั่วโมง 
 4. วิชา ภาวะผูนาํเชิงสรางสรรค Creative Leadership     3 ชั่วโมง 
 5. วิชา คุณธรรมของผูบริหาร คนสําราญ งานสําเร็จ     3 ชั่วโมง 
 6. วิชา ผูนํากับการสรางทมีและการทํางานแบบมีสวนรวม    3 ชั่วโมง 

 6.2 หมวดวิชาความรูเฉพาะดานสายงานชํานาญการพิเศษ จํานวน 15 วิชา 45 ช่ัวโมง 
 1. นักบรหิารกับการวางแผนกลยุทธ       3 ชั่วโมง 
 2. การบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์       3 ชั่วโมง 
 3. การบริหารโครงการและการตดิตามประเมนิผล     3 ชั่วโมง 
 4. เทคนิคและวิธีการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ      3 ชั่วโมง 
 5. กระแสโลกกับความทาทายของระบบราชการ     3 ชั่วโมง 
 6. ทองถ่ินกับการพัฒนาอยางย่ังยืน (sustainable development)    3 ชั่วโมง 
 7. คําวินิจฉัยของศาลปกครองกรณีการปฏิบัติงานของทองถิ่น (1)    3 ชั่วโมง  
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 8. คําวินิจฉัยของศาลปกครองกรณีการปฏิบัติงานของทองถิ่น (2)    3 ชั่วโมง 
 9. สัมมนาปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานการเงินการคลังทองถ่ิน   3 ชั่วโมง 
 10. ระเบียบ หลักเกณฑในการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย    3 ชั่วโมง 
 11.  การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management)    3 ชั่วโมง 
 12.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ      3 ชั่วโมง 
 13.  บุคลิกภาพของผูนํา        3 ชั่วโมง 
 14.  เทคนิคการการพูด การสื่อสาร และการบรรยายสรุป    3 ชั่วโมง 
 15.  สุขภาพกายและสุขภาพจิตสูความเปนผูนํา      3 ชั่วโมง 
            รวม 45 ชั่วโมง 
 6.3 การจัดทําขอเสนอ/แนวคดิในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
  ผูเขารับการฝกอบรมอบรมจะตอง จัดทําขอเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน พรอมทั้งจะตอง
นําเสนอผลงานดังกลาวรายบุคคล โดยหลักสูตรจะจัดใหมีกิจกรรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือจัดทํา
ขอเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  

 6.4 การศกึษาเรียนรูและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  ผู เขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมกิจกรรมการศึกษาเรียนรูและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ณ หนวยงานหรือองคกรตนแบบท่ีหลักสูตรกําหนด 

7. วิธีการฝกอบรม 
 - ศึกษาอบรมและรับฟงการบรรยายในรูปแบบการสื่อสารทางไกลหรือระบบออนไลน 
 - เรียนรูภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งในพ้ืนท่ีและนอกพื้นที่ฝกอบรม เกี่ยวกับการจัดระบบกระบวนการคิด 
วิธีคดิในการเรียนรูอยูรวมกัน  
 - การศกึษาเอกสาร การอภิปราย กรณีศึกษา การฟงบรรยาย การอภิปราย การแบงกลุมสัมมนา หรือวิธี
อ่ืน ๆ ที่มีประสทิธิภาพ 
 - การจัดทํารายงานสวนบุคคล การทําเอกสารวิชาการ การจัดทําขอเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงาน 
 - การนําเสนอผลงานรายบุคคล 
 - การศกึษาเรียนรูและดูงานนอกสถานที่ 

8. สถานที่ในการฝกอบรม  
      8.๑ อบรมระบบออนไลน ณ ตนสังกัดหรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสมของผูเขารับการอบรม 
      8.2 อบรมในชั้นเรียน ศึกษาดงูานและนําเสนองานรายบุคคล ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
9. คาลงทะเบียน  

คาลงทะเบียนจํานวน 40,000 บาท โดยรวมคาเชาท่ีพัก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาคูมือ 
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชสําหรับการอบรม คาใบประกาศนียบัตร คาเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ คากิจกรรม
การศึกษาดูงาน *แตจะไมรวมคาเดินทางมาอบรมและคาเบ้ียเลี้ยง ทั้งนี้ บุคลากรและเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สามารถเบิกจายคาลงทะเบียนเขารับการอบรมในโครงการดังกลาวไดตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นผูที่มีคุณสมบัติ ความรู ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมในการ
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ 
 10.2 ผูเขารับการฝกอบรมมีความพรอมตอการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม ปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูง
มากในดานการบริหารและปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรอืแกปญหาที่ยากมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความสามารถและสมรรถนะดานการวางแผนยุทธศาสตร การบริหาร
เชิงกลยุทธ การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแบบบูรณาการ 
และการขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ ของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.4 ผูเขารับการฝกอบรมเปนผูนําที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและความเปนมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงานและวางตน 

๑1.  การรับรองผลการฝกอบรมและแนวทางการประเมินผล 
ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการศึกษาอบรมใหครบตามหลักเกณฑ ดังนี้ จึงจะสําเร็จการศึกษา

อบรม ไดรับประกาศนียบัตรรับรองและไดรบัเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
 - เขารับการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ เปนเวลาไมนอยกวารอยละ ๘0 ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด  
 - เขารวมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ตามที่หลักสูตรกําหนด  
 - สงผลงานทางวิชาการและรายงานสวนบุคคล ตามที่หลักสตูรกําหนด  
 - นําเสนอผลงานทางวิชาการ/ขอเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานเปนรายบุคคล  

12. หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2559 ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
(ก.กลาง) ใหเปนหนวยงานจัดการอบรมหลักสูตรภาคบังคับใหแกขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น ดําเนินการ
รวมกับคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาในเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  
 

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



- ราง - ตารางการศึกษาอบรม  
หลักสูตรขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ “ชํานาญการพิเศษ” 

สัปดาหที่ 1 ศกึอบรมในรูปแบบออนไลน ณ ตนสังกัด 
เวลา 

วัน 09.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น. หมายเหตุ 

 วัน
อาทิตย 

- 

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 
12

.0
0 

- 1
3.

00
 น

. 

แนะนํา/เตรียมความพรอม 
สําหรับการอบรมในรูปแบบออนไลน 

 
อบรมออนไลน 
ผานโปรแกรม 
zoom/หรือ

ระบบ 
การสื่อสาร
ทางไกลอ่ืน 

วันจันทร 
ลงทะเบียน 

ปฐมนิเทศ/เปดการอบรม 
 

แนะนําโครงสรางหลักสูตร 
และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

วันอังคาร 
วิชา สถานการณโลกและสังคมในยุค
ปจจุบันและทิศทางการปรับตัวของ

ภาครัฐ 

วิชา ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

วันพุธ วิชา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 
Creative Leadership 

 
วิชา เกณฑคณุภาพในการบริหารจัดการ

ภาครัฐ PMQA 

วันพฤหัส 
 วิชา ผูนํากับการสรางทีมและ 

การทํางานแบบมีสวนรวม 
วิชา เทคนิคและวิธีการแปลงนโยบาย 

สูการปฏิบัติ 

วันศกุร 
 

แนวทางการจัดทําและนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ/รายงานสวนบุคคล 

แนวทางการจัดทําและนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ/รายงานสวนบุคคล 

วันเสาร - -  

วันอาทิตย -  -  

 

 



- 2 - 
 

สัปดาหที่ ๒ และ ๓ ศึกษาอบรมในช้ันเรียน ณ สถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่น 

เวลา 
วัน 09.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น. 16.00 -19.00 

 วันจันทร   

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 
12

.0
0 

- 1
3.

00
 น

. 

รายงานตัวเขาอบรม ณ สถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

 
 

วันอังคาร 

 
วิชา ทองถิ่นกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา วิชา การปองกันสาธารณภัย 
การบริหารจัดการภัยพิบัติฉุกเฉิน 

วิชา การพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (MDGs) และ

การมีสวนรวมของ
ประชาคมโลก กับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน Together 
for the SDGs 

วันพุธ 
วิชา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 

วิชา การบริหารจัดการ
สาธารณสุข 

และการควบคุมโรค 
 

วันพฤหัส 
วิชา ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการ

ชวยเหลือประชาชน 

วิชา การบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม 

ดวยนวัตกรรมและการใช
เทคโนโลยี 

วิชา คุณธรรมของ
ผูบริหาร  

แนวคิด “คนสําราญ งาน
สําเร็จ” 

 

วันศกุร 
วิชา Work-Life Balance ปรับแนวคิด 

เพ่ือสมดุลชีวิตกับการทํางาน 
วิชา ทักษะการพูดในโอกาสตาง 

ๆ 
 

วันเสาร 
จัดเตรียมผลงานทางวิชาการ 

และรายงานสวนบุคคล 
จัดเตรียมผลงานทางวิชาการ 

และรายงานสวนบุคคล 
 

วันอาทิตย 
นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

และรายงานสวนบุคคล 
นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

และรายงานสวนบุคคล 
 

 

  



- 3 - 
 

เวลา 
วัน 09.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น. หมายเหตุ 

 วันจันทร  

 
วิชา คําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 

 

พกั
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วิชา คําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการทองถิ่น 

 
 

วันอังคาร 

สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และแนวทางในการแกไขปญหา 
ภายใตอํานาจหนาที่ ระเบยีบและแนวทาง

ปฏิบัติราชการที่กําหนด 

วิชา แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายคา
เชาบานการรักษาพยาบาล การเดินทางไป

ราชการและการฝกอบรม 
 

วันพุธ 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่  

วันพฤหัส 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

วันศกุร 

 
พิธีปดการศึกษาอบรม   

 

หมายเหตุ  
- กําหนดการ รายวิชา และวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยจะตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 


