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3. เมื่อดําเนินการตามขอ 1 และขอ 2 เรียบรอยแลว ใหดําเนินการชําระเงินคาลงทะเบียน 
จํานวน 29,00๐ บาท (สองหมื่นเกาพันบาทถวน) ตามข้ันตอนการพิมพใบชําระเงิน ส่ิงที่สงมาดวย 3 แลวนําใบ
ไปชําระเงินคาลงทะเบียนไดที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขา ภายในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565        
โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ” ใหกับผูชําระเงินคาลงทะเบียนฯ ทั้งนี้  
ใหนําสําเนาหลกัฐานการชําระเงินดังกลาวมาแสดงเปนหลักฐานใหกับเจาหนาที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวดวย 
โดยวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะออก
ใบเสร็จรบัเงินใหตอไป 

๔. ใหผูเขารับการฝกอบรม ศึกษาเอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามสิ่งที่สงมาดวย ๔ เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการไปเขารับการฝกอบรม และใหเดินทางไปรายงานตัวพรอมหนังสือสงตัวจากตนสังกัด ณ สถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตยที ่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดที่ นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล 

นักทรัพยากรบุคลชํานาญการ เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๗๖ และ
สามารถตรวจสอบขอมูลเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ ไดที่ www.lpdi.go.th  

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                  ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

                                                                    (นายศศิน  พัฒนภิรมย) 
                      ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถ่ิน ปฏิบตัิราชการแทน 
                          อธบิดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาง ลําดวน คงปลอง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. อาวลึกใต อาวลึก กระบี่

2 นาง สุพิชชา เจียจํารูญ  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

3 นางสาว อัจฉราวรรณ ศวัลยณอร  ผูอํานวยการกองคลัง อบต. ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบุรี

4 นางสาว รวิสุดา ทับทิมเทศ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร

5 นางสาว อศัลยา งามสม  หัวหนาสํานักปลัด อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร

6 นางสาว เรณู พรอมพรั่ง  ปลัดเทศบาล ทต. ในเมือง บานไผ ขอนแกน

7 นาย คธากร สาหลา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน

8 นาง อารีย สุรารักษ  รองปลัดเทศบาล ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

9 นางสาว พจนาถ คาดีวี  ปลัดเทศบาล ทต. ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน

10 นาย บัญชา คงชู  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางสระเกา แหลมสิงห จันทบุรี

11 นาง ณัฏฐากร การะเกตุ  รองปลัดเทศบาล ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี

12 พันจาเอก สยาม แพทยารักษ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. มาบไผ บานบึง ชลบุรี

13 นาง ดารุณี วิเศษชลธาร
 ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

14 นาย สุมน สุกใส  รองปลัดเทศบาล ทต. เกล็ดแกว สัตหีบ ชลบุรี

15 นาง วิยดา ขอดคํา
 ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทต. เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี

16 นาย เฉลิมเกียรติ พิทาคํา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานทับ แมแจม เชียงใหม

17 นาย รวิภัทร ซุนเสง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ในเตา หวยยอด ตรัง

18 นางสาว นัทธมน ใจเจริญ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก

19 นาย สุเธียร อินทะใจ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมสอง ทาสองยาง ตาก

20 นาย อรรคเดช สีตุย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สามหมื่น แมระมาด ตาก

21 นาย อนุชิต มะลิลา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ยานรี สามเงา ตาก

22 นางสาว อรกรต บุญสม  ปลัดเทศบาล ทต. แมจัน อุมผาง ตาก

23 นาย วิวัฒน  ดอกอัญชัน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม

24 นาง อรุณี แกวชะอุม  รองปลัดเทศบาล ทต. คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม

25 นางสาว โยษิตา จันทวงษ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สวนปาน เมืองนครปฐม นครปฐม

26 นาง ไขมุก ขุนเพชรวรรณ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

27 นางสาว ปวีณริศา คงกระพันธ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทองหลาง จักราช นครราชสีมา

28 นาย ถาวรณ จิตสุข  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช

หลักสูตร: นักบริหารงานทองถิ่นมืออาชีพ ในยุค New Normal รุนที่ 1 (รหัสหลักสูตร: 080000000005100001)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 17 - 24 กรกฎาคม 2565
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29 นางสาว วราภัสร ลอยขจร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรค

30 นางสาว ศิวพร ชินาพันธุ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค

31 วาที่รอยตรี รังสรรค ณ นาน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมเปน แมเปน นครสวรรค

32 นาย อํานาจ บุตรรักษ  ปลัดเทศบาล ทต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี

33 นาง ฐานันทพิย ทิมจิตต  ผูอํานวยการสํานักคลัง ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

34 นาย สุชาติ บัวงาม  ปลัดเทศบาล ทม. บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

35 นาย ณรงคฤทธิ์ พวงพรอม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางไผ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

36 นางสาว นพรัตน หาญนาดี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สายตะกู บานกรวด บุรีรัมย

37 นาย นัทธนนท บงกช สุทธิมาศมงคล  รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย

38 นาง มานิสา พูนเพ็ง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี

39 นาย วสันต เผาพันธ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังกพง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

40 นาง จันทิสา แดงโชติ  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบครีขีันธ ประจวบคีรีขันธ

41 นาง สมศรี แดงฉํ่า  ผูอํานวยการกองคลัง อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบครีขีันธ ประจวบคีรีขันธ

42 นางสาว ชลียา ทึงขํา  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบครีขีันธ ประจวบคีรีขันธ

43 นาย ชิษณุพงศ สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

44 นาง ปยะมาศ วงศอํานาจ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตาแกะ ยะหริ่ง ปตตานี

45 นาย ธีรภัทร บุษราคัม  ปลัดเทศบาล ทต. ปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

46 นาย เอกชัย การวัฒนี  ปลัดเทศบาล ทต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

47 นาย วิศิษฐ ณ บางทราย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

48 นาย อนุราช เทศทอง  ปลัดเทศบาล ทต. ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา

49 นาย ณทองเดช ชํานาญยา  ปลัดเทศบาล ทต. สันปามวง เมืองพะเยา พะเยา

50 นาง สมจิตร เมณกูล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร

51 นาย ณัฐพงศ คํามา  ปลัดเทศบาล ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

52 นางสาว ออมทรัพย เวชยันตวาณิชชัย  ปลัดเทศบาล ทต. บางทรายใหญ เมืองมกุดาหาร มุกดาหาร

53 นาย กฤษฎา ประไพพานิช  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

54 นาย ศิวรักษ บรรโท  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. มวง มหาชนะชัย ยโสธร

55 นางสาว จรวยพร เจือจันทร  ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บือมัง รามัน ยะลา

56 นาย ศักดิ์ดา ธรสินธุ  ปลัดเทศบาล ทต. สํานักทอน บานฉาง ระยอง
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57 นาย ภูริพันธ โคกสูงนิธิศักดิ์  ผูอํานวยการกองประปา ทต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ

58 นาย พิชิต หลอคุณธรรม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กานเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

59 นางสาว เกตสรี ชูแกว  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สนามชัย สทิงพระ สงขลา

60 นาย สาโรจน ชาติพราหมณ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

61 นาย ณัฐพัฒน โพธิ์ไทร  ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนหมากมุน โคกสูง สระแกว

62 นาง อาดํา คนโต  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โนนหมากมุน โคกสูง สระแกว

63 นาง นิตยา เพ็ชรสิน  หัวหนาสํานักปลัด อบต. โนนหมากมุน โคกสูง สระแกว

64 นาย ราเชน ขันตรีจิตร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยโจด วัฒนานคร สระแกว

65 นาย สมเกียรติ ยุพาพิน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

66 นาย สวัสดิ์ ทองไพรวรรณ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังคัน ดานชาง สุพรรณบุรี

67 นาย บุญฤทธิ์ วระดี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี

68 จาเอก อภิชาติ โชติชัชวาลยกุล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี

69 พันจาเอก เอกสิทธ์ิ  สุจริยานุรักษ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองโพธิ์ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

70 นาย สมเกียรติ ตั้งเจริญ  ปลัดเทศบาล ทต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

71 นาย วันไชย ศิริมา  ปลัดเทศบาล ทต. กงพานพันดอน กุมภวาป อุดรธานี

72 นาง ปยะธิดา  ศิริมา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี

73 นาง วิเรียม พิคะวัฒน  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

74 นาง จันทนา คลายนาค  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

75 พันจาโท ธนกร คลายนาค  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี

76 นาง ธันยพร บั้งทอง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองไขนก มวงสามสิบ อุบลราชธานี

77 นาง สุรีพร เห็มคุณ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี

78 วาที่รอยตรีหญิง นันทภาอร ทินโนรส  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี



ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

https://lpdi.dla.go.th/trainingCourse.xhtml 

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



Line กลุมอบรม  
หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นมืออาชีพ ในยุค New Normal รุนท่ี 1 

(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรมอนามัย 

(ประเมินตนเอง ไมตองนําสง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจากภูมิลําเนาเพื่อ
เขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง กอน

การเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวันรายงานตัว 

พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซนีปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของอาคาร 
โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 องศาเซล
เชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขา

มาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาตผูอํานวยการโครงการอยางเปน
ลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีฝาฝน

ระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทางวินัยตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
 - วันรายงานตัว เพื่อเขารับการฝกอบรม และวันพุธ  

  ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสดีํา หรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดํา 
  หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กระโปรงสดีํา หรือสีกรมทา/รองเทาคัทชูสีดํา 

 - วันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถ่ิน  
 - วันศึกษาดูงาน  

   ชาย/หญิง เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น หรือ แขนยาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา/รองเทาหุมสน/ผาใบ 
 

 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 1 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสกีรมทา  อยางนอย 1 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 



 

หลักสตูร นักบริหารงานทองถ่ินมืออาชีพ
จัดโดยความรวมมือระหวาง สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

และวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศกึษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

********************************
๑. หลักการและเหตผุล 
 ดวยสถานการณโลกและสังคมปจจุบันไดกาวไปขางหนา
ในหลายมิติ อาทิ โรคระบาดชนิดใหม 
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ
การเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบในวงกวางในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ภาครัฐและ
ประชาชนจึงตองปรับตัวทั้งวิถีชีวิตและวิธีการทํางานซึ่งอยูในสภาพแวดลอมของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี
ทั้งในปจจุบันและอนาคต  
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พิจารณาเห็น
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติหราที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูมีบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงจะตอง
สมรรถนะใหกับนักบริหารงานทองถ่ิน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตร “นักบริหารงานทองถ่ินมืออาชีพ
และพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินสายงานบริหารงานทองถ่ิน
ตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีความรูที่ทันสมัย มีความรอบรู ในเรื่องที่ เปนปจจัยแวดลอมทั้งภายนอกและภายในประเทศ
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสามารถปรับตัวเทาทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในมิติ
ตาง ๆ และสามารถทําหนาที่เปนกลไกที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทํา
ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถปุระสงค 
 ๒.๑ เพื่อสรางทัศนคติ ความรู ความเขาใจเก่ียวกบัปจจัยแวดลอมภายนอกและภายในของสถานการณ
โลกและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ที่สงกระทบตอการปรบัตัวภาครฐั
 ๒.๒ เพื่อเสริมสรางทักษะและสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม
นําไปประยุกตใชในการบริหารงาน 
ประสิทธิภาพ 

3. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
 ระยะเวลาอบรม  8  วัน 
 - ศึกษาเรียนรู 7 วิชา รวมเวลา 
 - การศึกษาเรยีนรูและดูงาน
 

 

โครงการฝกอบรม 
นักบริหารงานทองถ่ินมืออาชีพ ในยุค New Normal 

จัดโดยความรวมมือระหวาง สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
วทิยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

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

ดวยสถานการณโลกและสังคมปจจุบันไดกาวไปขางหนาและมีการเปลี่ยนแปลง
โรคระบาดชนิดใหม ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิสังคม 

สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอม ภัยพิบัติ รวมถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการขึ้นใหม พลวัตร
การเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบในวงกวางในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ภาครัฐและ

วทั้งวิถีชีวิตและวิธีการทํางานซ่ึงอยูในสภาพแวดลอมของการเปล่ียนแปลงเหลานี้

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พิจารณาเห็นสมควรวา บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติหราที่ในฐานะหัวหนาส

เปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนภารกิจการบริการสาธารณะแตละดาน
ซึ่งจะตองทํางานใกลชิดกับประชาชน ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสราง

นักบริหารงานทองถิ่น มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ มีทักษะสมัยใหม
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจึงไดรวมมือทางวิชาการกับ 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา 

หารงานทองถ่ินมืออาชีพ ในยุค New Normal” ขึ้น เพื่อใชสําหรับจัดฝกอบรม
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นสายงานบริหารงานทองถิ่นและอํานวยการทองถ่ิน

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก
ให มีความรู ท่ีทันสมัย มีความรอบรู ในเรื่ องที่ เปนปจจัยแวดลอมท้ังภายนอกและภายในประเทศ
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสามารถปรับตัวเทาทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในมิติ
ตาง ๆ และสามารถทําหนาที่เปนกลไกที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทํา
ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสรางทัศนคติ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับปจจยัแวดลอมภายนอกและภายในของสถานการณ
โลกและสังคมที่เปล่ียนแปลงในมิติตาง ๆ ท่ีสงกระทบตอการปรับตัวภาครัฐ 

เสริมสรางทักษะและสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมใหผูเขารับการอบร
นําไปประยุกตใชในการบริหารงาน เชื่อมโยงการจัดการงาน แกไขปญหาการทํางานในมิติตางๆ 

ประกอบดวย  
วนั   
รวมเวลา 21 ชั่วโมง จํานวน 4 วัน 
ดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน จํานวน ๔ วัน  

๑ 

จัดโดยความรวมมือระหวาง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิสังคม 

รวมถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการข้ึนใหม พลวัตร 
การเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบในวงกวางในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ภาครัฐและ

วทั้งวิถีชีวิตและวิธีการทํางานซึ่งอยูในสภาพแวดลอมของการเปล่ียนแปลงเหลานี้ 

บุคลากรขององคกรปกครอง 
หัวหนาสวนราชการของ

การบริการสาธารณะแตละดาน
ทํางานใกลชิดกับประชาชน ดังน้ัน เพื่อเปนการเสริมสราง

มีทักษะสมัยใหม
จึงไดรวมมือทางวิชาการกับ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทําและ
สําหรับจัดฝกอบรม

และอํานวยการทองถิ่น ที่ดํารง
ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

ให มีความรู ท่ีทันสมัย มีความรอบรูในเรื่องที่ เปนปจจัยแวดลอมทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสามารถปรับตัวเทาทันตอสถานการณที่เปล่ียนแปลงในมิติ
ตาง ๆ และสามารถทําหนาที่เปนกลไกที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการทํางานตอบสนอง

เพื่อสรางทศันคติ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับปจจยัแวดลอมภายนอกและภายในของสถานการณ

ใหผูเขารับการอบรมสามารถ
ในมิติตางๆ ไดอยางมี



 

ลําดบั
ที ่

หัวขออบรม

1 เทคนิคและทัศนคติการบริหารงานภาครัฐ
ในยุค New Normal อยางมืออาชีพ

2 สมรรถนะของผูบริหารในยุค 
Normal 

3 การส่ือสารองคกรและการบริหารทีมงาน

ในยุค 5G 

4 นวัตกรรมการบริหารงานทองถิ่นและการ
จัดบรกิารสาธารณะ  

5 สมรรถนะดานการเงินการคลังทองถ่ิน 
สาํหรับนักบริหารงานทองถิ่น

6 ฝกปฏิบัติการใชงาน applications
การบริหารงานในยุค New Normal

7 ฝกปฏิบั ติ ก า ร ใช ง าน  ส่ื อแล ะ  
Mediaเพื่อการส่ือสารในยุค 

8 ศึกษาดูงาน ภายใตหวัขอ
- การบริหารจดัการองคกรสมัยใหม
- การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร
และการบริการสาธารณะ 
- การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน 
- การพัฒนานวัตกรรม               

 
๔. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
 ๔.๑ ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ๔.๒ ผูอํานวยการสํานัก/กอง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ๔.3 หวัหนาสํานกัปลัด ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 จํานวน 70 - 80 คน/รุน 
5. วิธีการฝกอบรม 

๑) การบรรยาย  
๒) การบรรยายและอภิปราย 
๓) ยกกรณีศึกษา (Case Study
๔) ถามตอบปญหา 
๕) การเรียนรูจากประสบการณ
๖) การศึกษาเรียนรูและดูงานนอกสถานที่

 

หัวขออบรม จํานวน 
(ชม.) 

วิทยากร/

เทคนิคและทัศนคติการบริหารงานภาครัฐ 
อยางมืออาชีพ 

๓ ผศ.เกยีรติศักด์ิ รักษาสัตย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

สมรรถนะของผูบริหารในยุค New ๓ วิทยากรจากสํานักงาน  ก
ผู เชี่ ย วชาญ/ผูทรง คุณวุฒิด านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย

การสื่อสารองคกรและการบริหารทีมงาน ๓ ผศ.ชยัยุทธ ถาวรานุรักษ
อาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นวัตกรรมการบริหารงานทองถิ่นและการ ๓ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย
ผูทรงคุณวุฒิดานนโยบายสาธารณะ

สมรรถนะดานการเงินการคลังทองถิ่น 
สาํหรับนักบริหารงานทองถิ่น 

๓ วิทยากรจากสํ านักบริหารการคลัง
ทอง ถ่ิน  กรมส ง เส ริมการปกครอง
ทองถิ่น  

applications เพื่อ
New Normal 

3 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยี
ดิจิทลั 

ฝ กป ฏิบั ติ ก า ร ใช ง าน  ส่ื อและ  Social 
เพื่อการส่ือสารในยุค New Normal 

3 วทิยากรผูทรงคุณวุฒิดานการสื่อสาร

ศึกษาดูงาน ภายใตหวัขอ 
บริหารจัดการองคกรสมัยใหม 

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร
 

การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
                

๔ วัน 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กอง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 
Case Study) 

การเรยีนรูจากประสบการณ  
การศึกษาเรียนรูและดูงานนอกสถานที ่

๒ 

/ทีมงาน 

เกียรติศักด์ิ รักษาสัตย 
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย 
วิทยากรจากสํา นักงาน ก.พ . หรือ

ผู ทรงคุณวุฒิด านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 

ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ 
อาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย หรือ
ผูทรงคุณวุฒดิานนโยบายสาธารณะ 
วิทยากรจากสํานักบ ริหารการคลัง
ทอง ถ่ิน  กรมส ง เส ริมการปกครอง

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยี

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานการส่ือสาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน รวมกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ



 

6. ระยะเวลาการอบรมและสถานที่
  - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือโรงแรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
จํานวน ๔ วัน  
  - ศึกษาเรียนรูและดูงานนอกสถานท่ี จํานวน 

7. งบประมาณ/คาลงทะเบียนเขาอบรม
คาธรรมเนียมการอบรมคนละ 

 ๑)  คาเชาที่พัก 
 ๒)  คากระเปา คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คาวัสดุ
 ๓)  คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น และอาหารวาง 
 ๔)  คาตอบแทนและคาเดนิทางของ
 ๕)  คาใบประกาศนียบัตร 
 ๖)  คาพาหนะเดินทางและคาใชจายสําหรับการ
 ทั้งนี้ ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกคาลงทะเบียน
คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ

8. การรับรองผลการฝกอบรม 
ผูผานการฝกอบรมจะตอง ปฏิบัติตามเกณฑการอบรมดังตอไปนี้ จึง

ผลการฝกอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- มีเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 
- เขารวมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมทั้ง

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.๑ สรางนักบริหารงานทองถ่ินมืออาชีพ
มีความคิดสรางสรรค สามารถประยุกตโลกยุค
 9.๒ ผูผานการอบรมเขาใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางการมีสวนรวมในมิติตางๆ เพื่อการแกไขปญ
ทํางาน และนําไปสูการทํางานที่ประสบผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธภิาพ

10. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
รวมกับวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา 

และสถานที่จัดอบรม 
ชั้นเรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือโรงแรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

ศึกษาเรียนรูและดูงานนอกสถานที่ จํานวน ๔ วัน 

อบรม 
คาธรรมเนยีมการอบรมคนละ ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเกาพันบาทถวน) ครอบคลุมคาใชจายดังนี้

เอกสารประกอบการฝกอบรม คาวัสดุและอุปกรณ 
อาหารเย็น และอาหารวาง  

และคาเดินทางของวทิยากร 
 

พาหนะเดินทางและคาใชจายสําหรับการศึกษาดูงาน จํานวน ๔ วัน   
ทั้งน้ี ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกคาลงทะเบียนไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปฏิบัตติามเกณฑการอบรมดังตอไปนี้ จึงจะไดรับประกาศนียบัตรรับรอง
ผลการฝกอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

บรมไมนอยกวารอยละ ๘0 ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด 
เขารวมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมทั้งรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการอยางเหมาะส

สรางนักบริหารงานทองถ่ินมืออาชีพ ที่พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 
สามารถประยุกตโลกยุคดิจิทัลกับการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางเหมาะสม

ผูผานการอบรมเขาใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางการมีสวนรวมในมิติตางๆ เพื่อการแกไขปญ
ทาํงาน และนําไปสูการทํางานท่ีประสบผลสัมฤทธิ์อยางมปีระสิทธิภาพ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม
วิทยาลัยวจิัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

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

๓ 

ชั้นเรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือโรงแรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

ครอบคลุมคาใชจายดังน้ี 

ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

จะไดรับประกาศนียบัตรรับรอง

 
อยางเหมาะสม 

ที่พรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงในยุค New Normal 
ไดอยางเหมาะสม 

ผูผานการอบรมเขาใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางการมีสวนรวมในมิติตางๆ เพื่อการแกไขปญหาการ

การจัดโครงการฝกอบรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ ในยุค New Normal”  
ระหว่างวันที่ 17 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

วัน/เวลา 9.00 – 12.00 น. 
12.00 -
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

17 ก.ค. 65 
ลงทะเบียน/เปิดการอบรม/ปฐมนิเทศ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

เทคนิคและทัศนคติการบริหารงานภาครัฐในยุค 
New Normal อย่างมืออาชีพ 

ผศ.สมเกียรติศักดิ์  รักษาสัตย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
18 ก.ค. 65 สมรรถนะของผู้บริหารในยุค New Normal 

โดย ดร. โชติมา  นิ่มอร่ามวงศ์  
ผู้จัดการบริษัทเดลต้าเทคโนโลยี 

การสื่อสารองค์กรและการบริหารทีมงานในยุค 5 G 
โดย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
19 ก.ค. 65 นวัตกรรมการบริหารงานท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะ 

โดย นายธนา  ยันตรโกวิท 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกระจายอำนาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สมรรถนะด้านการเงินการคลังท้องถิ่น  
สำหรับนักบริหารงานท้องถิ่น  
โดย นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบ
งบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

20 ก.ค. 65 ฝึกปฏิบัติการใช้งาน Applications เพื่อการบริหารงาน 
ในยุค New Normal 

โดย นายรุ่งโรจน์  เกตุผึ้ง 
 ผู้เชี่ยวชาญการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล 

ฝึกปฏิบัติการใช้งาน สื่อ และ Social Media เพื่อการสื่อสาร 
ในยุค New Normal 

โดย อาจารย์รุ่งโรจน์  เกตุผึ้ง 
 ผู้เชี่ยวชาญการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล 
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วัน/เวลา 9.00 – 12.00 น. 
12.00 -
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

21 ก.ค. 65 
ออกเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดกระบี่ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ มุมมอง  

และประสบการณ์ ณ จังหวัดกระบี่ 
22 ก.ค. 65  

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ มุมมอง  
และประสบการณ์ ณ จังหวัดกระบี่ 

 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ มุมมอง  
และประสบการณ์ ณ จังหวัดกระบี่ 

23 ก.ค. 65  
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ มุมมอง  

และประสบการณ์ ณ จังหวัดกระบี่ 
 

 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ มุมมอง  

และประสบการณ์ ณ จังหวัดกระบี่ 
 

24 ก.ค. 65  
พิธีปิด/รับมอบใบประกาศนียบัตร 

 
เดินทางกลับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/กลับภูมิลำเนา 

 
หมายเหตุ 
- กำหนดการ หัวข้อวิชา และวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- กำหนดการและรายละเอียดการศึกษาดูงานนอกสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 




