




ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

1 นางสาว ฐิติวรรณ เนตรสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี

2 สิบเอก ชัยมงคล  ภูสมยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธ์ุ

3 นางสาว ศิริรัตน์ ภูครองหิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ

4 นาง อมรพรรณ อ่อนตานา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร

5 นางสาว อารีย์ญา  จันทร์แรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. แม่ลาด คลองขลุง ก าแพงเพชร

6 นางสาว ศศิธร เหมือนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. วังยาง คลองขลุง ก าแพงเพชร

7 นาง ล าไย เจริญรบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น

8 สิบเอก ทรงวุฒิ สมบัติวิทยกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น

9 นางสาว เบญจมาภรณ์ สุดสงวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บางกรูด บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

10 นางสาว กาญจนาภา ชะลาชล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

11 นาย กันตภณ สุระการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

12 นาย พิษณุ เพ็ชรกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

13 นางสาว กัลยกร เผ่าพันธ์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี

14 นางสาว พิชญ์สินี กุลเอกสรชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

15 นาย ศักรภาพ ชูอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี

16 นางสาว จุรีมาศ นิลรัตนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี

17 นาง อัจฉราภรณ์ ศรีจันทร์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี

18 นาย บุญถนอม พุกบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

19 นางสาว ศุภาวดี กรมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท

20 นางสาว ภควดี ค าเรืองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. แก้งคร้อ แก้งคร้อ ชัยภูมิ

21 นางสาว กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ

22 นาย ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ

23 นาย ชัยโย กองทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รุ่นท่ี 89

ระหว่ำงวันท่ี 8 -28 ตุลำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง ๘ ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง ๘ ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

24 นาย อ านาจ นาคสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. มาบอ ามฤต ปะทิว ชุมพร

25 นาง รัตนา จิลาภัทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. แม่ต  า พญาเม็งราย เชียงราย

26 นางสาว กรรณิการ์  ถุงเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. หัวง้ม พาน เชียงราย

27 นาย พชร โมฬี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

28 สิบโท จักรกฤษณ์ บุญย่ิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย

29 นางสาว ดวงพร ธิเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่

30 นางสาว วารุณี หม่ืนจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

31 นางสาว เจนจิรา ปู่มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

32 นาย ชัชวาลย์ โตนะโพธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่

33 นางสาว กมลวรรณ กาละปัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. แม่วาง แม่วาง เชียงใหม่

34 นาย กิตติพัทธ์ ไชยพลพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทม. แม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่

35 นางสาว ธนิกา รัตนมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. น  าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่

36 นาย ปณิธาน สรรพวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่

37 นาย วชิระ คชเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

38 นางสาว ปาริชาติ อัศวพฤกษชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

39 นาย ยุทธนา หอมล าดวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โพธ์ิแทน องครักษ์ นครนายก

40 นางสาว จิดาภา ภูส ารอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. องครักษ์ องครักษ์ นครนายก

41 ว่าท่ีร้อยตรี สัมพันธ์ ศรีไชยเลิศ นักทรัพยากรบุคคล อบต. ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม

42 นางสาว วิไลวรรณ เสง่ียมพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม

43 นางสาว วิยะดา เถรกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม

44 นางสาว ผกายมาศ พินิจการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม

45 นางสาว ช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม

46 นางสาว นางสาวปนรรฐพร  สีสอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง ๘ ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

47 นางสาว ณัฐวรัญญา เกลมกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา

48 สิบเอก เสฎฐวุฒิ ดับทุกข์รัฎฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา

49 นาย ณัฐพล ศรีม่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา

50 นางสาว วรรณวิศา จินาไล้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ไทยสามัคคี วังน  าเขียว นครราชสีมา

51 นางสาว สุณีรัตน์ ยะปะนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทม. สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา

52 นางสาว นฤมล มุสิเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช

53 นางสาว ศศิญา หนูเกลี ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช

54 นาย ทินกร ดิษฐ์ภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

55 นางสาว กษมา มาเม่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เนินขี เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์

56 นางสาว หน่ึงฤทัย คูค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี

57 นาย ปรัชญา เก้าซ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทม. บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี

58 นางสาว อมราวดี ครองยุติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทม. บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี

59 นางสาว ณฐพร ค าพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

60 นางสาว จันจิรา ปรีอ่ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

61 นางสาว ธีระศุภางค์ เรืองภัทรปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. สกาด ปัว น่าน

62 นาย อภิวัฒน์ หม่ืนหน้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ

63 นางสาว รัญชิดา ส าราญใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์

64 นาย ปิยะพงษ์ วังเหมือย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

65 นางสาว อันธิกา เดชะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

66 นางสาว นิติยา ปักนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

67 นาง จุลัยภรณ์ ดรุณพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ. ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี

68 นาย อิสมาแอ กาโอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี

69 นาย ฮาฟัน ตาเหตาแซ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง ๘ ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

70 นาย กิจติ ป่ินสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

71 นางสาว สุจีรา สกุณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทม. ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

72 นางสาว รัตติยา บุญมาหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา

73 นางสาว ชนิกานต์ ทองค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา

74 นาย ภาคภูมิ ไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ท่านา กะปง พังงา

75 นาง ชฎาธร  ลังกาพินธ์ หงอสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. รมณีย์ กะปง พังงา

76 นาย เขมณัฏฐ ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร

77 นาย คณิน ไทยเท่ียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร

78 นางสาว ณัฐธิดา โสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก

79 นางสาว ปิยนุช วัฒนเวสกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี

80 นางสาว กฤตยา  ก าไลแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี

81 นาย เอกชัย ค าเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. วังกวาง น  าหนาว เพชรบูรณ์

82 นาย บุญชู เอื อนยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

83 นางสาว หน่ึงฤทัย แสนค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

84 นาย โรจน์ ฟ้าบัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์

85 นาง กัญญารัตน์ สิงห์สา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์

86 นาย วรฉัตร เป๊กทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. แม่ป้าก วังชิ น แพร่

87 นางสาว อรุณวรินทร์ บุตรวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม

88 นาย อานนท์ ตนัยศักด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร

89 นาย ธัญฑนาพัฒน์ พันธ์ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บางบุตร บ้านค่าย ระยอง

90 นางสาว ภคมน อินทร์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. หนองบัว บ้านค่าย ระยอง

91 นางสาว เกษร บุญรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี

92 นางสาว พิชชญา เวชสวรรค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รุ่นท่ี 89

ระหว่ำงวันท่ี 8 -28 ตุลำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง ๘ ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

93 นางสาว นฤมล ผจญรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง

94 นางสาว กิติยา ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง

95 นางสาว ภัคธินันท์ วุฒิเมธินพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน

96 นาย ศิริวัฒน์ ฉัตรจิรันตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ. เลย เมืองเลย เลย

97 นางสาว มัจฉรี ส านักนิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ดองก าเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

98 นาย ศัตยา เศียรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

99 นาง ญารัตน์ สุภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. สร้างป่ี ราษีไศล ศรีสะเกษ

100 นาย ต่อศักด์ิ ศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ

101 นางสาว สุภัคพรรณ โสมาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ

102 นางสาว กรกันยา ไชยภักด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

103 นางสาว บุษราตรี  บุญแฮด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. หนองบัวสิม ค าตากล้า สกลนคร

104 นาง ศิริขวัญ ใขค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร

105 นางสาว จิรา กอบเกื อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ปลักหนู นาทวี สงขลา

106 นางสาว ผ่องพรรณ เทียมเกาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

107 นาย วัชร์ชัยนันท์ เหล่าทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. คลองหาด คลองหาด สระแก้ว

108 นางสาว อรทัย เพ็งบุญโสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว

109 นาย ณัฐพล คณิตบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว

110 นางสาว คุณัญญา พ่วงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ค าพราน วังม่วง สระบุรี

111 นางสาว อรทัย เรืองพรชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. กง กงไกรลาศ สุโขทัย

112 นางสาว นัทธมน บุญเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย

113 นางสาว ประภัสสร เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

114 นางสาว ขวัญชนก จิตต์บรรจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ท้าวอู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี

115 นาง กฤษฎา  คงศาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รุ่นท่ี 89

ระหว่ำงวันท่ี 8 -28 ตุลำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง ๘ ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

116 นางสาว สมจิตร ถ่ินหัวเตย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี

117 นางสาว มณีรัตน์ โตก า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. น  าพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

118 นาย เรวัติ ชุมนุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี

119 นางสาว เปรมฤดี เครือแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

120 นางสาว พัทธนันท์ กิตติบวรอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เชื อเพลิง ปราสาท สุรินทร์

121 นาง ธัญญา สืบสวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

122 นางสาว จันทร์เพ็ญ พรมโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

123 นาย กนกพล อุดมถ่ิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ

124 นางสาว กนกวรรณ ขันตีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี

125 นาย ภัทราวุฒิ ศิลาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี

126 นางสาว วารุณี ภูมิศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี

127 นางสาว ฉัตรนภา อารามรมณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ. อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

128 นาย จาตุรงค์ สุขโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ. อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

129 นางสาว ชุติกาญจน์ ศุภสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ค าเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี

130 นาง รัชนีกร ทาบุดดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี



 

  
 

 

QR Code กลุ่มอบรม หลักสูตรนกัวิเคราะห์ฯ รุ่น 88 
(เฉพาะผู้มีรายชื่อเข้าอบรม เท่านั้น)     

                                                        

 

 

หมายเหตุ. 

- กรุณาแจ้งยืนยันเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ  

โดยระบุ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล สังกัด อำเภอ จังหวัด ใน LINE กลุ่ม 

 

 

ส่งที่ส่งมาด้วย 6 



ขั้นตอนการพมิยพ์ใบช ำระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

ลือก ตรวจสอบ 

1. เลือก 

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



 

 
  
 

 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ๑. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหน่วยงานที่ภาครัฐให้การรับรอง 
ก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 48 ชั่วโมง และให้นำใบรับรองผลการตรวจ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ประจำโครงการฯ ในวันรายงานตัว พร้อมทั้งแสดงสำเนาหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส        
ตามจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิด 

๒. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานที่ในวันรายงานตัว 

๓. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกจุดเข้า - ออกอาคาร ห้องอบรม 
สำนักงาน หน้าลิฟท์ ห้องอาหาร ฯลฯ 

๔. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพ่ือสวมใส่ตลอดระยะเวลา           
ที่อยู่ภายในอาคารของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

๕. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้นั่งเว้นระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

๖. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสถานที่ฝึกอบรม 

๗. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง       
เข้ามาภายในอาคารสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต และห้ามผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ออกนอกพ้ืนที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องขออนุญาตผู้อำนวยการโครงการ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น  

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ออกเป็นมาตรการเสริมเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
กรณีฝ่าฝืนระเบียบ/ข้อกำหนด ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จะส่งตัวกลับทันทีพร้อมรายงานให้ต้นสังกัด
ทราบเพื่อดำเนินการทางวินัย ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบการแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม 
 

ชุดเรียน - วันจันทร์ และพิธีเปิด/พิธีปิด แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วย ชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม และ วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร์/เสาร์/อาทิตย์)  

  ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดำ หรือ กรมท่า / รองเท้าหุ้มส้นสีดำเท่านั้น 
  หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดำ หรือ สีกรมท่า / รองเท้าคัทชูสีดำเท่านั้น 
 

ชุดออกกำลังกาย 
   - เสื้อกีฬามีปกสีขาว แขนสั้น อย่างน้อย 1 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดำ หรือสีกรมท่า อย่างน้อย 1 ตัว 
  - รองเท้าผ้าใบ/ถุงเท้า สำหรับออกกำลังกาย 
 
หมายเหตุ 
 ไม่อนุญาตให้นำเตารีดผ้า มาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ได้จัดเตรียมเตารีด และ สถานที่ไว้บริการแล้ว) 

 
เอกสารท่ีต้องนำมาแสดงวันรายงานตัว 

 
1. หนังสือส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรมฯ จากต้นสังกัด  
2. หนังสือผลรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน 
3. สำเนาหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 
4. สำเนาเอกสารการชำระเงิน 

   
 



 

 
  
 

 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ที่อยู่ภายในอาคารของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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๖. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสถานที่ฝึกอบรม 

๗. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง       
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กรณีฝ่าฝืนระเบียบ/ข้อกำหนด ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จะส่งตัวกลับทันทีพร้อมรายงานให้ต้นสังกัด
ทราบเพื่อดำเนินการทางวินัย ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบการแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม 
 

ชุดเรียน - วันจันทร์ และพิธีเปิด/พิธีปิด แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วย ชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม และ วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร์/เสาร์/อาทิตย์)  

  ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดำ หรือ กรมท่า / รองเท้าหุ้มส้นสีดำเท่านั้น 
  หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดำ หรือ สีกรมท่า / รองเท้าคัทชูสีดำเท่านั้น 
 

ชุดออกกำลังกาย 
   - เสื้อกีฬามีปกสีขาว แขนสั้น อย่างน้อย 1 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดำ หรือสีกรมท่า อย่างน้อย 1 ตัว 
  - รองเท้าผ้าใบ/ถุงเท้า สำหรับออกกำลังกาย 
 
หมายเหตุ 
 ไม่อนุญาตให้นำเตารีดผ้า มาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ได้จัดเตรียมเตารีด และ สถานที่ไว้บริการแล้ว) 

 
เอกสารท่ีต้องนำมาแสดงวันรายงานตัว 

 
1. หนังสือส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรมฯ จากต้นสังกัด  
2. หนังสือผลรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน 
3. สำเนาหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 
4. สำเนาเอกสารการชำระเงิน 

   
 



  

        
 

หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ) 
********************************** 

๑. ปรัชญา มุ่งพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสรรค์ เชื่อมโยง 
และบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือองค์กรและประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่  
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติกำหนดให้การฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
เป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องผ่านการฝึกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่
สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพ่ือเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่ ก.กลาง กำหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ
หน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝึกอบรมภาคบังคับให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือใช้สำหรับฝึกอบรม
และพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้มีความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง 
3.2เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.3เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและ
สามารถทำงานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม  
3.4 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา
ปรับใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ  
3.5เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน 
3.6เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ระหว่างกัน และสร้างสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 

 

 



 

4.  คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น 
 4.1 ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติ - ชำนาญการ 
 4.2 จำนวนประมาณ 80 – 100 คน/รุ่น 
 

5. รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  21 วัน ดังนี้ 
 - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปิด   จำนวน   1 วัน 
      - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน         จำนวน 16 วัน  
      - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จำนวน   2 วัน 
      - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง         จำนวน   1 วัน  
      - พิธีปิด                              จำนวน   1 วัน 
 
5.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวด 36 วิชา 120 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จำนวนวิชา จำนวนชั่วโมง 

1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน  
วิชาเฉพาะตำแหน่ง 
วิชาเสริม 

10 
20 
6 

30 
72 
18 

รวม 36 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จำนวน 10 วิชา 30 ชั่วโมง 
       คำอธิบายหมวดวิชา : เป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรต้องรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของตน 
๑) ทักษะและความสามรถด้านการใช้ดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อำนาจหน้าที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอำนาจ    3 ชั่วโมง 
4) การบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
5) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และข้อมูลข่าวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
6) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
7) ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
8) การใช้เทคโนโนโลยีเพ่ือเพ่ิมและสิทธิภาพการทำงานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 
9) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง 
10) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 

 
 
 
 



 
 

หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 20 วิชา 72 ชั่วโมง 
คำอธิบายหมวดวิชา: เป็นการมอบความรู้และพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตำแหน่งและสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างมืออาชีพ 
1) ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ กับการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  3 ชั่วโมง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
    และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   3 ชั่วโมง 
3) การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    เพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan -  eMENSCR)   6 ชั่วโมง 
4) การขับเคลื่อนและการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)    3 ชั่วโมง 
5) ความรู้พ้ืนฐานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    และการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น       6 ชั่วโมง 
6) ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบาย 
    สู่แผนในระดับพ้ืนที่ (One Plan) และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น    6 ชั่วโมง 
7) กลยุทธ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ     6 ชั่วโมง 
8) การจำแนกรายจ่ายตามรูปแบบงบประมาณ      3 ชั่วโมง 
9) การจัดทำงบประมาณของ อปท.       3 ชั่วโมง 
10) กระบวนการและเทคนิคการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน    3 ชั่วโมง 
11) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้กรณีศึกษาของ อปท.  
      เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของแผน    3 ชั่วโมง 
12) การจัดทำโครงการ บริหารโครงการ และการประเมินโครงการ                                   3 ชัว่โมง 
13) การพัฒนาการบริการสาธารณะด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่   3 ชั่วโมง 
14) การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   3 ชั่วโมง 
15) มาตรการส่งเสริมและป้องกันคุณภาพชีวิตประชากรในพ้ืนที่ (มาตรการจัดการโควิด-19) 3 ชั่วโมง 
๑6) การประเมินตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน                                                 3 ชั่วโมง 
17) ความรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560          3 ชั่วโมง 
18)  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณ การบริหารงบประมาณท้องถิ่น         
       ที่เก่ียวข้องกับเงินอุดหนุนตามที่สำนักงบประมาณกำหนด     3 ชั่วโมง 
19) แนวทางการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน      3 ชั่วโมง 
20) การบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่       3 ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 
คำอธิบายหมวดวิชา : เป็นเรื่องที่น่าจะรู้เพ่ือนำไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานให้มีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องค์กร การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพ่ือหาแนวทางในการนำไปบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศใน
การให้บริการสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
1) วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงาน บริหารความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 



6) การดำเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
7) การเสริมสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
8) การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
9) กระบวนการคิดเชิงระบบ        3 ชั่วโมง 
10) ภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 

 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 2 วัน 
• รูปแบบและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่ 
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
• การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ 
• ศาสตร์พระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เศรษฐกิจพอเพียง   
• การผลิต การจัดการและการตลาดสินค้า OTOP      
• การส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
• การพัฒนาชุมชนและเมืองน่าอยู่ การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ  
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
• การบริหารจัดการขยะ 
• CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

6.  วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนำอภิปราย/การอภิปรายเป็นคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปัญหา 
5) การเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง 

 

7.  การประเมินผลการฝึกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

                (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบด้วย  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การนำเสนองานวิชาการ  
- การจัดทำรายงานกลุ่ม 
- การจัดทำรายงานส่วนบุคคล  
- การทดสอบประเมินความความรู้ 
ภาคพฤติกรรม  50 คะแนน ประกอบด้วย 
- ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 คะแนน 
  



 (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
     - การประเมินผลวิชาการ ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จำนวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโครงการ 
  - การประเมินผลความพึงพอใจในด้านการบริการ อาหาร ที่พัก การอำนวยความสะดวกของ               
ผู้ให้บริการในระหว่างการฝึกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง 
 8.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง 

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 8.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถทำงานใน

ลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม  
 8.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม                

มาปรับใช้กับการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มปีระสิทธิภาพ  
 8.5 สามารถสร้างบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 8.6 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีเครือข่ายสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


