




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

1 นาง จิรารัตน์ ศรีกู่กา นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ

2 นางสาว ปภาวรินทร์ รัศมีทอง นักบริหารงานท่ัวไป อบต. บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร

3 สิบเอก วุฒินันท์ ชูชุมพล นักบริหารงานท่ัวไป ทต. โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น

4 นางสาว ณิชาภัทร แข้โส นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

5 นางสาว พัชชานันท์ ผลทิม นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

6 นางสาว จารุวรรณ ราชวงศ์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

7 นาย สมชาย ยอดจันทร์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. คลองแสนแสบ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

8 นางสาว อัจฉรา จันทรศิริ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

9 นางสาว ศิริพร ไชยรินทร์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

10 นาย บุญเก้ือ ศิริจันทร์พร นักบริหารงานท่ัวไป อบต. วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี

11 นาง อัจฉราภรณ์ ศรีจันทร์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี

12 นาย วรา รัตนะ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี

13 นางสาว ณัฏฐ์พิชา คงสวัสด์ิ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เกล็ดแก้ว สัตหีบ ชลบุรี

14 นาง จุฑาทิพย์ ถีสูงเนิน นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

15 นางสาว ธัญรัศม์ ก าลังยง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

16 นางสาว ศรัญญา แก่นวิถี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เทพสถิต เทพสถิต ชัยภูมิ

17 นาย วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เวียงเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย

18 นางสาว ศุภลักษณ์ บุศดี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

19 นาย ปราโมทย์ อินต๊ะจา	 นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่

20 นางสาว วิจิตรี ทิพย์สุวรรณ นักบริหารงานท่ัวไป ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

21 นางสาว รัฐณดา แดงละสี นักบริหารงานท่ัวไป ทน. แม่สอด แม่สอด ตาก

22 นาง ธัญญพัทธ์ เอกพิริยพงศ์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. โพธ์ิแทน องครักษ์ นครนายก

23 นางสาว ชูน การพูล นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม

24 นาง เพ็ญศรี โคจรานนท์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา

25 นาง สุพร จุท่ิน นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหำรงำนท่ัวไป (อ ำนวยกำรท้องถ่ินระดับต้น) รุ่นท่ี 94

ระหว่ำงวันท่ี 8 - 28 ตุลำคม 2565
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
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26 นางสาว ชณิดาภา	 บรรจงสุทธ์ิ	 นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

27 นางสาว ศิริวรรณ พริกประสงค์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช

28 นางสาว เบญจมาศ ร่ืนสวัสด์ิ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี

29 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ เช้ารุ่งเกียรติ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี

30 นางสาว วริดา สาระสี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บ้านบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี

31 นาง พัชรา แวอูเซ็ง นักบริหารงานท่ัวไป อบต. จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส

32 นาย ติพัทธ เมฆพระจันทร์ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. น่าน เมืองน่าน น่าน

33 นาย อยวัต ยะแสง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ยอด สองแคว น่าน

34 นางสาว วันเพ็ญ บุญเลิศ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ

35 นาย สิทธิกร   คงสืบชาติ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เมืองยาง ช านิ บุรีรัมย์

36 นางสาว กนกวรรณ จักรสิงห์โต นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์

37 นาง ณปภัช หงษ์จันอัด นักบริหารงานท่ัวไป อบต. โคกสว่าง หนองก่ี บุรีรัมย์

38 ว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์ศักด์ิ ศุภชัยทิวารัตน์ นักบริหารงานท่ัวไป ทม. สน่ันรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี

39 นาย สุชาติ กิจสุวรรณ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี

40 นาย เฟาซี แวนิ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. หนองจิก หนองจิก ปัตตานี

41 นาย เอกรัฐ  เอ่ียมวุฒิ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา

42 นาย อนุชา โห้สมบูรณ์ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

43 นางสาว จิราพร บัณดิษฐ์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

44 นาง พรสุดา ศรีสุข นักบริหารงานท่ัวไป ทต. หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา

45 นางสาว มานิสา ปานรอด นักบริหารงานท่ัวไป ทต. หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา

46 สิบเอก ประสิทธ์ิ สายวงศ์เป้ีย นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง

47 นางสาว ทิพากร จันสน นักบริหารงานท่ัวไป อบต. คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก

48 นาง สุภากร อุุตตมะเวทิน นักบริหารงานท่ัวไป อบต. วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

49 นาย ค านวล ชูจันทร์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

50 นาย ศราวุธ กุลนิตย์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
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51 นาง สุภาวดี เสาะแสวง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร

52 จ่าเอก กิติศักด์ิ กาญจนคช นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร

53 นาย กรุงสยาม ผ่านเมือง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ภูวง หนองสูง มุกดาหาร

54 นางสาว ภปภา บุญศรีรัตน์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา

55 นาย อัสหมาน สาแม็ง นักบริหารงานท่ัวไป อบต. กายูบอเกาะ รามัน ยะลา

56 นางสาว สุรัตดา ค าสืบ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด

57 นาง กันจนา พุดดี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ชัยวารี โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด

58 พันจ่าเอก ไพบูลย์  นามโน นักบริหารงานท่ัวไป ทต. สามขา โพนทราย ร้อยเอ็ด

59 นางสาว พรรณปพร โคกแปะ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

60 นาย สว่าง เลิศพันธ์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

61 นาง วาสนา ปัจฉิมเพ็ชร นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

62 ว่าท่ีเรือโท เชาวลิต จันมณี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง

63 นาย นันทกร พลศรี นักบริหารงานท่ัวไป อบต. หนองบัว บ้านค่าย ระยอง

64 นาย อัตถพงษ์ พลอยอุบล นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ตะพง เมืองระยอง ระยอง

65 นางสาว มัทนา นากเทียน นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ดอนคลัง ด าเนินสะดวก ราชบุรี

66 นางสาว จารุวรรณ สุระโพธา นักบริหารงานท่ัวไป ทต. แม่มอก เถิน ล าปาง

67 นางสาว สุพัตรา เป็งมาวงศ์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เวียงมอก เถิน ล าปาง

68 ว่าท่ีร้อยตรี นพดล ไวมาก นักบริหารงานท่ัวไป อบต. พิชัย เมืองล าปาง ล าปาง

69 นาย ธีรไชย รูปงาม นักบริหารงานท่ัวไป อบต. จางเหนือ แม่เมาะ ล าปาง

70 นาย นายสังวรณ์ วิเคียน นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง

71 นางสาว สุดารัตน์ บุญปัน นักบริหารงานท่ัวไป อบต. สานตม ภูเรือ เลย

72 นาง สุภาพร ไชยคีนี นักบริหารงานท่ัวไป ทม. เลย เมืองเลย เลย

73 นาย ชานนท์ สีทัน นักบริหารงานท่ัวไป ทม. เลย เมืองเลย เลย

74 จ่าเอก วัชระ ลาค า นักบริหารงานท่ัวไป ทต. กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

75 จ่าเอก ภิภพ ดรบ้านเขียว นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
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76 นางสาว พชรมน รัตนะ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ท่าประดู่ นาทวี สงขลา

77 นาง สุมาลี รัตนประภา นักบริหารงานท่ัวไป อบต. บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ

78 นางสาว ปานิกา โคตรอาษา นักบริหารงานท่ัวไป อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ

79 นาง วิภาภรณ์ เบิกนา นักบริหารงานท่ัวไป อบต. บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ

80 นาง วนิดา ล่ิมอัศวโกวิท นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

81 นางสาว ชลดา อ่องสุวรรณ นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

82 นางสาว อัญชลี ศาลางาม นักบริหารงานท่ัวไป ทต. พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

83 นาย มาโนช ปิยนันท์จรัสศรี นักบริหารงานท่ัวไป อบต. บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี

84 นาย สัมพันธ์ ควรรับส่วน นักบริหารงานท่ัวไป ทต. สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี

85 นางสาว ดลพร กล่ินดอกแก้ว นักบริหารงานท่ัวไป ทต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี

86 นาย อรรณพ บัวเขียว นักบริหารงานท่ัวไป ทม. บางระจัน บางระจัน สิงห์บุรี

87 นางสาว จิรานุช สุขะวิริยะ นักบริหารงานท่ัวไป ทม. สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี

88 นาง ทิศากร รุ่งสุข นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี

89 นางสาว ศศิณี ศรีช านิ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี

90 นาง ชนัญญา ศรีแก้ว นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์

91 นางสาว นางสาวสุพรรณี โสฬส นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ศีขรภูมิ ศีขรภูมิ สุรินทร์

92 นาง นวลจันทร์ หาสุข นักบริหารงานท่ัวไป ทต. สนม สนม สุรินทร์

93 นางสาว เพลินพิศ โคนุตะ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

94 นางสาว กัญจน์กมล ทองโสภา นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

95 นาย ชูเกียรต์ิ พันธ์เกิด นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง

96 นาง พัดชา ชาญสอน	 นักบริหารงานท่ัวไป ทต. อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ

97 นางสาว ธณภรณ์ ยศทะแสน นักบริหารงานท่ัวไป ทต. แชแล กุมภวาปี อุดรธานี

98 พันจ่าโท ชวินโรจน์ ธรรมโชติธนาศิริ นักบริหารงานท่ัวไป ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

99 นาย วิชาญ ค าสุข นักบริหารงานท่ัวไป ทต. นาโพธ์ิ บุณฑริก อุบลราชธานี



 

  
 

 

QR Code กลุ่มอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปฯ รุ่น 94 
(เฉพาะผู้มีรายชื่อเข้าอบรม เท่านั้น)     

                                                        

 

  

หมายเหตุ. 

- กรุณาแจ้งยืนยันเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ  

โดยระบุ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล สังกัด อำเภอ จังหวัด ใน LINE กลุ่ม 
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ขั้นตอนการพมิยพ์ใบช ำระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

ลือก ตรวจสอบ 

1. เลือก 

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

ส่งที่ส่งมาด้วย 3 

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 

   
 



 -๑- 
         

หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) 
********************************** 

1.  ปรัชญา  มุ่งพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสรรค์ เชื่อมโยง 
และบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือองค์กรและประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั ้งที่ 
1/2561 เมื ่อวันที ่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติกำหนดให้การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป  
เป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องผ่านการฝึกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
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 จึงได้จัดทำหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป เพื่อใช้สำหรับฝึกอบรมและ
พัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  วัตถุประสงค์    
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทันสมัยทันเหตุการณ์ เสริมสร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงองค์กร และประชาชนเป็นหลัก มีความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนด นำนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สร้างสรร
รูปแบบวิธีการปฏิบัติงานราชการที่ทันสมัยยุครัฐบาลดิจิทัล มาใช้ในการบริการสาธารณะของท้องถิ่นทุกระดับ
ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีภาวะผู้นำในการทำงานเพื่อองค์กรและประชาชน มีการศึกษา วิเคราะห์
บทบาทภารกิจขององค์กรกับตำแหน่งสายงานอำนวยการ เพ่ือนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมร่วมกัน
ไปปรับใช้กับการทำงานในองค์กรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณลักษณะของ 
นักบริหารงานทั่วไปมืออาชีพ 
๔.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

4.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการในระดับสูง  
4.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
4.3  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ในการทำงานเพ่ือองค์กรและประชาชน 
4.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานโดย 

                คำนึงถึงองค์กร และประชาชนเป็นหลัก 
4.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เครือข่าย เพ่ือการปรึกษาหารือและทำงานร่วมกันในโอกาสต่อไป 
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๕.  กลุ่มเป้าหมาย    
5.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสาย

งานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และมีประสบการณ์โดยปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งที่จะได้รับการอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 

5.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และมีประสบการณ์โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะได้รับการอบรมมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี หรือ 

5.3 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6ว ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 และ
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และมีประสบการณ์และปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะได้รับอบรมมาแล้วไม่
น้อยกว่า 8 ปี หรือ 

5.4 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต ่ำกว่าประเภททั ่วไประดับชำนาญงาน และมี
ประสบการณ์และปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะได้รับการอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 

5.5 ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และมีประสบการณ์และปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะได้รับการ
อบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 

5.6 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และมีประสบการณ์และ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะได้รับการอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 

5.7 ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย...ระดับ 6 หรือระดับ 7 (นักบริหารงาน...ระดับต้น) หรือ 
5.8 ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย...ระดับต้น (นักบริหารงาน...ระดับต้น) หรือ 
5.9 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 6 หรือระดับ 7  

(หัวหน้าส่วน... ระดับ 6 หรือระดับ 7/หัวหน้ากอง ระดับ 6 (ผู้อำนวยการกอง...ระดับต้น)/หัวหน้าสำนักปลัด ระดับ 
6  
หรือระดับ 7 (หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น/ผู้อำนวยการกอง...ระดับ 7 (ผู้อำนวยการกอง...ระดับต้น)) หรือ 

5.10 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง...ระดับต้น/หัวหน้าสำนักปลัดระดับต้น  

6.  ระยะเวลาการศึกษาอบรม  21 วัน 
 - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปิด   จำนวน   1 วัน 
      - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน         จำนวน 16 วัน  
      - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จำนวน   2 วัน 
      - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง         จำนวน   1 วัน  
      - พิธีปิด                              จำนวน   1 วัน 
 
7.  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จำนวนวิชา จำนวนชั่วโมง 
1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน  
วิชาเฉพาะตำแหน่ง 
วิชาเสริม 

11 
23 
6 

33 
69 
18 

รวม 40 120 
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หมวดที่ 1  วิชาพื้นฐาน  จำนวน  11 วิชา 33 ชั่วโมง 
คำอธิบายหมวดวิชา: ความรู้ที ่จำเป็นของตำแหน่งอำนวยการ ซึ่งเป็นเรื ่องที่ควรจะรู้เพื่อเป็นฐานในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ เป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามบริบทของตำแหน่งให้สามารถการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
กำกับ แนะนำ  ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีคุณภาพ
และเกิดผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กรและประเทศชาติ 
1) พัฒนาภาวะผู้นำและผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพสูง    3 ชั่วโมง 
2) หลักการปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น      3 ชั่วโมง 
3) ยุทธศาสตร์ นโยบาย การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนลงสู่พื้นที่   3 ชั่วโมง 
4) มาตราฐานและแนวทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     3 ชั่วโมง 
5) ทักษะและความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
6) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง 
7) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร                           ๓ ชั่วโมง 
8) หลักกฎหมายปกครอง         ๓ ชั่วโมง 
9) การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    3 ชั่วโมง 
10) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
11) การปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล       3 ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตำแหน่ง   จำนวน 23 วิชา 69 ชั่วโมง 
คำอธิบายหมวดวิชา: เป็นความรู้ที่สำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการต้องรู้และต้องนำไปใช้ปฏิบัติงาน 
ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจึงต้องรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติงาน การวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ  แนะนำตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีคุณภาพสูงสุด 
1) การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์      3 ชั่วโมง 
2) การวางแผนงาน การเขียนโครงการและกระบวนการบริหารงบประมาณ   3 ชั่วโมง 
3) หลักการการบริหารพัสดุท้องถิ่นกับข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ    3 ชั่วโมง 
4) ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  3 ชั่วโมง 
5) การประชุมสภาท้องถิ่น                  3 ชั่วโมง 
6) การบริหารผลงานและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ    3 ชั่วโมง 
7) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ       3 ชั่วโมง 
8) การจัดทำคำของบประมาณและวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น    3 ชั่วโมง 
9) กลยุทธ์การดำเนินการทางวินัยของท้องถิ่น      3 ชั่วโมง 
10) กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่      3 ชั่วโมง 
11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
      การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  3 ชั่วโมง 
12) หลักการทำนิติกรรมและการบริหารสัญญาของท้องถิ่น     3 ชั่วโมง 
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- 13) หลักการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  3 ชั่วโมง 

14) หลักการทำนิติกรรมและการบริหารสัญญาของท้องถิ่น     3 ชั่วโมง 
15) หลักการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย      3 ชั่วโมง 
16) หลักการดำเนินงานตามกฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคาร    3 ชั่วโมง 
17) หลักการปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น   3 ชั่วโมง 
18) หลักการจัดการงานด้านกิจการสภาท้องถิ่น      3 ชั่วโมง 
19) เทคนิคการจัดประชุมและสัมมนา       3 ชั่วโมง 
20) หลักและวิธีปฏิบัติงานรัฐพิธี        3 ชั่วโมง 
21) การใช้เทคโนโนโลยีเพ่ือเพ่ิมและสิทธิภาพการทำงานในยุค Thailand 4.0   3 ชั่วโมง 
22) งานประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล       3 ชั่วโมง 
23) การจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    3 ชั่วโมง 
 
หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 
คำอธิบายหมวดวิชา : เป็นเรื่องที่น่าจะรู้เพื่อนำไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานให้มีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องค์กร การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดค้นวิธีการใหม่ๆเพื่อหาแนวทางในการนำไปบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็ นเลิศใน
การให้บริการสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
1) คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร       3 ชั่วโมง 
2) การพัฒนาความคิดเชิงระบบเพื่อบริหารนวัตกรรม     3 ชั่วโมง 
3) กรณีศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่      3 ชั่วโมง 
4) เทคนิคการพูดและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ      3 ชั่วโมง 
5) เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ   3 ชั่วโมง 
6) การบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี       3  ชั่วโมง 
7) การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และทิศทางความก้าวหน้า     3 ชั่วโมง 
8) เทคนิคการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ      3 ชั่วโมง 
9) การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม       3 ชั่วโมง 

 
๘. การศึกษาดูงาน จำนวน 2 วัน 

• รูปแบบและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่ 
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
• การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ 
• ศาสตร์พระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เศรษฐกิจพอเพียง   
• การผลิต การจัดการและการตลาดสินค้า OTOP      
• การส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
• การพัฒนาชุมชนและเมืองน่าอยู่ การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ  
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๙.เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม 
1) บรรยาย/การนำอภิปรายและอภิปรายเป็นคณะ 
2) การสัมมนาท้ายบทเรียน 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
4) ซักถามปัญหา 
5)  ศึกษาดูงาน 

 

10.การประเมินผลการฝึกอบรม โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
1) ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร 
2) ประเมินผลโครงการ 

                    3) ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องมีเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                    4) ประเมินผลสัมฤทธิ์และศักยภาพผู้เข้าอบรมตามเกณฑ์ท่ีระเบียบสถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่นว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาอบรมและสัมมนา พ.ศ.2546 กำหนดให้มีการวัดผลและ
ประเมินผล  โดยให้มีการวัดผลทางวิชาการร้อยละ  50  และประเมินผลทางพฤติกรรมร้อยละ  50 
 

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

 


