




ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาง จารีรัตน บุญประดิษฐ  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 นาง สาริสา แกวเพชร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

3 นาย ภานุมาศ อุนเรือน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

4 นาย จินดา เจเถื่อน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ตะคร้ําเอน ทามะกา กาญจนบุรี

5 สิบตํารวจโท ชยกร ดลไสว  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. แจนแลน กุฉินารายณ กาฬสินธุ

6 นางสาว ศุภิฌาณัฐฏี สารผล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ

7 นาย มานพ เวฬุวณารักษ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ

8 นาย วิเชียร บุญฤทธิ์  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. สหัสขันธ สหัสขันธ กาฬสินธุ

9 นาย อํานวย ตาวงค  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับสูง อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

10 นาง กฤษณา แสนสอาด  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

11 นาย วัชรเกียรติ์ ธีรการุณวงศ  รองปลัดเทศบาล  ระดับสูง ทม. จันทรบุรี เมืองจันทรบุรี จันทรบุรี

12 จาเอก กิตติพล บัวทะลา  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี

13 นาย ศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์ไพร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง ทต. หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี

14 วาที่รอยตรี ปรเมษฐ นิติกร  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม

15 นาย รามิล พัฒนมงคลเชฐ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับสูง อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

16 นาย ประธาน เทพสาร  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. แมจัน แมจัน เชียงราย

17 นาง ฐิตินันท ภูเกษ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บอพลอย บอไร ตราด

18 นาง ศรัญญา สารพา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. โคกกรวด ปากพลี นครนายก

19 นาง พรวดี วงศเจริญกิจ  รองปลัดเทศบาลนคร  ระดับกลาง ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

20 นาย ภาดล ศรีกระโทก  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับสูง อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสมีา

21 นาง ไขมุก ขุนเพชรวรรณ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. พุดชา เมืองนครราชสีมา นครราชสมีา

22 นาย อํานาจ พิศนอก  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสมีา

23 วาที่รอยตรี เชษฐชาติ ศิริธรปญญา  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. คลองไผ สีคิ้ว นครราชสมีา

24 นาย อุปถัมภ ปฏิทัศน  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับสูง ทม. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

25 นาย พิเชฐ บุญลึก  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. แวง แวง นราธิวาส

26 นาง พูนทรัพย อินทรงาม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หนองหัวชาง พรเจริญ บึงกาฬ

27 นางสาว บุปผา แกวประสงค  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. สนวน หวยราช บุรีรัมย

28 นาย ปรีดา นกอยู  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับสูง อบต. โคกไทย ศรมีโหสถ ปราจีนบุรี

29 พันจาอากาศเอก พิษณุ สุขีลักษณ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. อโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

30 นางสาว เบญจกร รองสุวรรณ  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับสูง อบจ. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันอาทิตยที่ 13 พฤศจิกายน - วันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร: นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 5 (รหัสหลักสูตร: 040000000000300005)
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31 นาย พิบูลย อันชะนะ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ทับปุด ทับปุด พังงา

32 นาย ภานุมาส รัตนอุบล  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

33 นาย ไกรวิชท ทองมา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร

34 นาย ภัทร  ใจเอม  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

35 นาย ศรีเพชร อินพันทัง  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

36 นาย มานัส เสนานุช  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

37 นาย ภควรรษ ธรรมพงศกร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. น้ํารอน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

38 นาย สุชาติ มูลลี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ

39 นาย บุญญฤทธิ์ สกลรัตนวงศ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. บรบือ บรบือ มหาสารคาม

40 นาย มานิตย ชุมหอง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ลําพะยา เมอืงยะลา ยะลา

41 นาย รูสลัน ดาราแม็ง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. กอตอตือระ รามัน ยะลา

42 นาย คุณาวุฒิ ไชยคําภา  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับสูง อบจ. รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

43 นาง สุดารัตน วารีวงษ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. โพธิ์ทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด

44 นาย ทศพล พลเย่ียม  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. จังหาร จังหาร รอยเอ็ด

45 นาย ลําพัน เศรษโฐ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

46 นางสาว พุทธนารถ เนมียะวงค  ปลัดเทศบาล  ระดับสูง ทต. บานเพ เมืองระยอง ระยอง

47 นาย ณัฐวัฒน อุยลี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. เพนียด โคกสําโรง ลพบุรี

48 นาย รุง ศรโีพธิ์  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับสูง อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

49 วาที่รอยเอก ชัยทัศน ศรีนันชัย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บานดง แมเมาะ ลําปาง

50 นาย ณราวุฒิ กลิ้งจักร  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. หนองลอง เวียงหนองลอง ลําพูน

51 นาย เฉลิมเกียรติ ไชยประสพ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. น้ําดิบ ปาซาง ลําพูน

52 นางสาว จตุพร จาตา ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. วังดิน ลี้ ลําพูน

53 นางสาว ชญานุช สิงหซอม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บก โนนคณู ศรีสะเกษ

54 นาย สุริยันต อยูลาย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. นาทอน ทุงหวา สตูล

55 นาย สมบูรณ สันหยี  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

56 นาย วรรณวุฒิ มาสุข  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

57 นางสาว จินตฐิตา สายจันทร  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

58 นางสาว อุมาพร พ่ึงสุข  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

59 นางสาว ธาริษา ยอนแมมะดัน  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับสูง อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

60 นางสาว ญาณิศา เสือทอง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
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61 จาเอก ณัฏฐวัฒน สรอยโท ปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

62 นาง เพชราภรณ มาชัยยะ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. เมืองขีดขิน บานหมอ สระบุรี

63 นาย ธนวัชร แมนพยัคฆ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. วังมวง วังมวง สระบุรี

64 นาง ภาณี นะราศรี  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี

65 นางสาว นภัสวรรณ บุญฮุย  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

66 นางสาว ปทมา มณอีินทร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

67 นาย เธียรินทร ปทมนิรันดรกุล  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับสูง อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

68 นาย วิชาญ อินบุญณะ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี

69 พันจาเอก สรกฤช อุตราศรี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. เมืองลีง จอมพระ สุรินทร

70 นาย ธวัชชัย เพียลา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ไรขี เลืออํานาจ อํานาจเจริญ

71 นาย กิจธนะ ธรากิตติรัฐ  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับสูง อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

72 นาย วันไชย ศิริมา  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. กงพานพันดอน กุมภวาป อุดรธานี

73 นาย มนูญ บุญมี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี

74 นาย สวัสดิ์ ฤทธิสิงห  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

75 นาย วิรัตน แกวพรหม  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี

76 นาย เทพพิทักษ วงละคร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หนองชางใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี



Line กลุมอบรม หลักสูตรนกับริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 5 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 
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หลักสูตร  นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 5  
คาลงทะเบียน  คนละ 89,000 บาท (แปดหมื่นเกาพันบาทถวน) 
โอนเขาบัญชี เลขที่บัญชี 045-522901-3 

“คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 

  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
  สาขา สภากาชาดไทย 

  บัญชีเงินฝากออมทรัพย 
 

หมายเหตุ กรุณานําสงเอกสาร ดังตอไปนี้  
1. สําเนาการชําระเงินจากธนาคาร  

2. แจงรายละเอียดของผูเขารับการอบรม ชื่อ สกุล/สังกัด/เบอรโทรศัพท 

นําสงที่ Email : training@law.chula.ac.th  หรือ 
  หมายเลขโทรศัพท LINE  : 090 678 0186 
 

เอกสารชําระเงิน 



 

๑ 
 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
นักบริหารงานท้องถ่ินระดับสูง รุ่นที่ 5 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการ
ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย ทั้งนี้ ให้มีกฎหมายก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพื่อก าหนดการแบ่งอ านาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดย
ค านึงถึงการกระจายอ านาจที่เพิ่มมากขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
รวมทั้งก าหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวนเท่ากันเป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

  ด้วยเหตุนี้ นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง จึงมีบทบาทอย่างส าคัญในการบริหารงานของท้องถิ่น ทั้งการ
ก ากับดูแลการบริหารงานของท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น รวมทั้ง
การปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ นัก
บริหารงานท้องถิ่นระดับสูงจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทภารกิจ หน้าที่ที่ครอบคลุมทั้งใน
ระดับนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงนโยบายระดับกรม ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ที่ส าคัญคือแนวทางปฏิบัติ     
อันเป็นผลจากการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานรูปแบบอื่น  ๆ          
ที่ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับ
ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับการบริหารงานในหน้าที่นั้น ๆ 

 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้บริหารงานท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

๒.   วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้พื้นฐานในต าแหน่งหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๒  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชนอยู่เสมอ และเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการของตนเอง 

๒.๓  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มคา่ 
๒.๔  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทันการณ์ โปร่งใสและ

เป็นธรรม 

๓.  หลักสูตรและหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่  5  มีระยะเวลาในการศึกษาอบรม ๔ สัปดาห์ 

ประกอบด้วย เปิดการอบรม ปฐมนิเทศน์ การชี้แจงกรอบโครงสร้างหลักสูตร การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดท า
รายงานงานส่วนบุคคล การศึกษาดูงานและน าเสนอสรุปผลดูงานในประเทศ  รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย ๔ หมวด ๓๕ วิชา ๑๐๕ ชั่วโมง ดังนี้  



 

๒ 
 

หมวด ๑ หลักวิชาพื้นฐาน 
การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถ่ิน เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทาง

การเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นนักบริหารระดับสูงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่นขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การก าหนดเครื่องมือการจัดการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารจัดการ
องค์กรส่วนท้องถิ่นที่ดี (Good Governance)  

วัตถุประสงค์   
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดเครื่องมือการจัดการส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ดี 

(Good Governance)  
ขอบเขตการศึกษา 
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในยุคปัจจุบันและอนาคต ยุทธศาสตร์ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เครื่องมือ

การจัดการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ดี (Good Governance)  และ
พลวัตรของชุมชนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการบ้านเมือง 

 

หมวดที่ ๑   หลักวิชาพื้นฐาน        จ านวนชั่วโมง 
๑.๑   ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง   3 
        และแนวนโยบายของรัฐ      
๑.๒   การพัฒนาและแนวทางการกระจายอ านาจในอนาคตของท้องถ่ินไทย   3 
๑.๓   การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่       3 
๑.๔   การบริหารงานภายใต้สังคมบริบทยุคใหม่ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์    3 
๑.๕   การบริหารงานภาครัฐและการสร้างธรรมาภิบาล      3 
๑.๖   ความท้าทายในบทบาทผู้น ายุคใหม่       3 

 

หมวด ๒ ศาสตร์พระราชา 
ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศาสตร์การพัฒนาอันลึกซึ้งที่พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทุ่มเทพระวรกายในการทรงงานตลอดช่วง
ระยะเวลาแห่งการครองราชย์ ส่งผลให้บังเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเจริญรุ่งเรือง ความผาสุกของประชาชนและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ นักบริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรที่จะเรียนรู้และน้อมน าศาสตร์
พระราชาไปใช้ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติหน้าที่การงานเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

วัตถุประสงค์   
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าใจหลักการและแนวทางในการท างานพัฒนาอย่างยั่งยนืตาม 

หลักทศพิธราชธรรมกับการเรียนรู้ตามเบื้องพระยุคลบาท 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารน าไปใช ้

จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้คิด ผูท้ า ให้เป็นผู้กระตุ้นสง่เสริม ผู้สนับสนุน 

ช่วยเหลือ โดยการปรับใช้ศาสตรพ์ระราชาเป็นหลักในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาบ้านเมืองและสังคมที่ยั่งยืน 



 

๓ 
 

         ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ความส าคัญและแนวทางการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรมกับการ

เรียนรู้ตามเบื้องพระยุคลบาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น 
การปรับบทบาทขององค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยการปรับ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานราชการ 
 

หมวดที่ ๒   สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนา              จ านวนชั่วโมง 
๒.๑    ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการท างานพัฒนาที่ยั่งยืน  3 
๒.๒    การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3 

 

หมวด ๓  วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง 

 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบ
ความส าเร็จนั้นจะต้องอาศัยการวางยุทธศาสตร์ การสร้างและการปรับใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหารงาน สามารถ
บริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทของตนในการบริหารงานท้องถิ่นอย่าง 
๒. สอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาล ทั้งในช่วงภาวะปกติและและภาวะวิกฤต ตลอดจนทิศทางของ

ประชาคมอาเซียน 
๓. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถวิเคราะห์และพฒันาแนวทางการปฏิบัติที่เปน็เลิศ  (Best 

Practice) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน  
๔. เพื่อให้การบริหารงานของผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปโดยมปีระสทิธิภาพสูงสุดบนพืน้ฐานของ

ความชอบด้วยกฎหมาย ในแง่ของประสิทธิภาพขององค์กร  
๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงเทคนิคการบริหารบุคคล (Human Resource Management) 

ตลอดจนแนวทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างมีประสิทธภิาพ  
๖. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งและมีความทนัสมัยตามแนวบรรทัดฐานของศาล
ปกครอง โดยครอบคลุมประเดน็เร่ืองระเบียบการประชุมสภา การเงิน การคลัง  การพัสดุ ตลอดจน
ความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   

ขอบเขตการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การบริการงานตามขอบเขตภารกิจ การบริหารบุคคล และความชอบด้วยกฎหมายและกฎเกณฑ์

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารองค์กร   

หมวดที่ ๓   ความรู้เฉพาะต าแหน่ง        จ านวนชั่วโมง 

๓.๑ นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น      ๓ 
๓.๒ เทคนิคการบริหารโครงการ แผนงาน และงบประมาณภายใต้    ๓ 

วิธีการงบประมาณที่ก าหนดใหม่ 
๓.๓ แนวทางการพัฒนารายได้ และการจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท.  ๓ 
๓.๔ การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณของ อปท.      ๓ 
๓.๕ หลักกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนส าหรับผู้บริหารงานท้องถิ่น   3 



 

๔ 
 

๓.๖   แนวทางค าวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีบริหารงานบุคคล    ๓
 ๓.๗ นโยบายและภารกิจด้านสาธารณสุขของ อปท.      ๓
 3.๘     การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบการคลัง การเงิน บัญชี และพัสดุ   ๓
 3.๙ สัมมนาแนวทางการตอบข้อหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณท้องถิ่น 3 

3.๑๐ การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานท้องถิ่น   3 
๓.๑๑ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานบุคคล    3 
3.๑๒   สัมมนาปัญหาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน อปท.   ๓ 
3.13   กฎระเบียบการเบิก – จ่ายของทางราชการเปรียบเทียบกับท้องถ่ิน   3 
3.14   ประสบการณ์การบริหารราชการภายใต้หลักคิดการบูรณาการ    ๓ 
3.15 การคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารงานในภาวะวิกฤติ     ๓ 
๓.๑6 ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อการท างานของท้องถ่ิน       3 

 

หมวด ๔ หลักวิชาเสริม 
การบริหารงานของนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงที่จะให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากการมีองค์ความรู้ใน

หลักวิชาพื้นฐานและหลักวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่งแล้ว ก็จะต้องเรียนรู้องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เป็นพลวัตรของสังคม อัน
เกิดจากกระบวนการพัฒนา นโยบาย การด าเนินการขององค์กรอื่น ๆ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันด้วย ดังนั้น การศึกษาหลักวิชาเสริมจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์   

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้นวัตกรรมการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การ
บริหารงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ แนวใหม่ เพื่อให้เกิดแนวคิด และการปรับประยุกต์เพื่อใช้ใน
การบริหารงาน 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานมคีวามสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งชาติ และเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธผิลและความคุ้มค่าในการด าเนินงานสูงสุด 

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศใน
ลักษณะศึกษาเชงิเปรียบเทียบ เพื่อให้แนวคิด และการปรับประยุกต์มาใช้ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประชาคมอาเซียน เพื่อให้สามารถน าไปใชป้รับปรุงและ 
พัฒนาการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคลอ้งกับบริบทของการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค อันจะท าให้การด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างความเป็นผู้น า การสรา้งทีมงาน ใน
องค์กร การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนศาสตร์และศลิป์ในการสื่อสารใน
องค์กร เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิส์ูงสุดในการปฏบิัติงาน 

๖. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการประสานงาน
ระหว่างกันในบริบทตา่ง ๆ อันจะท าให้เพิ่มสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มากยิ่งขึ้น 

๗. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวทางการปฏบิัติให้เหมาะสมกับกาลเทศะของบา้นเมือง  ใน
ส่วนที่เก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กร
เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 

 



 

๕ 
 

ขอบเขตการศึกษา 

นวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานขององค์กรในด้านต่าง  ๆ นโยบายระดับชาติที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเปรียบเทียบต่างประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกับการบริหารงานท้องถิ่น  การพัฒนาบทบาทการเป็นผู้น า  การสื่อสารในองค์กรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารงาน บทบาทของสื่อมวลชนกับการบริหารงานในท้องถิ่น การสร้างทีมงานในองค์กร  การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และแนวทางการจัดงานและการปฏิบัติตนในพิธีที่เก่ียวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

หมวดที่ 4   หมวดวิชาเสริม         จ านวนชั่วโมง 

4.1     การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๓
 ๔.๒     ท้องถิ่นเปรียบเทียบตา่งประเทศ : การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น   3 

๔.๓   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในยคุ Thailand ๔.๐  3 
๔.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน      3 
๔.5 จิตวิทยาการบริหาร : EQ และ AQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน   ๓ 
4.6   แนวทางการจัดงานและปฏิบตัิตนในพิธีที่เก่ียวเนื่องกับสถาบนัพระมหากษตัริย ์  3 
4.7   การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล  ๓ 
๔.8 การออกแบบชุมชนตามหลักภูมสิถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  3

  ของ อปท.อย่างยั่งยืน 
๔.9   เทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก     ๓ 
4.10    ทักษะสัมพนัธภาพส าหรับผู้บริหาร       3 
๔.11 เทคนิคการสร้างทีมงานในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาขน   3 
 

๔. วิธีการฝึกอบรม 
 ๔.๑  การศึกษาเอกสาร / การบรรยาย 
 ๔.๒  กรณีศึกษา / การสัมมนาท้ายบทเรียน 
 ๔.๓  การฝึกปฏิบัติ / การทดสอบก่อนและหลังอบรม 
 ๔.๔  ซักถามปัญหา 
 ๔.๕  การศึกษาดูงาน / จัดท ารายงาน 

๕.  คุณสมบัติและจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
  ๕.1  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการส านัก...ระดับ ๙ และผู้อ านวยการส านัก...
ระดับสูง/หัวหน้าส านักปลัด ระดับ ๙ และหัวหน้าส านักปลัดระดับสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
    ๕.2   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก...ระดับสูง/หัวหน้าส านักปลัดระดับสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
  ๕.3   ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองปลัด...ระดับ ๘ และรองปลัด...(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 
  ๕.4   ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองปลัด...ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) มาแล้ว ไม่น้อย
กว่า 4 ปี หรือ 
  ๕.5    ด ารงต าแหน่งปลัด...ระดับ ๘ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีหรือ  
  ๕.6    ด ารงต าแหน่งปลัด...ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) มาแล้วไมน่้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
  ๕.7    ด ารงต าแหน่งรองปลัด/ปลัด ระดับ ๙ และรองปลัด/ปลัด...(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) หรือ   
  ๕.8    ด ารงต าแหน่งรองปลัด/ปลัด..ระดับสูง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) 

๖.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม  

รุ่นที่ 5  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  
 



 

๖ 
 

๗.  สถานที่ในการฝึกอบรม 
๗.๑   ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
๗.๒   ศึกษาดูงานภายในประเทศ  

 

๘.   งบประมาณ 

  ค่าลงทะเบียนจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนละ  ๘๙,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณ  

      วิธีช าระค่าลงทะเบียน  โอนเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี  045 – 522901 – 3 
 

๙.  ตัวชี้วัดโครงการ 
๙.๑  จ านวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๙.๒  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

   

๑๐.  ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
 ผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพของการบริหารงานท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานการบริหารงานท้องถิ่นที่ถูกต้อง รู้
บทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา  
 

๑๑.  การรับรองผลการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผล 
        ๑๑.๑   ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และเข้าร่วมกิจกรรม (การศึกษาดูงาน) ตามที่หลักสูตรก าหนด จึงจะได้รับ
วุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม 
        ๑๑.๒   ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังการอบรม และ
มีการมอบหมายงานเพื่อท าการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ในรูปแบบงานศึกษาส่วนบุคคลและงานกลุ่ม พร้อมทั้งมีการ
น าเสนอผลการศึกษาอบรม 

 

๑๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

ตารางการฝึกอบรม 
 

สัปดาห์ที่ 1    ศึกษาอบรมในชั้นเรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

วัน/เดือน/ป ี 09.00–12.00 น. 13.00–16.00 น. 16.00–19.00 น. 

วันอาทิตย ์ - รายงานตัว/ลงทะเบยีน/ปฐมนิเทศ กิจกรรมนักศึกษา 

วันจันทร ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น สว่นภูมิภาค 

ส่วนกลาง และแนวนโยบายแหง่รัฐ 

ทักษะสัมพนัธภาพส าหรับผูบ้รหิาร ทดสอบทางวิชาการ 
(Pre-Test) 



 

๗ 
 

 

วัน/เดือน/ป ี 09.00–12.00 น. 13.00–16.00 น. 16.00–19.00 น. 

วันอังคาร 
การบริหารงานภาครัฐและการสร้าง 

ธรรมาภิบาล 
การพัฒนาและแนวทางการกระจาย
อ านาจในอนาคตของท้องถ่ินไทย 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธ 
การบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบการเงิน บญัชี พสัดุ 

นวัตกรรมและเทคนิคการบริหาร
ภาครัฐสมัยใหม่ 

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

ท างานในยุค 
Thailand 4.0 

วันพฤหัสบด ี
การบริหารงานภายใต้สังคมบริบทยุค

ใหม่ผ่านมุมมองประวัติศาสตร ์

จิตวิทยาการบริหาร : EQ และ AQ 
กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างาน 

ท้องถิ่นเปรียบเทียบ
ต่างประเทศ : การ
ปกครองท้องถิ่นของ

ประเทศญี่ปุ่น 

วันศุกร ์
แนวทางการพัฒนารายได้และการ
จัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง 

ของ อปท. 

เทคนิคการบริหารโครงการ แผนงาน 
และงบประมาณภายใต้วิธีการ

งบประมาณที่ก าหนดใหม่ 
กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร ์
เทคนิคการสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

เชิงรุก 
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ

การบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน 
- 

วันอาทิตย ์ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 

 

สัปดาห์ที่ 2    ศึกษาอบรมในชั้นเรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

วัน/เดือน/ป ี 09.00–12.00 น. 13.00–16.00 น. 16.00–19.00 น. 

วันจันทร ์ การจัดท าข้อบัญญัตงิบประมาณของ อปท. 
สัมมนาแนวทางการตอบข้อหารือทาง

การเงิน การคลัง พัสดุ  
และงบประมาณท้องถิ่น 

สัมมนาปัญหา
ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการ
บริหารงาน อปท. 

วันอังคาร การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของ

รัฐบาล 
กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธ 
การออกแบบชุมชนตามหลักภูมิ

สถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของ อปท. อย่างยั่งยืน 

การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบการคลัง การเงิน  

และการพัสด ุ

กฎระเบียบการเบิก-
จ่ายของทางราชการ

เปรียบเทียบกับ
ท้องถิ่น 

วันพฤหัสบด ี
ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดนิต่อการท างานของ 

อปท. 

การป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนในการ

บริหารงานท้องถิ่น 
กิจกรรมนักศึกษา 



 

๘ 
 

 

วัน/เดือน/ป ี 09.00–12.00 น. 13.00–16.00 น. 16.00–19.00 น. 

วันศุกร ์
หลักกฎหมายปกครองและกฎหมาย
มหาชนส าหรับผูบ้ริหารงานท้องถิ่น 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 
เศรษฐกิจชุมชน 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร ์
นโยบายและภารกิจด้านสาธารณสุขของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายและทิศทางการจัดการ 

ศึกษาท้องถิ่น 
กิจกรรมนักศึกษา 

วนัอาทิตย ์ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 

 
สัปดาห์ที่ 3    ศึกษาดูงานนอกสถานที่  

วัน/เดือน/ป ี 09.00–12.00 น. 13.00–16.00 น. 16.00–19.00 น. 

 
วันจันทร ์

 
ออกเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่  

วันอังคาร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่  

วันพุธ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่  

วันพฤหัสบด ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่  

วันศุกร ์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เดินทางกลบัจากศึกษาดูงานนอก

สถานที ่
- 

วันเสาร ์ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 

วันอาทิตย ์ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 

 
 

 
 



 

๙ 
 

สัปดาห์ที่ ๔    ศึกษาอบรมในชั้นเรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

วัน/เดือน/ป ี 09.00–12.00 น. 13.00–16.00 น. 16.00–19.00 น. 

 
วันจันทร ์

 

แนวทางการจัดงานและปฏิบตัิตนในพิธี
ที่เก่ียวเนื่องกับสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต 
ทดสอบทางวิชาการ

(Post-Test) 

วันอังคาร น าเสนอสถานการณ์จ าลอง น าเสนอสถานการณ์จ าลอง กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธ น าเสนอรายงานส่วนบุคคล น าเสนอรายงานส่วนบุคคล กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสบด ี
ประสบการณ์การบริหารราชการภายใต้

หลักคิดการบูรณาการ 
สัมมนาสรุปผลการศึกษาอบรม กิจกรรมนักศึกษา 

วันศุกร ์
พิธีปิดการศึกษาอบรม และบรรยาย 
ความท้าทายในบทบาทผู้น ายุคใหม่ 

เดินทางกลบัภูมิล าเนา - 

 

หมายเหตุ :   - ก าหนดการ รายวิชา และวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- ก าหนดการและรายละเอียดการศึกษาดูงานจะแจง้ให้ทราบระหว่างการอบรม  
  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

ข้อมูลส ำหรับกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียน 

ระยะเวลาอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ค่าลงทะเบียน  คนละ ๘๙,000.- บาท (แปดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)  
โอนเข้าบัญช ี  “คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  สาขา สภากาชาดไทย 

เลขที่บัญชี  045-522-901-3 
กรุณาส่งส าเนาเอกสาร ดังนี้  

 หลักฐานการโอนเงนิค่าลงทะเบยีน  
 รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน   

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ หากเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ใบสมัครเข้ารับการอบรม  (ที่ส่งให้สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น)  

โดยส่งที่  E-mail  :  training@law.chula.ac.th  

           สอบถามข้อมูลได้ที่  :   กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์  
                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- นางสาวนภกุล  ศรีกมลธิติ โทร. 0-2218-2017 ต่อ 216 
- นางสาววรรณิภา แย้มรับบุญ  โทร. 0-2218-2017 ต่อ 226 

 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) ณ สถานท่ีฝกอบรม วันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

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

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

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารดีผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


