














เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 
 

หลักสูตรขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น ระดับอาวุโส รุนที่ 1 
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คาลงทะเบียน  คนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



      . 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรขาราชการทองถ่ินระดับอาวโุส รุนที่ 1 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 
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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
 

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน 
หนาลิฟท ฯลฯ 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู
ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 

4. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.1 การเปาเอกสาร 1 ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก 
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

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

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

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

 
 



 
 
             

  หลักสูตรข้าราชการท้องถิ่นระดับอาวุโส 
******************* 

๑. ปรัชญา มุ่งพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ทักษะ และมรรถนะและสามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เป็นผู้สามารถบริหารจัดการงานในภารกิจในความ
รับผิดชอบได้อย่างดีมีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ 
และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน
ก่อนจะเลื่อนระดับเข้าสู่ต าแหน่งระดับอาวุโส จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดคุณสมบัติส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระดับอาวุโส จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด  
 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ
หน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับ
ให้กับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าหลักสูตรข้าราชการท้องถิ่นระดับอาวุโสขึ้น เพ่ือใช้ส าหรับ
ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไประดับช านาญงานและระดับอาวุโส ให้มี
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ให้มี
ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้ตามคุณลักษณะงานที่ก าหนด
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่ง
ระดับอาวุโส มีองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่เหมาสมกับการด ารงต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างาน 
ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในด้านการบริหารและปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากขึ้น ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๓.๓ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
แบบบูรณาการ และการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



- ๒ - 
 

 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้น าที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ 
ในการปฏิบัติงานและวางตน 

๔. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
     - ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไประดับช านาญงาน ทุกกลุ่มสายงาน  
 - หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้รับการคัดเลือกเพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส 

๕. ระยะเวลาการศึกษาอบรม จ านวน ๒ สัปดาห์ รวม ๑๓ วัน 
 - ปฐมนิเทศ/พิธีเปิด ๑ วัน 
 - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน ๘ วัน 
 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๒ วัน 
 - น าเสนอผลงานทางวิชาการและรายงานส่วนบุคคล ๑ วัน 
 - พิธีปิดอบรม/รับมอบใบประกาศ ๑ วัน 

๖. โครงสร้างหลักสูตร  

ที ่ การเรียนรู ้ จ านวน 
วิชา 

จ านวน 
ชั่วโมงเรียน 

จ านวน 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน  
หมวดวิชาความรู้เฉพาะประเภทต าแหน่งระดับอาวุโส 
การจัดท าข้อเสนอแนวคิดการพัฒนางาน 
น าเสนอแนวคิดการพัฒนางาน/รายงานรายบุคคล 

๔ 
๑๓ 
- 
- 

๑๕ 
๓๙ 
- 
- 

 
 

๑ หัวข้อ 
๑ ครั้ง 

รวม ๑๗ ๕๔  

 ๖.๑ หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน ๔ วิชา ๑๒ ชั่วโมง 
 ๑. วิชา แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             ๓ ชั่วโมง 
     สิทธิประโยชน์ และความก้าวหน้าในหน้าที่      
 ๒. วิชา การบริหารงานท้องถิ่นเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์      ๓ ชั่วโมง 
 ๓. วิชา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง  ๓ ชั่วโมง 
     และแนวนโยบายแห่งรัฐ 
 ๔. วิชา จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ๖ ชั่วโมง 

 ๖.๒ หมวดวิชาความรู้เฉพาะประเภทต าแหน่งระดับอาวุโส จ านวน ๑๓ วิชา ๓๙ ชั่วโมง 
 ๑. วิชา ทักษะ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital literacy)             ๓ ชั่วโมง 
          เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     
 ๒. วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
 ๓. วิชา เทคนิคและวิธีการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ     ๓ ชั่วโมง 
 ๔. วิชา การสร้างทีมงานและภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ Creative Leadership  ๓ ชั่วโมง 
 ๕. วิชา ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมสร้างสุข ส าหรับผู้บริหาร    ๓ ชั่วโมง 
 ๖. วิชา การบริหารงบประมาณและการเงินการคลังท้องถิ่น    ๓ ชั่วโมง 
 ๗. วิชา การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น   ๓ ชั่วโมง 



- ๓ - 
 

  
 ๘. วิชา หลักการบริหารงานพัสดุและความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ๓ ชั่วโมง 
 ๙. หลักการ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ๓ ชั่วโมง 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   
 ๑๐. หลักและวิธีปฏิบัติทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิด            ๓ ชั่วโมง 
     ๑๑. เทคนิคการท างานทีต่ามแนวทาง สตง. และ ป.ป.ช     ๓ ชั่วโมง 
 ๑๒. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการด าเนินงานขององค์กรปกครอง  ๓ ชั่วโมง 
           ส่วนท้องถิ่น 
 ๑๓. การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ    ๓ ชั่วโมง 
   

 ๖.๓ การจัดท าข้อเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอบรมจะต้องจัดท าผลงานข้อเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน พร้อมทั้ง
จะต้องน าเสนอผลงานดังกล่าวรายบุคคล/รายกลุ่ม ต่อคณะกรรมการหรืออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร 

 ๖.๔ การศึกษาเรียนรู้และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ณ หน่วยงานหรือองค์กรต้นแบบที่หลักสูตรก าหนด 

๗. วิธีการฝึกอบรม 
 - ศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ฝึกอบรม ในรูปแบบการฟังบรรยาย 
การศึกษาเอกสาร การอภิปราย กรณีศึกษา การแบ่งกลุ่มสัมมนา หรือวิธีอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับประเภทสายงาน 
 - การจัดท ารายงานส่วนบุคคล การท าเอกสารวิชาการ การจัดท าข้อเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงาน 
 - การน าเสนอผลงานรายบุคคล 
 - การศึกษาเรียนรู้และดูงานนอกสถานที ่

๘. สถานที่ในการฝึกอบรม  
ศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือโรงแรมต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสม และศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง หรือจังหวัดอ่ืน ๆ  

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ที่มีคุณลักษณะ คุณสมบัติ ความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ ระดับอาวุโส 
 ๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน ซ่ึงต้องก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูง
มากในด้านการบริหารและปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแบบบูรณาการ 
และการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้น าที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงานและวางตน 



- ๔ - 
 

๑๐.  การรับรองผลการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผล 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมให้ครบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ จึงจะส าเร็จการศึกษา

อบรม ได้รับประกาศนียบัตรรับรองและได้รับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 - เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด  
 - เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
 - ส่งผลงานทางวิชาการและรายงานส่วนบุคคล ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
 - น าเสนอผลงานทางวิชาการ/ข้อเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานเป็นรายบุคคล  
๑๑. ค่าลงทะเบียน  

ค่าลงทะเบียนจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยรวมค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าคู่มือ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการอบรม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ ค่ากิจกรรม
การศึกษาดูงาน *แต่จะไม่รวมค่าเดินทางมาอบรมและค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าวได้ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๑.๑ การช าระค่าลงทะเบียน 

๑๑.๑.๑ ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถโอนค่าลงทะเบียนจ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)    
ให้โอนเข้าบัญชี ชื่อ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๓-๕๙๐๘๖-๑ บัญชีออมทรัพย์ 

๑๑.๑.๒ กรุณาเขียนชื่อ-องค์กรของท่านลงในใบหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งเข้า  
 

                                  

หรือ Tcsw.tu@gmail.com 

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ๑๒.๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนั กงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมหลักสูตรภาคบังคับให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
      ๑๒.๒ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
 

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

mailto:Tcsw.tu@gmail.com


       
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  ข้าราชการท้องถิ่นระดับอาวุโส   

รุ่นที่  ๑ ระหว่างเดือน  ๑๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และศึกษาดูงานงานจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จัดโดยความร่วมมือระหว่าง 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

วัน ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. พักกลางวัน ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. หมายเหต ุ
๑๑ ธ.ค 
๒๕๖๕ 

    เวลา ๑๕.๐๐ น. รายงานตัว/ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรมและชี้แจงโครงการ 

 

การพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(นางสาวฐิติมา  ปุยอ๊อต) 

 

๑๒ ธ.ค 
๒๕๖๕ 

After Action 
Review 
(AAR) 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

นางสาวผ่องพรรณ มุขธระโกษา 

 การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 
ผศ.รณรงค์ จันใด หรือผู้แทน 

 

กิจกรรม ข้าราชการ
ท้องถ่ินระดับอาวุโส 

 

 

๑๓ ธ.ค 
 ๒๕๖๕ 

After Action 
Review 
(AAR) 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 

 

 การสร้างทีมงาน และภาวะผู้น าเชิงสร่างสรรค์ Creative 
Leadership 

อาจารย์ ดร.อาคร ประมงค์ 
 

กิจกรรม ข้าราชการ
ท้องถ่ินระดับอาวุโส 

 

 

๑๔ ธ.ค 
๒๕๖๕ 

After Action 
Review 
(AAR) 

เทคนิคการท างานตามแนวทาง สตง. และ ป.ป.ช.  
อาจารย์ พนมวัสส์ วุฒาพาณิชย ์

 ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สร้างสุข ส าหรับผู้บริหาร 
อาจารย์ พนมวัสส์ วุฒาพาณิชย ์

กิจกรรม ข้าราชการ
ท้องถ่ินระดับอาวุโส 

 

 

๑๕ ธ.ค 
๒๕๖๕ 

After Action 
Review 
(AAR) 

เทคนิคและวิธีการแปลงนโนบายสู่การปฏิบัติ 
นายไพบูลย์ โพธ์ิสุวรรณ 

  

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายไพบูลย์ โพธ์ิสุวรรณ  

กิจกรรม ข้าราชการ
ท้องถ่ินระดับอาวุโส 

 

 



วัน ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. พักกลางวัน ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. หมายเหต ุ
๑๖ ธ.ค 
๒๕๖๕ 

After Action 
Review 
(AAR) 

หลักการ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ 

 

 การบริหารงานท้องถ่ินที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ 

 

กิจกรรม ข้าราชการ
ท้องถ่ินระดับอาวุโส 

 

 

๑๗ ธ.ค 
๒๕๖๕ 

After Action 
Review 
(AAR) 

การบริหารงบประมาณ และการเงินการคลังท้องถิ่น 
นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และนโยบายแห่งรัฐ 

นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ 

กิจกรรม ข้าราชการ
ท้องถ่ินระดับอาวุโส 

 

 

๑๘ ธ.ค 
๒๕๖๕ 

After Action 
Review 
(AAR) 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล 

 หลักและวิธีปฏิบัติทางปกครอง และความรับผิดทาง
ละเมิด 

นายธนฤกต รัตนะพันธ์ 

กิจกรรม ข้าราชการ
ท้องถ่ินระดับอาวุโส 

 

 

๑๙ ธ.ค 
๒๕๖๕ 

After Action 
Review 
(AAR) 

ทักษะ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

น.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม 
 

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  กิจกรรม ข้าราชการ
ท้องถ่ินระดับอาวุโส 

 

 

๒๐ ธ.ค
๒๕๖๕ 

ศึกษาดูงาน การบริหารจดัการ การพัฒนาเมืองพทัยา 
 (ผู้น ำยุคใหม่) 
เมืองพัทยำ 

 ศึกษาดูงาน การบริหารจดัการ การพัฒนาเมืองพทัยา 
 (ผู้น ำยุคใหม่) 
เมืองพัทยำ 

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง 

๒๑ ธ.ค 
๒๕๖๕ 

ศึกษาดูงานเครือข่ายองค์กรชมุชนบ้านจ ารุง 
(จิตอาสาพฒันาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

นายชาติชาย  เหลืองเจริญ 
 

 ศึกษาดูงานเครือข่ายองค์กรชมุชนบ้านจ ารุง 
(จิตอาสาพฒันาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง) 
นายชาติชาย  เหลืองเจริญ 

กิจกรรม ข้าราชการ
ท้องถ่ินระดับอาวุโส 

 

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง 

๒๒ ธ.ค 
๒๕๖๕ 

สัมมนา แลกเปลี่ยน  
การจัดท าข้อเสนอแนวคิดการพัฒนางาน 

(Work shop) 
ผศ.รณรงค์ จันใด 

 สัมมนา แลกเปลี่ยน  
น ำเสนอแนวคิดกำรพัฒนำงำน(Work shop) 

ผศ.รณรงค์ จันใด 

กิจกรรม ข้าราชการ
ท้องถ่ินระดับอาวุโส 

 

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง 

๒๓ ธ.ค 
๒๕๖๕ 

After Action 
Review (AAR) 

สรุปบทเรียนรู้ 
พิธีปิดการอบรม 

 เดินทางกลับถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน   



*** ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
  กำรแต่งกำยในกำรอบรม 
  1. วันพิธีเปิดการอบรม และการอบรมภาคทฤษฎี ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
      ใส่ชุดนักศึกษา ( ผู้หญิง ใส่เสื้อเชิ๊ตขาวผูกเนคไท กระโปรงด า) 
                        ( ผู้ชาย ใส่เส้ือเชิ๊ตขาวผูกเนคไท กางเกงด า) 
                        หากมีเสื้อสูทสีด า ขอให้น าติดมาใส่ในระหว่างการอบรม  
      **  ทุกวันจันทร์ นักศึกษาสวมเครื่องแบบสีกากี   
           ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  ขอความร่วมมือแต่งกายผ้าไทย 
   2. วันศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา 
       ใส่ชุดนักศึกษา ชุดผ้าไทย หรือเสื้อรุ่น (ท่ีมีการบริหารจัดการโดยรุ่น)  จะท าการตกลงอีกครั้งก่อนการเดินทาง 
   ๓. กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย ข้าราชการท้องถิ่นระดับอาวุโส (ธีมฮาวาย) 
   ๔. พิธีปิดการอบรม  (ชาย หญิง สวนมเครื่องแบบชุดกากี) 
   ๕. วันเดินทางกลับ  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  (ชุดสุภาพ ฟรีสไตล์) 

   
 


