




ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว ศศิธร โอชนะกาญจน นักบริหารงานทั่วไป อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 นาง ฐิติรัตน ประเสริฐศรี นักบริหารงานทั่วไป ทต. บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน

3 นางสาว วันเพ็ญ ออนปดชา นักบริหารงานศึกษา ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี

4 จาเอก สนธยา มาระวัง นักบริหารงานสาธารณสุข ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

5 นางสาว สุภัสสร รังสินธุ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

6 นางสาว เอกรัตน ลายทอง นักบริหารงานทั่วไป พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

7 นาง ปาณรดา อัตโตหิ นักบริหารงานทั่วไป พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

8 นาย ชินกร กระดังงา นักบริหารงานชาง พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

9 นาย ณัฐพงศ แสนทวีสุข นักบริหารงานชางสุขาภิบาล พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

10 นาย สามชาย ไทยกุล นักบริหารงานชาง พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

11 นาย อิสราฎร  หิรัญพลกุล นักบริหารงานชาง ทต. หัวกุญแจ บานบึง ชลบุรี

12 นาย ชาญชัย สิริกาญจโนดม นักบริหารงานชาง อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

13 นางสาว ปภาดา สุทธิกิตติวรกุล นักบริหารงานสาธารณสุข ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

14 นางสาว พรพิมล ขอนทอง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

15 นาย ธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ นักบริหารงานชาง ทม. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

16 นาย รุงธรรม ธรรมรักษ นักบริหารงานชาง ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

17 นาง ราตรี ธงศรี นักบริหารงานทั่วไป อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

18 นาย ผดุงศิลป อินทะรังษี นักบริหารงานศึกษา ทต. ปาซาง แมจัน เชียงราย

19 นางสาว ไอรินทร หมื่นใจสรอย นักบริหารงานการคลัง ทม. ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม

20 นางสาว พลอยปภัส นิธิจรัสรวี นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองจอม สันทราย เชียงใหม

21 นาง จีรวรรณ แจกสินธุ นักบริหารงานการคลัง ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม

22 นาง ลํายอง ธรรมประณีต นักบริหารงานการคลัง ทต. สันปาตอง สันปาตอง เชียงใหม

23 นาย ฐิติศักดิ์ กัญจนกษิดิส นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. สันผักหวาน หางดง เชียงใหม

24 นางสาว อัจฉรานี ปราบริปู นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ทต. แมระมาด แมระมาด ตาก

25 นาย อรรฆรัตน อรัญพิทักษ นักบริหารงานชาง ทน. แมสอด แมสอด ตาก

26 นางสาว กัลยกร การุญ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม

27 นางสาว วิลาวัณย หาไชยอินทร นักบริหารงานศึกษา ทต. ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม

28 นางสาว นภาวรรณ ศรีงาม นักบริหารงานศึกษา อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

29 นาง เบญญาภา บุรณชัยนันท นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

30 นาย สุรศักดิ์ ชาญณรงค นักบริหารงานทั่วไป อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถานที่อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 15

ระหวางวันที่ 13 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2565
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31 นาย สุเมศ มณีนิล นักบริหารงานทั่วไป ทต. ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช

32 นางสาว กัญญารัตน ขันสุข นักบริหารงานการคลัง ทต. สิชล สิชล นครศรีธรรมราช

33 นาย ภาณุวัฒน พูลเพ่ิม นักบริหารงานชาง ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

34 นาง ทัศวลี ผึ้งสีใส นักบริหารงานทั่วไป อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

35 นางสาว พรตะวัน กิติจันวานิตย นักบริหารงานการคลัง ทต. ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค

36 นาย อัสมี มะยูโซะ นักบริหารงานทั่วไป อบต. บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี

37 นาง วัชราภรณ พละกลาง นักบริหารงานศึกษา ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

38 นาย ชํานาญ จงกลลาบาน นักบริหารงานชาง ทม. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

39 นางสาว สุนิมาน  หาสกุล นักบริหารงานทั่วไป อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

40 นาย อัศวิน เข็มทอง นักบริหารงานชาง ทม. นาน เมืองนาน นาน

41 นาง วราภรณ บุญปราศภัย นักบริหารงานสาธารณสุข ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

42 นาย สถิตย ฉ่ําแฉลม นักบริหารงานชาง ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

43 นางสาว นริศรา นารีจันทร นักบริหารงานสาธารณสุข อบต. นนทรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

44 นาง ชนกพร อาหวัง นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

45 นาย กิตติภพ ประทุม นักบริหารงานทั่วไป ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

46 นาง นุธิตา ขุนแกว นักบริหารงานการคลัง อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

47 นาง พลอยมณีภัคช เพ็ชอําไพ นักบริหารงานการคลัง ทต. นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

48 นาย วีระพงษ คํามูล นักบริหารงานการคลัง ทม. ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา

49 นาย ณัฐพล ทองอําภา นักบริหารงานชาง ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

50 นาย ประจิม ถั่วทอง นักบริหารงานชาง ทต. คึกคัก ตะก่ัวปา พังงา

51 นาย วิชาญ อินทรอักษา นักบริหารงานชาง ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

52 นางสาว อินทิรา อินทรัตน นักบริหารงานสาธารณสุข ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

53 นางสาว นภาพร ขุนเจริญ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง

54 นาย ณวัสพล รุงโต นักบริหารงานทั่วไป ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

55 นาย กองศักดิ์ ธรรมโณ นักบริหารงานสาธารณสุข อบต. สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

56 นาย วรดร ยวียส นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. เขายอย เขายอย เพชรบุรี

57 นางสาว อารีวรรณ ชื่นชม นักบริหารงานทั่วไป ทต. เขายอย เขายอย เพชรบุรี

58 นางสาว กนกวรรณ ศรีมงคล นักบริหารงานทั่วไป ทต. นายาง ชะอํา เพชรบุรี

59 นาย สรวิชญ เอี่ยมเอก นักบริหารงานทั่วไป ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

60 นาย ปกรณ เกิดศิริ นักบริหารงานชาง อบจ. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
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61 จาเอก นันทวุฒิ ปองขันธ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

62 นาย กานต ติตะสี นักบริหารงานการคลัง ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

63 นาง นันทา เงินแดง นักบริหารงานการคลัง อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

64 นางสาว รวินทรนิภา ผาดํา นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

65 นางสาว สุรียรัตน แดงบุญเลิศ นักบริหารงานการคลัง อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง

66 นางสาว เสาวณีย แกวเกลี้ยง นักบริหารงานการคลัง ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

67 นางสาว ณัฐญา พลเสน นักบริหารงานศึกษา ทต. บานสิงห โพธาราม ราชบุรี

68 นาย ชาณุรัตน ชัยรัตนะเวโรจน นักบริหารงานศึกษา ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

69 นาย วรรณวิทย สุวรรณปาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

70 นางสาว ญาณิศา ควนเครือ นักบริหารงานทั่วไป ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

71 นาง ศศิมาภรณ ปนเต นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

72 นาง เตือนตรา หาญมนตรี นักบริหารงานศึกษา ทม. เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง

73 นาย วัชรพงศ วงศชุมภู นักบริหารงานชาง ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

74 นาย ตรี ดวงสา นักบริหารงานทั่วไป อบจ. เลย เมืองเลย เลย

75 นาง อิศรีย สุดราม นักบริหารงานศึกษา อบต. ฉลุง หาดใหญ สงขลา

76 นาง จิดาภา รามศรี นักบริหารงานการคลัง อบต. ฉลุง หาดใหญ สงขลา

77 นาย เดช วองไว นักบริหารงานสาธารณสุข อบต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

78 นาย ทะนุ พวงพูล นักบริหารงานชาง อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

79 นางสาว ดารุณี โชคเก้ือ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

80 นาง รอฮานี ภูมิบุตร นักบริหารงานศึกษา อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

81 นาย สมศักดิ์ หัดขะเจ นักบริหารงานศึกษา อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

82 นาย ปลอด ใจน้ํา นักบริหารงานชาง ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

83 นาง มนัสนันท ถึงคุณ นักบริหารงานการคลัง ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

84 นาย ภูวภัท พิมพิลา นักบริหารงานการคลัง ทม. คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร

85 นาย ดนัย เชื่อมประไพ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

86 นาง เหมือนจิตต ชินรักษกุล นักบริหารงานการคลัง ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

87 นางสาว อารีรัตน สุขผล นักบริหารงานการคลัง ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

88 นาย ณัฏฐณภัทร ตะถะวิบูลย นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ทม. ทับกวาง แกงคอย สระบุรี

89 นาง สุดสวาท สังขนอย นักบริหารงานทั่วไป อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี

90 นาย จิรวัฒน  เขียวสอาด นักบริหารงานชาง ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถานที่อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 15

ระหวางวันที่ 13 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2565

91 นาง ทิพวรรณ  สิงหทอง นักบริหารงานการคลัง ทต. กุดนกเปลา เมืองสระบุรี สระบุรี

92 นาง สมสุข ฐานะวร นักบริหารงานการคลัง ทต. ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี

93 นางสาว ธัญรัตน เข็มทอง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

94 นางสาว วัฒนา วิเศษฤทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. วังมวง วังมวง สระบุรี

95 นาย พิทยาธร  แกวหลวง นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

96 นาง พัชรภร แกวรัตน นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

97 สิบเอก อาทิตย ปนเขียว นักบริหารงานทั่วไป อบต. มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

98 นาง สุธัญญา ศุภฉายากุล นักบริหารงานศึกษา ทน. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

99 นางสาว จันทรจิรา ชุระบํา นักบริหารงานทั่วไป ทน. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

100 นาง พวงแกว บัวเพชร นักบริหารงานสาธารณสุข ทน. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

101 นาง อรอนงค ทาหอม นักบริหารงานการคลัง ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

102 นางสาว กรรณิการ เขื่อนแกว นักบริหารงานการคลัง ทต. ศรีเชียงใหม ศรีเชียงใหม หนองคาย

103 นาย พีราวิชญ  ขจรดี นักบริหารงานทั่วไป อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

104 นาย สิทธิพร สุขภัททิยา นักบริหารงานชาง ทต. สามโก สามโก อางทอง

105 นาง เกษแกว เกตุผาสุข นักบริหารงานศึกษา ทต. สามโก สามโก อางทอง

106 นาย วรรมงคล สวัสดี นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี

107 นาย อุทัย ปาปะตัง นักบริหารงานการคลัง อบต. เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี

108 นางสาว คําพาตย  บุญเอื้อ นักบริหารงานทั่วไป ทม. แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง 

คาลงทะเบียน จํานวน 89,000 บาท/คน (แปดหมื่นเกาพันบาทถวน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น 

       สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี 018 – 258872 - 0 

หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน พรอมรายละเอียด โดยใหระบุ 

ชื่อหลักสูตร , รุน , ชื่อ-นามสกุล , สังกัด , อําเภอ , จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม 

ลงในสําเนาใบโอนเงิน เพื่อใชในการออกใบเสร็จรังเงิน 

โดยสงเอกสารมาที่ QR Code กลุมอบรม จะมีเจาหนาที่ตอบกลับให 



แบบฟอรมการนําสงเอกสาร 

กรุณาสงมาที่ QR Code กลุมอบรม 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง 

รุนที ่15  

อบรมระหวางวันที่ 13 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด.................................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทร.................................................................. 

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง 

รุนที่ 15 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 











 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันแรก - 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตร และการเตรียมความพรอม 
Online 

วันที่ 2 
วิชา การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และแผนฯ 12 

กับการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

วิชา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกับ
การปฏิบัติงานราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 3 
วิชา สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน และ พรบ.

อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

วิชา การกระจายอํานาจการปกครอง
ทองถิ่น                                            

วิชา วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 
ของไทย 

วันที่ 4 
วิชา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

: ปญหาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต     
วิชา การบริหารจัดการบานเมือง 

และสังคมที่ดี                 
วิชา คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ

ผูบริหาร 

วันที่ 5 
วิชา ศาสตรกษัตริยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการทํางานพัฒนาที่ยั่งยนื 

วิชา แนวทางจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่นไปการปฏิบัติ 

สัมมนากิจกรรมกลุม 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 

 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

  เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 6 วิชา กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. (๑)                     

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 
อปท. (๒)                       

สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 7 
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 
สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 8 วิชา กฎหมายและอํานาจหนาที่ของ อปท. วิชา กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของทองถิ่น   

วันที่ 9 ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

วันที่ 10  รายงานตัวเขารับการฝกอบรม ณ สถานที่จัดโครงการฝกอบรม 

 
***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

  เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 11 วิชา การวางแผนและการบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์                                         

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ                                                        สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 12 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น) วันที่ ๑ 

วันที่ 13 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น) วันที่ ๒ 

วันที่ 14 
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 

วันที่ 15 ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง (สัปดาหที่ ๒) 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 
 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 

 
  เวลา 

วัน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 16 
วิชา กฎระเบียบการเบิก – จายของทางราชการ

เปรียบเทียบกับทองถิ่น 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา การบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุ             

สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 17 
วิชา การจัดระบบงบประมาณ 

และการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ 
วิชา แนวทางปฏิบัติทางการเงิน การคลัง 

พัสดุและงบประมาณทองถิ่น 
สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 18 
วิชา แนวทางปฏิบัติทางการเงิน การคลัง พัสดุและ

งบประมาณทองถิ่น 
วิชา แนวปฏิบัติดานบริหารงานบุคคล  

กรณีศึกษา 
กีฬา/กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

วันที่ 19 
วิชา แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในการปฏิบัติงาน

ตามหลักสมรรถนะ            
วิชา ขอสังเกตและขอตรวจพบของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินตอ อปท.                   

สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 20 วิชา การเสริมสรางวินัยและปองกันความผิดทางวินัย         วิชา การบริหารความขัดแยง สัมมนากิจกรรมกลุม 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 

 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 

 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 21 
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 
พบอาจารยประจํากลุม 

วันที่ 22 ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง (สัปดาหที่ ๓) 

วันที่ 23 
วิชา การบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร  
วิชา เทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงาน สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 24 วิชา เทคนิคการบริหารโครงการและการติดตามประเมินผล 
วิชา ผูนํายุคใหม : ความคิดกวางไกลใฝ

คุณธรรม                                     
สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 25 วิชา การวิเคราะหและแกไขปญหา                                                     วิชา การสรางและบริหารทีมงานคุณภาพ            
 

สัมมนากิจกรรมกลุม 
 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 

 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 26 วิชา เทคนิคการสรางและพัฒนาเครือขาย                                                   

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา เทคนิคการสื่อสาร โนมนาวและเจรจา
ตอรอง                                         

สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 27 
วิชา แนวทางการจัดงานและปฏิบัติตนในพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับ

สถาบันพระมหากษัตริย 

วิชา สุขภาวะของนักบริหารกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ 
สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 28 ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง (สัปดาหที่ ๔) 

วันที่ 29 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) 
 

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๑ 
 

วันที่ 30 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๒ 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

  เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 31 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๓ 

วันที่ 32 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๔ 

วันที่ 33 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๕ 

วันที่ 34 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๖   

วันที่ 35 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) 
ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๗   

สัปดาหที่ ๕ 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 

 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 36 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง (สัปดาหที่ ๕) 

วันที่ 37 วิชา ศิลปะการพูดและบรรยายสรุป        
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 

วันที่ 38 การสอบวัดและประเมินผล การสอบวัดและประเมินผล 

วันที่ 39 
การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม 

การวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานเดี่ยว) 
การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรมการวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานเดี่ยว) 

วันที่ 40 
การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม 

การวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานกลุม) 
การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม 

การวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานกลุม) 

วันสุดทาย สรุป/การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม พิธีปดการศึกษาอบรม 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 



 

 
  

 
 

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 
 

 
 


