




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

1 นาง ปุญญิศา ช่วยนุ้ย นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. กระบ่ี เมืองกระบ่ี กระบ่ี

2 นาง พูลสวาสด์ิ ยินดี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. หนองสอ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

3 นางสาว ปภาวรินทร์ รัศมีทอง นักบริหารงานท่ัวไป อบต. บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร

4 นางสาว เพ็ชร์นารา ยอดค าปัน นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บ้านพราน พรานกระต่าย ก าแพงเพชร

5 นางสาว ฐิตารีย์ รุ่งสิทธ์ิธนโชติ นักบริหารงานท่ัวไป ทม. หนองปลิง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

6 นางสาว ดวงมณี โคตรโสภา นักบริหารงานท่ัวไป ทต. โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น

7 นางสาว นัฐธริกา แก้วศรีงาม นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี

8 นาง นุชวรา สมฤทธ์ิ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. นายายอาม นายายอาม จันทบุรี

9 นางสาว สุจิรา สุขเลิศ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. คลองใหญ่ โป่งน  าร้อน จันทบุรี

10 นาง อาณัฐชา อินทร์เหว่าวงษ์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ทับไทร โป่งน  าร้อน จันทบุรี

11 นางสาว เนาวรัตน์ ไชยสายัณห์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บางน  าเปรี ยว บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา

12 นางสาว อัจฉรา จันทรศิริ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

13 ว่าท่ีร้อยตรี นรา พูลผล นักบริหารงานท่ัวไป พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

14 นาย พงศ์ศิริ มิตรอมรธรรม นักบริหารงานท่ัวไป พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

15 นางสาว เกสรา  ขันทวี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี

16 นาย วรา รัตนะ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี

17 นางสาว พัชญ์ศิญาดา นภพันธุ์ณัทชญา นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

18 ว่าท่ีเรือตรี สินธ์ชัย นิติดุลยรัฐ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี

19 นาย อภิสิทธ์ิ มุหมีน นักบริหารงานท่ัวไป ทน. เจ้าพระยาสุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี

20 นาง ธิดารัตน์ โสมารคพันธ์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี

21 นาง กฤติภร เหล่าอุตร์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. แก้งคร้อ แก้งคร้อ ชัยภูมิ

22 นาย เจษฎา บุตรเพชร นักบริหารงานท่ัวไป ทต. นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ

23 นางสาว ศรัญญา แก่นวิถี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เทพสถิต เทพสถิต ชัยภูมิ

24 นาย อดุลย์ศักด์ิ เตียวตระกูล นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

25 นาง กิริยา ชุ่มมงคล นักบริหารงานท่ัวไป อบต. แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหำรงำนท่ัวไป (อ ำนวยกำรท้องถ่ินระดับต้น) รุ่นท่ี 95

ระหว่ำงวันท่ี 12 พฤศจิกำยน - 2 ธันวำคม 2565
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
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26 นางสาว วิจิตรี ทิพย์สุวรรณ นักบริหารงานท่ัวไป ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

27 นางสาว จุธารัฐ สุปิงคลัด นักบริหารงานท่ัวไป ทต. สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่

28 นางสาว รัฐณดา แดงละสี นักบริหารงานท่ัวไป ทน. แม่สอด แม่สอด ตาก

29 นาย นภดล เกวี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. วังเจ้า วังเจ้า ตาก

30 นาง ศศิกานต์ ชาญศิริเมธา นักบริหารงานท่ัวไป ทม. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

31 นาย ยุทธนา วรรณเวทีบุญพอ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม

32 นาย เฉลิมพล จันทร์เหลา นักบริหารงานท่ัวไป ทม. เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา

33 นางสาว สุชีรา กร่อยกระโทก นักบริหารงานท่ัวไป ทต. วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา

34 จ่าเอก ธณัช สังข์แก้ว นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

35 นาย สุริยงค์? ยืนยง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. คลองไผ่ สีคิ ว นครราชสีมา

36 นาง เพ็ญศรี โคจรานนท์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา

37 นาง ชนัญชิดา สาระนันท์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ท่ีวัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

38 นางสาว อิฐติยากร ทองสุข นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

39 นาง อมรรัตน์  จันคง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

40 นางสาว อนงค์ลักษณ์ สุวรรณโชติ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช

41 นาย ทนงค์ แย้มข า นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์

42 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ เช้ารุ่งเกียรติ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี

43 นางสาว เรณู อิ วอ าพันธ์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี

44 นางสาว วริดา สาระสี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บ้านบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี

45 นาย วรปรัชญ์ สุวรรณชาตรี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี

46 นาย อดิศักด์ิ อินท า นักบริหารงานท่ัวไป อบต. พระธาตุ เชียงกลาง น่าน

47 นางสาว เกษร หนูเดช นักบริหารงานท่ัวไป ทม. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

48 นางสาว ณัฐรินีย์ แช่มรัมย์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

49 นางสาว วริศรา อุ่นหล้า นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์

50 นางสาว อิษฎาณิศ ตันติชุติ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
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51 นาย วรินทร์ อินทรละมุล นักบริหารงานท่ัวไป อบต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

52 นาง จิตรา มีชัย นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

53 นาง จิตรา มีชัย นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

54 นางสาว หน่ึง เขียวมาวงศ์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

55 นาย อนุชา โห้สมบูรณ์ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

56 นาง วริษา ไข่แก้ว นักบริหารงานท่ัวไป อบต. บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

57 พันจ่าเอก สาริกา ชัยสาลี นักบริหารงานท่ัวไป อบต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

58 นาย ธวัชชัย จอมจันทร์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

59 นางสาว สุนารี ยาละ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. หย่วน เชียงค า พะเยา

60 นางสาว สุนันทา ศรีวิราช นักบริหารงานท่ัวไป ทม. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

61 นาย จิตรกร กัลยา นักบริหารงานท่ัวไป ทม. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

62 นาง ภัคจิรา นามไธสงค์ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

63 นางสาว วิภารัตน์ ชัยชนะ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง

64 นาย ธีระยุทธ คงใหม่ นักบริหารงานท่ัวไป ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

65 นาง ก่ิงเพียร ปัญญาค า นักบริหารงานท่ัวไป ทต. วังบงค์ ดงเจริญ พิจิตร

66 นาง ศรีไพร สุขวัฒน์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. วังบงค์ ดงเจริญ พิจิตร

67 นางสาว ศุภวรรณ  จันทรมณี นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร

68 นางสาว ชิดหทัย แจ่มเพชร นักบริหารงานท่ัวไป ทม. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

69 นาย ธวัชชัย มลัยค า นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ภูน  าหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

70 นางสาว วราพร ศรีเจริญ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ห้วยอ้อ ลอง แพร่

71 นางสาว บุญตา ช่างเหล็ก นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

72 นาย สันติพงษ์ ชมช่ืน นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

73 นาย ไมตรี มูสิกะโปน นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

74 นางสาว ทองบ่อ  ทองเจริญ นักบริหารงานท่ัวไป ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

75 นาย กรุงสยาม ผ่านเมือง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
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76 นาง ศุปัณยาษ์ ถนัดค้า นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

77 จ่าเอก อธิวัฒน์ ปาคาถา นักบริหารงานท่ัวไป ทต. สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

78 นาง วาสนา ปัจฉิมเพ็ชร นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

79 นาย นิทักษ์ บุญส่ง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ก าพวน สุขส าราญ ระนอง

80 นาง ชุลีภรณ์ ธนิกกุล นักบริหารงานท่ัวไป ทม. โพธาราม โพธาราม ราชบุรี

81 นาย ธีรไชย รูปงาม นักบริหารงานท่ัวไป อบต. จางเหนือ แม่เมาะ ล าปาง

82 นาง ศุภธิวา แย้มสุริโยทัย นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ทุ่งงาม เสริมงาม ล าปาง

83 นางสาว พัทธนันท์  อะถะกาศ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน

84 นาง พิมพ์นิภา ฤทธิศักด์ิ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย

85 นาง บุษกร ชาวดร นักบริหารงานท่ัวไป ทต. นาอาน เมืองเลย เลย

86 สิบเอก อ านาจ พรมวงษ์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. เมือง เมืองเลย เลย

87 นาย ชินพัฒน์ หัตถนา นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

88 นาย ไพศาล โยมมาก นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ล าไพล เทพา สงขลา

89 นาง ดาราการ์ กลัดเนียม นักบริหารงานท่ัวไป ทม. ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

90 นางสาว วัลภา จารุมัศย์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

91 นาง เมทธาพร เสนาะวาที นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

92 นางสาว ปาตีเมาะห์ บินยูโซะ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

93 นางสาว นริศรา	 น้อยมีเจริญ	 นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

94 นาย จักรพันธ์ ณ นคร นักบริหารงานท่ัวไป ทม. บางระจัน บางระจัน สิงห์บุรี

95 นาง กัญญาภัค แวงดีสอน นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย

96 นางสาว สิริวรรณ แสงเมือง นักบริหารงานท่ัวไป ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

97 นางสาว มัลลิกา ช านิจ นักบริหารงานท่ัวไป ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

98 นาย ชัยวัฒน์ พัชร์วัฒนศรี นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

99 นาง บุญฐิสา ชูชีพวิวัฒน์ชัย นักบริหารงานท่ัวไป ทต. อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี

100 นาย ปรเมศวร์ บุญให้ผล นักบริหารงานท่ัวไป ทต. พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี



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

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหำรงำนท่ัวไป (อ ำนวยกำรท้องถ่ินระดับต้น) รุ่นท่ี 95

ระหว่ำงวันท่ี 12 พฤศจิกำยน - 2 ธันวำคม 2565
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

101 นางสาว เก็จมณี หม่องพิชัย นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

102 นางสาว นิติธัญญา ศรีพัฒน์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เมืองเวียง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

103 จ่าเอก จรัญ ขจรอนันต์ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์

104 นาง สุภารัตน์ แสนเมืองแก้ว นักบริหารงานท่ัวไป ทม. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

105 นาง สรินยา สาคีรี นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

106 นางสาว สุภาพร จันทะเรือง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู

107 นาง รัตนากร ก้อนทอง นักบริหารงานท่ัวไป ทต. ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ

108 สิบเอก ส าเนียง ผาดีอุ่น นักบริหารงานท่ัวไป ทต. หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี



 

  
 

 

QR Code กลุ่มอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปฯ รุ่น 95 
(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 
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3. พิมพ์ใบชำระเงิน  





 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม  
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) ณ สถานที่ในวันรายงานตัว 
2. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล ทุกจุดเข้า-ออกอาคาร ห้องอบรม สำนักงาน หน้าลิฟท์ ฯลฯ 
3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพ่ือสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่อยู่

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้นั่งเว้นระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดำเนินการ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
5. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสถานที่ฝึกอบรม 

 

ระเบียบการแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม 
 

ชุดเรียน - วันจันทร์ และพิธีเปิด และพิธีปิด แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แต่งการด้วยชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร์/เสาร์/อาทิตย์)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดำหรือกรมท่า / รองเท้าหุ้มส้นสีดำเท่านั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า / รองเท้าคัทชูสีดำเท่านั้น 
 

ชุดออกกำลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดำ หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย 3 ตัว 
  - รองเท้าผ้าใบ/ถุงเท้า สำหรับออกกำลังกาย 
 

หมายเหตุ  - ไม่อนุญาตให้นำเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ได้จัดสถานที่ พร้อมมีเตารีดไว้บริการแล้ว)  
 



 -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 
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