




ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว ปริศนา  สามารถ  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

2 นาย ไพสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. อาวลึกใต อาวลึก กระบี่

3 นาย ศวิัช สมบัติอํานวยโชค  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. ทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี

4 นาย ประชารักษ แซงคํา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

5 นาย เมธา นนทมาตย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. กุดคาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ

6 เรือโท มารุต สมวงศ  ปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. พระบุ พระยืน ขอนแกน

7 สิบตํารวจเอก คมสินธุ ประสมพืช  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน

8 วาที่รอยตรี ธนพนธ แยมศิริ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. เทพนิมิต โปงน้ํารอน จันทบุรี

9 นางสาว ณภัทร คลองสืบขาว  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

10 นาย ณรงคศักดิ์ เพ็ชรกําจัด  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

11 นาย สรวุฒิ วัชรีนันท  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

12 นางสาว เกตนนิภา ไกรจะบก  รองปลัดเทศบาลเมอืง  ระดับกลาง ทม. พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี

13 นาย ปริญญา มธุรส  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บางนาง พานทอง ชลบุรี

14 นาย ศริิ เรืองมัจฉา  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

15 นาง ทรายทอง มีสําราญ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. สํานักบก เมอืงชลบุรี ชลบุรี

16 นาง ลออง วิริยะสมบัติ  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี

17 นางสาว สายสุนีย เงนิชาง  หัวหนาสํานักปลัด  ระดับกลาง อบจ. ชัยนาท เมืองชยันาท ชัยนาท

18 นาย กิตติศักดิ์ เกิดนอก  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

19 นาย ญาณาฤทธิ์ หนสมสุข  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

20 นาย วสุชาติ พิชัย  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

21 นาย วรรณศักดิ์ แกนทรัพย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. แมทา แมออน เชียงใหม

22 วาที่รอยตรี อํานาจ สุขเหล็ก  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม

23 นาย สมบัติ สิทธิชัย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. โคกยาง กันตัง ตรัง

24 นาย จตุพร ศรีสุวรรณ  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

25 นางสาว จันทร สุขลิ้ม  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง

26 นางสาว ประภาพันธ ปนชู  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. เกาะกูด เกาะกูด ตราด

27 นางสาว สุชาดา หวลถนอม  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด

28 นางสาว เขมรัตน วงษมะณี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. ชุมพล องครักษ นครนายก

หลักสูตร: นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 6 (รหัสหลักสูตร: 040000000000200006)

ระหวางวันที่ 22 มกราคม - 17 กุมภาพันธ 2566

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 6 (รหัสหลักสูตร: 040000000000200006)

ระหวางวันที่ 22 มกราคม - 17 กุมภาพันธ 2566

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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29 นางสาว สุรีย วนะกรรม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. คลองจินดา สามพราน นครปฐม

30 นาย จิรกร แซะจอหอ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. โปงแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

31 นางสาว สุฎารักษ สอาง  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

32 นางสาว ขนิษฐา แกวภูมิแห  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

33 นาง อารียาณัฏฐ ศรีจํานอง  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช

34 นาย วรานนท กรุงแกว  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช

35 วาที่รอยโท พรศักดิ์ ดําแดง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

36 นาง ลิ้นจี่ ภาชนะกาญจน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช

37 จาสิบตํารวจ ศุภกร เรืองธีรวงศา  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค

38 วาที่รอยตรี รังสรรค ณ นาน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. แมเปน แมเปน นครสวรรค

39 นาง สรัญจิต นิ่มสิทธิกุล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. มาบแก ลาดยาว นครสวรรค

40 นางสาว ปริษา จันทรศร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค

41 นาย สุดใจ ซอนกลิ่น  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

42 นาง เปรมกมล  โชตินอก  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

43 นาย ไพสิฐ นรารักษ  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

44 นาย นิพนธ พรหมจารี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. คําแกว โซพิสัย บึงกาฬ

45 นาย สุภรักษ คําสงค  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ

46 นาย มารินทร เคนทรักดิ์  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ

47 นาย สัญญา สุขเกษม  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. โปงเปอย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

48 นาย สุรเสน วรรณูปถัมภ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บานปรือ กระสัง บุรีรัมย

49 นาย ชาญยุทธ โนนบุ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. สระทอง หนองหงส บุรีรัมย

50 นาย ศราวุฒิ เทพรอด  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี

51 นาง ฐิตารีย เจริญนพศักดิ์  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

52 นางสาว กฤษฎาพร นาคถนอม  รองปลัดเทศบาลนคร  ระดับกลาง ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

53 นางสาว ศุภดามาศ  จันทาธอน  รองปลัดเทศบาลนคร  ระดับกลาง ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

54 นาง วรายุภัสร ละมัยจันทร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บึงคอไห ลําลูกกา ปทุมธานี

55 นาง ชมพู เพลัย  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. ลําสามแกว ลําลูกกา ปทุมธานี

56 นางสาว อุไรวรรณ วงษที  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
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57 นาย อนวัช พลอยบุศย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ

58 นาย วิศิษฐ สังขสุวรรณ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

59 นาย สุรวัฒน อยูเปนสุข  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

60 นาย วิโรจน พรมบุตร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

61 พันจาเอก จักรกฤษณ โชตนา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

62 นาย ถาวร กวีสันติภาวัฒน  ปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

63 นาง โชติกา ไชยภัทรโสทร  ปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. พอมิ่ง ปะนาเระ ปตตานี

64 จาเอก พีระยศ วรรณเผือก  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ลุมพลี พระนครศรอียุธยา พระนครศรอียุธยา

65 จาอากาศเอก อภิชาติ ไชยสีดา  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรอียุธยา

66 นาย ทวีจักร สิงเหาะ  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

67 นางสาว กัญณภัทร แกวกล้ํา  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. แมขรี ตะโหมด พัทลุง

68 นาย เสนห คุมคูณ  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

69 นาย อุทัย อินแดง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี

70 นาย กฤษณ สมรมิตร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หนองชุมพล เขายอย เพชรบุรี

71 นาย ดํารงค สังวาลยเพ็ชร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หวยทาชาง เขายอย เพชรบุรี

72 นาย นิติธร ดารากรณ  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี

73 นางสาว ลักขณา เรืองทับ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

74 นาย ปรพล พรมเกิด  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

75 นาย ธรปรีชา ปกเขตานัง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บานหวาย วาปปทุม มหาสารคาม

76 นาย อรรถพงษ แวสือนิ  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. เบตง เบตง ยะลา

77 นาง วิภาภรณ ทองเบา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

78 นาย กิตติเกียรติ หงษศรี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

79 นาย วิชัย นวลนิ่ม  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

80 นาย พิเชษฐ วงศอยู  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ตะพง เมืองระยอง ระยอง

81 นางสาว ยุวพร ดีพุดซา  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. บานเพ เมืองระยอง ระยอง

82 นาย ธรรมบาล ฉิมพลี  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

83 นางสาว ดวงพร สิทธิมาลัยรัตน  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

84 จาสิบเอก นพดล ฤทธิมนตรี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ดอนคา บางแพ ราชบุรี
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85 นาง สุพัฒชา ทวีทรัพยมั่นคง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. เขาขลุง บานโปง ราชบุรี

86 นาย นาวิน โครงเซน็  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ดอนทราย ปากทอ ราชบุรี

87 นาย มนตรี พุทธโอวาท  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. บอกระดาน ปากทอ ราชบุรี

88 นางสาว จิรฐา พรมรักษ  รองปลัดเทศบาลเมอืง  ระดับกลาง ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

89 นางสาว เชนดาว นพศรี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี

90 นาย ไพเราะ จันทรเพชร  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี

91 นาย ภีระพัฒณ กลิ่นจันทร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หัวลํา ทาหลวง ลพบุรี

92 นาง อัญชลี ฤทธิ์ประภา  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ศาลา เกาะคา ลําปาง

93 นาย ยุทธนา ศรีสมบูรณ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง

94 นางสาว ณปภัช อุตตมชัย  หัวหนาสํานักปลัด  ระดับกลาง อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

95 วาที่รอยตรี ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. กอ ลี้ ลําพูน

96 นาย พิษณุ บูรณวิชิต  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. วังยาว ดานซาย เลย

97 นาย วิชัย ศรีอินทร  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. คูบ น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

98 นาย สุขสันติ์ เคนทวาย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร

99 นาง นุชนาถ พรหมหากุล  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. พะวง เมืองสงขลา สงขลา

100 นาย สมจิตร ยิ้มสุด  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

101 นาย สุชาติ บริรักษกิจดํารง  รองปลัดเทศบาลนคร  ระดับกลาง ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

102 นาย พชร  หลวงไผพล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมทุรปราการ

103 นาง สุขมา บาโด  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ

104 นาย สุรศักดิ์ คูณภาค  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ

105 จาเอก สิทธิ์ทัศน แกวไพยทูล  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ

106 นาย ศภุโชค อินทรเรือง  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมทุรสงคราม

107 นาง ฑมิาภรณ แกวกันเนตร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมทุรสงคราม

108 นาย สุโรจน เมฆกุลวิโรจน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บางนางลี่ อัมพวา สมทุรสงคราม

109 นางสาว นันทยิา บุญชาเรียง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ สระแกว

110 นาง สํารวย จารัตน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. โคคลาน ตาพระยา สระแกว

111 นาย นรงค ยงเพชร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ทัพไทย ตาพระยา สระแกว

112 นาย สนธยา ฟาหทัย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. แซรออ วัฒนานคร สระแกว
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113 นาง ภัทรวดี ธนะโรจชูเดช  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว

114 นาย นิวัฒน กมลเพ็ชร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หวยแหง แกงคอย สระบุรี

115 นางสาว บุญวณิช บุญวริชชนานันท  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

116 นาย ฉลาด บุญสะอาด  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

117 นางสาว สายวรุณ ลิ้มสวัสดิ์  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

118 นาง หฤษนันทน จันทะโข  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. หัวปลวก เสาไห สระบุรี

119 นาง วลัยรัตน พุดวิเศษ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บัวลอย หนองแค สระบุรี

120 นาย อนุพงศ ปราสัย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หนองจิก หนองแค สระบุรี

121 นาย แสวง ฤกษดี  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

122 นางสาว วัชรชาญ ตั้งเสถียร  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

123 นาง เบญจวรรณ  มงคลถ่ิน  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. บานกราง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

124 นางสาว เพ็ญพักตร คุมภัย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. เนินพระปรางค สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

125 นางสาว ริญญารัตน ศรรีุงเรือง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หนองบอ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

126 นาย จักรพงศ สุริยัน  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี

127 นางสาว สุพัตรา  ซื่อสัตย  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. บุแกรง จอมพระ สุรินทร

128 นางสาว สิวิกาญจน แพงงาม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. สวาย เมืองสุรินทร สุรินทร

129 นาย สมพงษ จําปาขีด  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

130 นางสาว พรเพ็ญ กวางขวาง  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

131 นางสาว รัตถยา จันทรแดง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. เบิด รัตนบุรี สุรินทร

132 นาง กิติมา สุขบท  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ยางสวาง รัตนบุรี สุรินทร

133 นาง พรพรรณ สุจินพรัหม  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ลําดวนสุรพินท ลําดวน สุรินทร

134 นางสาว นัชนัญ พรมลี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร

135 นางสาว เอกมณี ดีทั่ว  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร

136 นาง ธิยาภรณ วงศวิไล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หัวงัว สนม สุรินทร

137 นาย ดิศพงษ นับวันดี  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. สังขะ สังขะ สุรินทร

138 นาย อัครณัฏฐ บุตรพระองค  ปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. สรางนางขาว โพนพิสัย หนองคาย

139 นาย พีราวิชญ  ขจรดี  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  ระดับกลาง อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

140 นางสาว วลัยรักษ  บุญภา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
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141 นางสาว รัสรินทร กิตติ์ธนัชวิศาล  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

142 นาย สัมฤทธิ์ ทาแกว  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี

143 นางสาว ละเอียด ประภาสะโนบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี

144 นาย ชยพล ไชยมาตร  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. นางัว น้ําโสม อุดรธานี

145 นาย พุทธรัตน พวงสมบัติ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี

146 นาย ชลอ กลิ่นเสียงดี  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

147 นางสาว พิสชา มรรยาทออน  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. พลวงสองนาง สวางอารมณ อุทัยธานี

148 นาย ศวิะปกรณ วันทา  ปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. สวางอารมณ สวางอารมณ อุทัยธานี

149 นาง ชนาภัสส  เตชะวิวัฒนกุล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. ทองหลาง หวยคต อุทัยธานี

150 นาย เชาวลิต ศาลานอย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. แกง เดชอุดม อุบลราชธานี

151 นาย ธวัชชัย ชัยภูมิ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี

152 นาย รณชัย สื่อกลาง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

153 นาย ประเวส หอมชื่น  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี



เอกสารสำหรับการชำระเงินคาลงทะเบียน 
 

หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนท่ี 6 

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

สังกัด อปท................................................................อำเภอ...................................................................... 

จังหวัด.............................................. เบอรโทรผูเขารับการฝกบอบรม...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาลงทะเบียน  คนละ 89,000 บาท (แปดหมื่นเกาพันบาทถวน) 
 

** หามนำใบชำระเงิน ที่ไดรับจากระบบอัตโนมัติ ของสถาบันฯ ไปใช ** 
 

สำเนาเอกสารการชำระเงิน 



Line กลุมอบรม  

หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 6 
(เฉพาะผูมรีายช่ือเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 



 

๑ 

 

โครงการฝกึอบรมหลกัสตูร 
“นกับริหารงานท้องถิน่ระดบักลาง” รุน่ที ่๖ 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานอ่ืนของรัฐให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์สุข                   
ของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับ                        
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                         
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกภารกิจ และ                       
ทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการ
เปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศให้โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยรัฐต้องดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน              
โดยเสมอภาคมีความเป็นกลางน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุณลักษณะของข้าราชการเพ่ือการปฏิรูปประเทศ                      
จึงควรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าคิด กล้าตัดสินใจกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง                                  
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น                       
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดท าหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง” ขึ้น เพ่ือเพ่ิมทักษะการบริหารงาน

ของนักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นนักบริหารที่ดี มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล                   

มีความรอบรู้ ทันสมัย ตั้งมั่นในกิจราชการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน  มีหลักธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติตนและการบริหารงานราชการ  รวมทั้งเป็นการสร้างความพร้อมให้กับนักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง                      

ได้เข้าใจถึงสภาพสังคม และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

๒.   วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับกลางสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่น เชื่อถือ และศรัทธาจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒.๒  เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และมุมมองที่จ าเป็นต่อการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้

สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
๒.๓  เพ่ือสร้างนักบริหารท้องถิ่นที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                                                                   
๒.๔  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการท างานในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหาร 

งบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแบบบูรณาการบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 



 

๒ 

 

๓.  โครงสร้างหลักสูตรและหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม 

   การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง” มีระยะเวลาในการศึกษาอบรม ๔ สัปดาห์ 
ประกอบด้วย การเปิดการอบรม ปฐมนิเทศ การชี้แจงกรอบโครงสร้างหลักสูตร วิธีการจัดฝึกอบรมการเรียนในชั้น
เรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดท ารายงานงานส่วนบุคคล การศึกษาดูงานและน าเสนอสรุปผลดูงาน     
ในประเทศ  รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ๔ หมวด 28 วิชา ดังนี้ 
  

ชือ่หมวด/ชือ่วชิา จ านวนชัว่โมง 
หมวดที่ ๑   หลักวิชาพื้นฐาน 

                 ๑.๑   ความเชื่อมโยงการบริหารราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
               ๑.๒    นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารภาครัฐสมัยใหม่       
               ๑.๓    การใช้ Application ในการน าเสนออย่างมืออาชีพ 
               ๑.๔    บทบาทของผู้น ากับการบริหารการเปลี่ยนแปลงผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ 
     ๑.๕    ธรรมาภิบาลส าหรับนักบริหารงานท้องถิ่น 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

รวม 5 วชิา ๑5 
หมวดที่ ๒   ศาสตร์พระราชา 

                 ๒.๑    การบริหารงานตามหลักศาสตร์พระราชาและแนวคิดจิตอาสาในรัชกาลที่ 10 
 

๓ 
รวม ๑ วชิา ๓ 

 หมวดที่ ๓   ความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
๓.๑    การบริหารจัดการการศึกษาของ อปท. 

    ๓.๒    การจัดท าข้อบัญญัติทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓    การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ๓.4    แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย/ 
             วิธีและการด าเนินการทางละเมิด 
    ๓.5    การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    ๓.6    การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุ              

         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๓.7    แนวทางการตอบข้อหารือทางการด าเนินการทางวินัย 
    ๓.8    แนวทางการบริหารงานบุคคลของ อปท.  
    ๓.9    แนวทางการตอบข้อหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณท้องถิ่น                                                       
    ๓.๑0  ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

๓.๑1  ท้องถิ่นเปรียบเทียบต่างประเทศ : การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น 
๓.๑2  แนวคิดและหลักการพื้นฐานการระงับข้อพิพาทกฎหมายภาษีท้องถิ่น 

    ๓.๑3  การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  
    ๓.๑4  การพัฒนาคุณภาพและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.   
    ๓.๑5  ผู้บริหารกับการท านิติกรรมและสัญญา   

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 

รวม ๑5  วชิา  ๔5 
 
 
 
 



 

๓ 

 

ชือ่หมวด/ชือ่วชิา จ านวนชัว่โมง 
หมวดที่ ๔   หมวดวิชาเสริม 

                 ๔.๑    นโยบายและยทุธศาสตรช์าติสู่ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               ๔.๒    การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสภาวะฉุกเฉิน 
               ๔.๓    จิตวิทยาการบริหารให้ได้งานและได้ใจ 
     ๔.๔    การบริหารราชการสว่นกลางสู่ท้องถิ่นผ่านมุมมองประสบการณ์ 
               ๔.๕    การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต  
               ๔.๖    ความท้าทายของภาคเมืองต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง 
                        สภาพภูมิอากาศ 
               ๔.๗    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาส าหรับนักบริหารงานท้องถิ่นระดบักลาง 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 

รวม ๗ วิชา ๒๑ 
 
๔. วิธีการฝึกอบรม 

๔.๑  การศึกษาเอกสาร / การบรรยายในชั้นเรียน 
๔.๒  การอภิปราย / อภิปรายเป็นคณะ 
๔.๓  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๔.๔  กรณีศึกษา 
๔.๕  การสัมมนาท้ายบทเรียน 
๔.๖  การฝึกปฏิบัติ 
๔.๗  ถาม-ตอบปัญหา 
๔.๘  การศึกษาดูงาน 

 

๕.  คุณสมบัติและจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
      ๕.๑   ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการส่วน...ระดับ ๘ และผู้อ านวยการ 

ส่วน...ระดับกลาง / ผู้อ านวยการกอง ระดับ ๘ และผู้อ านวยการกอง...ระดับกลาง / หัวหน้า
ส านักปลัด ระดับ ๘ และหัวหน้าส านักปลัด ระดับกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 

      ๕.๒   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน...ระดับกลาง/ผู้อ านวยการกอง...ระดับกลาง/หัวหน้าส านักปลัด  
         ระดับกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
      ๕.๓   ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองปลัด...ระดับ ๖ และรองปลัด...(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)  
                   มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือ 
      ๕.๔   ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองปลัด...ระดับ ๗ และรองปลัด...(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)  
          มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 
      ๕.๕    ด ารงต าแหน่งรองปลัด...ระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีหรือ  
      ๕.๖    ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัด...ระดับ ๖ และปลัด... (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) มาแล้วไม่ 
           น้อยกว่า ๖ ปี หรือ 
      ๕.๗    ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัด...ระดับ ๗ และปลัด...(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) มาแล้วไม่ 
                    น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 
      ๕.๘    ด ารงต าแหน่งรองปลัด...ระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 
      ๕.๙    ด ารงต าแหน่งปลัด...ระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 



 

๔ 

 

      ๕.๑๐  ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองปลัด/ปลัด...ระดับ ๘ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
      ๕.๑๑  ด ารงต าแหน่งรองปลัด  /ปลัด...ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
      ๕.๑๒  ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น จ านวนประมาณ  ๗๐  คน 

 

๖.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม  
     รุ่นที่ ๖  ตั้งแตว่ันที่ 22 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

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 
          ๑๐.๑   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

     ๑๐.๒   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ในการท างานเพ่ือองค์กรและประชาชน 
๑๐.๓   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 
๑๐.๔   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมร่วมกันไปปรับใช้กับ 
          การท างานในองค์กรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๑๐.๕   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานโดย 
          ค านึงถึงองค์กร และประชาชนเป็นหลัก 
๑๐.๖   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เครือข่ายเพ่ือการปรึกษาหารือ และท างานร่วมกันในโอกาสต่อไป 

๑๑.  การรับรองผลการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผล 
          ๑๑.๑    ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอเป็นเวลาไม่น้อย 
                 กว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และเข้าร่วมกิจกรรม (การศึกษาดูงาน)  
                 ตามท่ีหลักสูตรก าหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม 
          ๑๑.๒  ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังการอบรม  
                 และมีการมอบหมายงานเพื่อท าการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ในรูปแบบงานศึกษาส่วนบุคคล 
                 และงานกลุ่ม พร้อมทั้งน าเสนอผลการศึกษาดังกล่าว 

๑๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม 

      การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 



 

๕ 

 

 
ข้อมูลส ำหรับกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียน 

ระยะเวลาอบรม  ต้ังแต่วันท่ี 22 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2566 
ค่าลงทะเบียน  คนละ ๘๙,000.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
โอนเข้าบัญชี  “คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  สาขา สภากาชาดไทย 

เลขท่ีบัญชี  045-522-901-3 

กรุณาส่งส าเนาเอกสาร ดังน้ี  
 หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน  
 รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน   

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อกลับ หากเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ใบสมัครเข้ารับการอบรม  (ท่ีสง่ให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)  

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

                  สอบถามข้อมูลได้ท่ี  :   กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์  
                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- นางสาวนภกุล  ศรีกมลธิติ โทร. 0-2218-2017 ต่อ 216 
- นางสาววรรณิภา แย้มรับบุญ  โทร. 0-2218-2017 ต่อ 226 
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ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง” รุ่นที่ 6 
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2566 

 

สัปดาห์ที่ 1   ศึกษาอบรมในชัน้เรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

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

 
วันอาทิตย์ที่ 22 
มกราคม 2566 
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ลงทะเบียน/รายงานตัว/ปฐมนิเทศ ******** 

วันจันทร์ที่ 23 
มกราคม 2566 

 
ความเชื่อมโยงการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

 

การสร้างสัมพันธภาพส าหรับผู้บริหาร กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่ 24 
มกราคม 2566 

 

การบริหารงานตามหลักศาสตร์พระราชา
และแนวคิดจิตอาสาในรัชกาลที่ 10 

การบริหารจัดการการศึกษาของ อปท. กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่ 25  
มกราคม 2566 

 

 
การบริหารความเสี่ยงและการ 

ตรวจสอบการคลัง การเงิน และ 
การพัสดขุอง อปท. 

 

นวัตกรรมและเทคนิคการบริหาร 
ภาครัฐสมัยใหม ่

ผู้บริหารกับการท านิติ
กรรมและสัญญา 

วันพฤหัสบดีที่ 26 
มกราคม  2566 

 
วิธีการแปลงนโยบายลงสู่การปฏบิัติ 

ส าหรับ อปท.  
 

การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

 

แนวทางการตอบ 
ข้อหารือทางการเงิน  
การคลัง พัสดุ และ

งบประมาณ 

วันศุกร์ที่ 27  
มกราคม 2566 

ความท้าทายของภาคเมืองต่อการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
แนวทางการบริหารงานบุคคลของ อปท. กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร์ที่ 28  
มกราคม 2566 

การใช้ Application ในการน าเสนอ
อย่างมืออาชีพ 

 

แนวทางค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 
กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย/วิธีและการ

ด าเนินการทางละเมิด 
 

- 

วันอาทิตย์ที่ 29  
มกราคม 2566 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 
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สัปดาห์ที่ 2   ศึกษาอบรมในชัน้เรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

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

วันจันทร์ที่ 30 
มกราคม 2566 

การบริหารงานราชการส่วนกลาง 
สู่ท้องถิ่น ผ่านมุมมองประสบการณ์ 
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บทบาทของผู้น ากับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงผ่านมุมมองประวัติศาสตร ์

กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่ 31  
มกราคม 2566 

แนวทางการบริหารงานบุคคลของ อปท. 
แนวทางการตอบข้อหารือทางการ

ด าเนินการทางวินัย 
กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2566 

การป้องกันการทจุริตและ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เทคนิคการสื่อสารและพัฒนา 
บุคลิกภาพ 

 
เทคนิคการน าเสนอ
และการเป็นผู้น าการ

ประชุม 
 

วันพฤหัสบดทีี่ 2 
กุมภาพันธ์ 2566 

ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินต่อการท างานของ 

อปท. 

การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนในบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

การพัฒนาคุณภาพ
และระบบบรกิาร

อนามัยสิ่งแวดล้อม
ของ อปท. 

 

วันศุกร์ที่ 3  
กุมภาพันธ์ 2566 

ท้องถิ่นเปรียบเทียบต่างประเทศ :  
การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น 

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาส าหรับนัก
บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร์ที่ 4  
กุมภาพันธ์ 2566 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 

วันอาทิตย์ที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2566 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 

  



 
  

 
 
 

3 
 

 
 

 
สัปดาห์ที่ 3   ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

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

วันจันทร์ที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2566 

ออกเดินทางไปศกึษาดูงานนอกสถานที ่
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ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ - 

วันอังคารที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2566 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ - 

วันพุธที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2566 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ - 

วันพฤหัสบดทีี่ 9 
กุมภาพันธ์ 2566 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ - 

วันศุกร์ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2566 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

เดินทางกลับจากศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

- 

วันเสาร์ที่ 11 
กุมภาพันธ์  

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 

วันอาทิตย์ที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2566 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 
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สัปดาห์ท่ี 4   ศึกษาอบรมในชั้นเรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

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

วันจันทร์ที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2566 

จิตวิทยาการบริหารให้ได้งานและได้ใจ 
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แนวคิดและหลักการพื้นฐานการระงับข้อ
พิพาทกฎหมายภาษีท้องถิ่น 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2566 

ทดสอบทางวิชาการ(Post-Test) ประชุมจัดท ารายงานกลุ่ม กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2566 

น าเสนอรายงานกลุ่ม น าเสนอรายงานกลุ่ม กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสบดทีี่ 16 
กุมภาพันธ์ 2566 

สัมมนาสรุปผลการศึกษาอบรม สัมมนาสรปุผลการศกึษาอบรม - 

วันศุกร์ที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2566 

พิธีปิดการศึกษาอบรม  
และบรรยาย  

เดินทางกลับภูมิล าเนา - 

 

หมายเหตุ    

- ก าหนดการ รายวิชา และวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

- ก าหนดการและรายละเอียดการศึกษาดูงานจะแจง้ให้ทราบระหว่างการอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 



 

 
  

 
 

การเตรียมตวัเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกนัการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-řš (ATK) ณ สถานที ่ในวันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สำนักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที ่อยู

ภายในอาคารสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดำเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทกุคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
6. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขา

มาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต  
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 
 

ชุดเรียน - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย) 
       ชาย เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดำหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดำ 
       หญิง เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันหรือแขนยาว/กระโปรงสีดำหรือสีกรมทา/รองเทาคทัชูสดีำ 

- วันจันทร และพิธเีปด และพิธปีด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพ้ืนถิ่น  

 
ชุดออกกำลังกาย 
   - เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อยางนอย 2 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดำ หรือสีกรมทา  อยางนอย 2 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถงุเทา สำหรับออกกำลังกาย 
 

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนำเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารดีไวบริการแลว)  
 


