


































สัปดาห์ท่ี  ๑
วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสาร์ การตรวจหาเช้ือฯ ATK ความสามารถในการบริหารข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมสัมพันธ์และลายพฤติกรรม
ลงทะเบียนรายงานตัว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในยุค Thailand 4.0 (Digital Literacy) โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศ นักวิชาการอิสระ
วันอาทิตย์ กิจกรรมสัมพันธ์ การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระน่ารู้ แผนปฏิบัติการและการบูรณการแผน การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ กพส.สถ. กพส.สถ. นักวิชาการอิสระ

วันจันทร์ การยึดม่ันในความถูกต้อง หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน
เลือกกรรมการนักศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

นักวิชาการอิสระ สน.บถ.
วันอังคาร กิจกรรมสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล ความก้าวหน้า การจัดท าค าของบประมาณ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระน่ารู้ ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ อปท. และวิธีการงบประมาณของท้องถ่ิน การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ สน.บถ.สถ. สน.คท.สถ นักวิชาการอิสระ

วันพุธ กิจกรรมสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม ระเบียบฝึกอบรมและแนวทางปฏิบัติในการจัดท า การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม

สาระน่ารู้ สาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อปท. กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ สน.คท.สถ. สน.คท.สถ นักวิชาการอิสระ

วันพฤหัสบดี กิจกรรมสัมพันธ์ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ หลักการการบริหารพัสดุท้องถ่ิน ภาวะผู้น ากับการบริหารการเปล่ียนแปลง

สาระน่ารู้ กับข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ สน.คท.สถ. สน.คท.สถ. นักวิชาการอิสระ

วันศุกร์ กิจกรรมสัมพันธ์ หลักการและแนวทางปฏิบัติตาม กม.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณา
สาระน่ารู้ และความรับผิด	ทางละเมิด  และข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุญาตของทางราชการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ กม. กพร.

ตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป (อ านวยการท้องถ่ินระดับต้น) รุ่น 97

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน   ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

06.30 - 07.45 น.   รับประทานอาหารเช้า

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

18.00 - 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

วันท่ี 7 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

(นายศศิน  พัฒนภิรมย์)
ผอ.โครงการ ผอ.กง.บอ.1-3 ผอ.สบ.พถ.



สัปดาห์ท่ี  ๒
วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสาร์ กิจกรรมสัมพันธ์ การบริหารผลงาน การจัดท าค ารับรอง การคิดเชิงกลยุทธ์ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.
สาระน่ารู้ การปฏิบัติราชการ การติดตามและประเมินผล การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันอาทิตย์ กิจกรรมสัมพันธ์ หลักและวิธีปฏิบัติงานรัฐพิธี e-learning e-learning
สาระน่ารู้ กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ ส านักพระราชวัง  

วันจันทร์ กิจกรรมสัมพันธ์ การจัดท าโครงการและการบริหารโครงการ หลักการปฏิบัติตามระเบียบและวิธี การน้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

สาระน่ารู้ ปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกต้ังท้องถ่ิน มาประยุกต์ใช้ในการท างานด้านการพัฒนา กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ นักวิชาการอิสระ กต.สถ. สน.บถ.

วันอังคาร กิจกรรมสัมพันธ์ หลักการท านิติกรรมและการบริหาร หลักการด าเนินงานตามกฎหมาย ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.
สาระน่ารู้ สัญญาของท้องถ่ิน ผังเมืองและควบคุมอาคาร การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ กรมบัญชีกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง นักวิชาการอิสระ

วันพุธ กิจกรรมสัมพันธ์ การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใส หลักการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน 

สาระน่ารู้ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการสรุปรายงานตามระเบียบงานสารบรรณ กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ ตบ.สถ. สตง. นักวิชาการอิสระ

วันพฤหัสบดี กิจกรรมสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเก่ียวกับการ การป้องกันและปราบปราม การเขียนแผนท่ีความคิดสู่การปฏิบัติ 

สาระน่ารู้ เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การทุจริตคอรัปช่ันในวงราชการ mind mapping ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

นักศึกษาฯ ป.ป.ช. ป.ป.ช. นักวิชาการอิสระ
วันศุกร์ กิจกรรมสัมพันธ์ การด าเนินการทางวินัยของ อปท. หลักการจัดการงานด้านกิจการสภาท้องถ่ิน

สาระน่ารู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

นักศึกษาฯ สน.บถ.สถ. กม.สถ.

ตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป (อ านวยการท้องถ่ินระดับต้น) รุ่นท่ี 95
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน   ต .คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเช้า

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

18.00 - 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

(นายศศิน  พัฒนภิรมย์)
ผอ.โครงการ ผอ.กง.บอ.1-3 ผอ.สบ.พถ.



สัปดาห์ท่ี  ๓
วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสาร์ กิจกรรมสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์กร ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.
สาระน่ารู้ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระบบงานและการจัดการองค์กร การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ ศส.สถ. นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันอาทิตย์
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วันจันทร์ ทดสอบทางวิชาการ การสร้างทีมและการบริหารทีม ทักษะการประสานงาน การส่ือสาร ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.
การน าเสนอและการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

กง.บฝ. นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ
วันอังคาร

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

วันพุธ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

วันพฤหัสบดี กิจกรรมสัมพันธ์ การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน หลักการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย กิจกรรมนักศึกษา
สาระน่ารู้ กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ อปท. ปภ.

วันศุกร์ ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและ
กิจกรรมสัมพันธ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอย่างมืออาชีพ พิธีปิดการศึกษาอบรม

นักวิชาการอิสระ

06.30 - 07.45 น.   รับประทานอาหารเช้า

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

18.00 - 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

ตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป (อ านวยการท้องถ่ินระดับต้น)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน   ต .คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

ผอ.โครงการ ผอ.กง.บอ.1-3 ผอ.สบ.พถ.
(นายศศิน  พัฒนภิรมย์)


