


































สัปดาห์ท่ี  ๑
วัน/เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสาร์ ทักษะและความสามรถด้านการใช้ดิจิทัล
ลงทะเบียนรายงานตัว ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) ปฐมนิเทศ/โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

นายอ าพร  สวัสดิยากร นักวิชาการอิสระ
วันอาทิตย์ กิจกรรมโครงการ โครงสร้างอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง บทบาท อ านาจหน้าท่ี ของ อปท. 

สาระน่ารู้ ๕ นาที ส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายจัดต้ัง ตามกฎหมายกระจายอ านาจ ทดสอบทางวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระส าคัญรายวิชา กม.สถ. กพส.สถ.

วันจันทร์ กิจกรรมโครงการ การบริหารงานบุคคล  ความก้าวหน้า กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระน่ารู้ ๕ นาที และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ อปท. ความรับผิดทางละเมิดและข้อมูลข่าวสารของราชการ การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระส าคัญรายวิชา สน.บถ.สถ. กม.สถ. นางกัลยา แก่นสาร นักวิชาการอิสระ

วันอังคาร เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ ความรู้เก่ียวกับบ าเหน็จ บ านาญ หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน

เลือกกรรมการนักศึกษา ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กิจกรรมนักศึกษา
นางบุญช่วย  แสงตะวัน นักวิชาการอิสระ สน.บถ.สถ. นายสัญญา  เจริญพร นักวิชาการอิสระ

วันพุธ กิจกรรมโครงการ การใช้เทคโนโนโลยีเพ่ือเพ่ิม การส่ือสารยุคดิจิทัล เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระน่ารู้ ๕ นาที และสิทธิภาพการท างานในยุค Thailand 4.0 การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ

สรุปสาระส าคัญรายวิชา นายเดชรัตน์  ไตรโภค นักวิชาการอิสระ นายอ าพร  สวัสดิยากร นักวิชาการอิสระ นางกัลยา แก่นสาร นักวิชาการอิสระ กิจกรรมนักศึกษา
วันพฤหัสบดี กิจกรรมโครงการ ทิศทางการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และเป้าหมาย เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระน่ารู้ ๕ นาที สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี การพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) สู่การพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระส าคัญรายวิชา ดร.ศิวัช  บุญเกิด นักวิชาการอิสระ กพส.สถ. นางกัลยา แก่นสาร นักวิชาการอิสระ

วันศุกร์ กิจกรรมโครงการ กระบวนการและเทคนิค การขับเคล่ือนและการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระน่ารู้ ๕ นาที การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Smart City) การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเง
สรุปสาระส าคัญรายวิชา ผศ.ดร.จินตนา ติยะรังสีนุกูล นักวิชาการอิสระ ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ  วชิรขจร นักวิชาการอิสระ นางกัลยา แก่นสาร นักวิชาการอิสระ

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเช้า

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น



สัปดาห์ท่ี  ๒
วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสาร์ การจัดท าโครงการ บริหารโครงการ 
และการประเมินโครงการ กิจกรรมนักศึกษา
ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ  วชิรขจร

วันอาทิตย์
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วันจันทร์ การพัฒนาการบริการสาธารณะด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ กิจกรรมนักศึกษา

กพส.
วันอังคาร ความรู้ พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 กิจกรรมนักศึกษา
สน.คท.

วันพุธ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กับการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมนักศึกษา

สปสช.
วันพฤหัสบดี การประเมินตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน แนวทางการจัดท าแผนและทบทวนแผนชุมชน เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
ดร.สุรชัย  พรหมพันธ์ นักวิชาการอิสระ นายกฤษฎา  สมประสงค์ นักวิชาการอิสระ นางกัลยา แก่นสาร นักวิชาการอิสระ

วันศุกร์ การจ าแนกรายจ่ายตามรูปแบบงบประมาณ การจัดท างบประมาณของ อปท. การบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สน.คท. สน.คท. ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  ราชรักษ์

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เพ่ือเช่ือมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan -  eMENSCR)

กพส.สถ.

พักรับประทานอาหารเช้า

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น

ความรู้พ้ืนฐานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
  และการบริหารแผนพัฒนาท้องถ่ิน

กพส.สถ.
ระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การเช่ือมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบาย 

  สู่แผนในระดับพ้ืนท่ี (One Plan) และการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
กพส.สถ.

กลยุทธ์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินเชิงบูรณาการ 

นายวิชัย  พรกระแส นักวิชาการอิสระ



สัปดาห์ท่ี  3
วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสาร์ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินโดย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าค าของบประมาณ มาตรการส่งเสริมและป้องกันคุณภาพชีวิต
ใช้กรณีศึกษาของ อปท.เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย การบริหารงบประมาณท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวข้องกับ ประชากรในพ้ืนท่ี

ความส าเร็จและความล้มเหลวของแผน เงินอุดหนุนตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด  (มาตรการจัดการโควิด-19) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ดร.ไพบูลย์  โพธ์ิสุวรรณ สน.คท. สสจ.

วันอาทิตย์
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วันจันทร์
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

วันอังคาร
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

วันพุธ การเสริมสร้างแรงจูงใจ ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน กระบวนการคิดเชิงระบบ
และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน นายพรหมพจน์ วิภาสธาริตสกุล ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ดร.นพ.ยุทธนา  ภาระนันท์ นักวิชาการอิสระ นายนิเวศน์  กัณไทยราษฎร์ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ
วันพฤหัสบดี การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นายสมชาย  ประภาสโนบล นักวิชาการอิสระ นายชัยรัตน์  พรหมบุปผา นักวิชาการอิสระ นางกัลยา แก่นสาร นักวิชาการอิสระ

วันศุกร์ วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
พิธีปิดการศึกษาอบรม

ทม.รังสิต

พักรับประทานอาหารเช้า

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเย็น


