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สิ่งที่สงมาดวย 3 

1. กดเลือก หนา

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

และ เลือกตรวจสอบ 

3. พิมพใบชําระเงิน 



 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรนายชางโยธา รุนท่ี 14 
 (เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

***กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑85 

 

 

สิ่งที่สงมาดวย 6 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) ณ สถานท่ีฝกอบรม วันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารดีผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 





 

  

หลักสตูรนายชางโยธา 
**********************************

1.  ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  หลักการและเหตผุล 

 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
1/2561 เมื่อวันที่  25 มกราคม 
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่
และแตงต้ังขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ี
สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สงิหาคม 
เพื่อเลื่อนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมท่ี ก

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตร
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนายชางโยธา ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรร
ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง
ตําแหนง 
 3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาท
รับผิดชอบ  
      และสามารถนาํความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดี
ผูอื่นและสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม
 3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทาํงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
 3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ
การปฏิบัติงาน 

  

       

 

นายชางโยธา (ประเภททั่วไประดับปฏิบัตงิาน/ระดบัชํานาญงาน) 
********************************** 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 

องคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี

คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในคราวประชุมคร้ังที่ 
มกราคม 2561 ไดมีมติ กําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนายชางโยธา 

เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ี

สงิหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
งสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ

ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

พนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรหลักสูตรนายชางโยธา เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ดํารงตําแหนงนายชางโยธา ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรร
ปฏิบัตงิานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความ

และสามารถนาํความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชกบัการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับ

และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 

และนวัตกรรมมาปรบัใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธภิาพ  
ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคณุธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ

 

สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
สรางสรรค เชื่อมโยง 

องคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี

ในคราวประชุมคร้ังที่ 
ได มีมติ กําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนายชางโยธา  

เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน

และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ี
กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ

กลาง กําหนด 

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
งสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 

ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

นายชางโยธา เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนายชางโยธา ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดาํรง

หนาท่ีความ

การทํางานรวมกับ

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 

ผูเขารับการฝกอบรมมีจติสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ



~ 2 ~ 
 

 3.6 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานระหวางกันและสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.คณุสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงนายชางโยธา 

5. รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
     5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  16 วัน ดังนี้  
        - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1 วัน 
        - ศึกษาอบรมในชั้นเรยีน         จํานวน 11 วัน 
        - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน   2 วัน 
        - ศึกษาคนควาดวยตนเอง         จํานวน   1 วัน 
        - พิธีปด                              จํานวน   1 วัน 
 
     5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวด จํานวน 20 วิชา 69 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที ่ ช่ือหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนช่ัวโมง 

1 
3 
4 

วิชาพ้ืนฐาน 
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสรมิ 

9 
8 
 3 

27 
33 
9 

รวม 20 69 

 
หมวดที่ ๑  วิชาพื้นฐาน  จํานวน 9 วิชา 27 ช่ัวโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน   
๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครฐั       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    3 ชั่วโมง 
4) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
5) ความรูพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             ๓ ชั่วโมง 
6) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
7) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
8) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิม่และสิทธิภาพการทาํงานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 

9) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนงจํานวน 8 วิชา 33 ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน 
นายชางโยธา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) ผังเมืองและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน               6 ชั่วโมง 
2) แผนควบคุมงานและการตรวจจาง                   6 ชั่วโมง 
3) การทดสอบวัสดุกอสราง             3 ชั่วโมง 
4) เทคนิคการประมาณราคาและควบคุมงานกอสราง          3 ชั่วโมง     
5) เทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับทางวิศวกรรม          6 ชั่วโมง 
6) การสาํรวจ และเขียนแบบโครงการ            3 ชั่วโมง
7) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน             3 ชั่วโมง                                          
8) การใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรม                 3 ชั่วโมง 

หมวดที่ 4  วิชาเสริม  (เลือก 3 วิชา 9 ชั่วโมง) 
              คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ
หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชให เหมาะสมกับสถานการณ ใหผู เขาอบรม                       
เกิดแรงบันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพ่ือหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถ่ิน พัฒนางาน           
และองคกรสูความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
3) การดาํเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
4) ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
5) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
6) คุณธรรมและจริยธรรมเพือ่การปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
7) การบริหารงาน บรหิารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
8) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
9) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 
10) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
๖.การศึกษาดูงานนอกสถานที่จํานวน 2 วัน 

 ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ตัวอยางการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

 การผลิตและการจัดการและการตลาดสินคา OTOP 

 การสงเสริมและการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนเมืองนาอยู 

 รูปแบบและวิธีการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสาํเร็จ เชน บริษัท AIS บริษัทปูนซิเมนต
ไทย บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ เปนตน 

 แนวความคิด CSR (Coporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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๗.วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานที่จริง 

๘.การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบดวย  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-การนาํเสนองานวิชาการ  
-การจัดทํารายงานกลุม 
-การจัดทํารายงานสวนบุคคล 
-การทดสอบประเมินความความรู 
ภาคพฤติกรรม 50 คะแนน ประกอบดวย 
-ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
-การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรมแบงออกเปน 3 สวน คือ  
  -การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากรจํานวนวิชาและ
ระยะเวลาท่ีใชในการอบรม 
  -การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  -การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานที่ 

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 9.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน

ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
 9.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัยสามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา

ปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่มปีระสิทธิภาพ  
 9.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน  
 9.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 


