




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

1 นาย นิรภัย บุญเรืองลือ  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับกลาง ทต. กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ

2 นาย ชยพล ฉิมพลี  ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับสูง ทม. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

3 นาง ปริญดา เอียสกุล  ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม  ระดับสูง ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

4 นาง ขณิษฐา เปาอินทร  ผูอํานวยการสํานักคลัง  ระดับสูง ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

5 นาง กฤษณา นาคเกตุ  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับกลาง ทต. บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

6 นาง เบญญาภา มีศรี  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  ระดับกลาง อบต. คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

7 นาย ณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและงบประมาณ  ระดับสูง พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

8 นางสาว พิทยาดา ภีระ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  ระดับกลาง ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

9 นางสาว นิรมล ธรรมทัตโต  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

10 นาย สฤษดิ์พร เกิดบุญสง  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

11 นางสาว อุไร พุฒแกว  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับสูง ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

12 นาง วนิดา วีรพิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักคลัง  ระดับสูง ทน. เจาพระยาสุรศกัดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

13 นาง มยุรีย เสนะโลหิต  ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับสูง ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

14 นาย สุพล กันทาสม  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับกลาง ทต. สันปาตอง สันปาตอง เชียงใหม

15 นาย ฐิติศกัดิ์ กัญจนกษิดิส  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับกลาง ทต. สันผักหวาน หางดง เชียงใหม

16 นาง จีราวัจน จันทสิทธิ์  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

17 นาง พรทิพย ราชดารา  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับกลาง อบต. ทาตลาด สามพราน นครปฐม

18 นาง ศุภลักษณ สูงนารถ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับสูง ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

19 นาย บุญสง สุทธิโคตร  ผูอํานวยการสํานักชาง  ระดับสูง ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

20 นาย เทพชัย  มาพิทักษ  ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับสูง ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

21 นาย ชัยเกียรติ เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  ระดับกลาง อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

22 นาง อุไรวรรณ ภัทรปติพล  ผูอํานวยการสํานักคลัง  ระดับสูง อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

23 นาย รัตนเศรษฐ จามจุรี  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับกลาง ทต. กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช

24 นาย อนันตชัย เขียวจันทร  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับกลาง ทต. ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช

25 นาง จุรีรัตน เบญจศรี  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  ระดับกลาง ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

26 นางสาว นาถยา ชัยกิจ  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  ระดับกลาง ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

27 นาง ระวิวรรณ แกนคง  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

28 นาย ธนวัฒน ภูนารถ  ผูอํานวยการสํานักประปา  ระดับสูง ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

29 นาง เปรมจิต ยะมงคล  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

หลักสูตร: อํานวยการทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 5 (รหัสหลักสูตร: 030000000002000005)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 5 - 31 มีนาคม 2566
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30 นาง พรทิพย ซุนสุวรรณ  ผูอํานวยการสํานักคลัง  ระดับสูง ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

31 นาย สมชาย ทับยาง  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับสูง ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

32 นางสาว น้ําเพชร ฉัตรปุญญานนท  ผูอํานวยการสํานกัสาธารณสขุ  ระดับสูง ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

33 นาง ฐานันทิพย ทิมจิตต  ผูอํานวยการสํานักคลัง  ระดับสูง ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

34 นางสาว มนทชา อภิญาชินภพ  ผูอํานวยการสํานักคลัง  ระดับสูง อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

35 นาย ธเนตร ปนทอง  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับกลาง ทม. บางศรเีมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

36 นาง ศิริวรรณ  ปกษี  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

37 นาง วันเพ็ญ ศรีศริิโชคชัย  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  ระดับกลาง อบจ. บุรีรัมย เมืองบุรีรมัย บุรีรัมย

38 นาย ประพันธ ดีอุด  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

39 นาง จันทรจิรา ลักษณะกุลบุตร  ผูอํานวยการสํานักชาง  ระดับสูง ทน. พิษณโุลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

40 นาง สมปอง บัวเกิด  ผูอํานวยการสํานักคลัง  ระดับสูง ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

41 นาง อัญชิสา ควัฒนกุล  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

42 นางสาว สุวรรณี แสงไชย  ผูอํานวยการสํานักคลัง  ระดับสูง ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

43 นางสาว สุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

44 นาง นัฏฐิยา โยมไธสง  ผูอํานวยการสํานกัสาธารณสขุ  ระดับสูง ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

45 นาย ศุภวิชญ สุวรรณมณี  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับสูง ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

46 นาย บุญมา ทองรมย  ผูอํานวยการสํานักชาง  ระดับสูง ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

47 นาย อาทิตย แกวมณี  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทม. รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

48 นาย ศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับกลาง ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ ศรีสะเกษ

49 นาง อันนญธร เวชรักษา  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ ศรีสะเกษ

50 นางสาว กิตติยา มณีสวาง  ผูอํานวยการสํานักคลัง  ระดับสูง อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ ศรีสะเกษ

51 นาง วรรณภา พุดสี  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

52 นาย นิธิโรจน บุญญาวัฒนานันท  ผูอํานวยการสํานักชาง  ระดับสูง อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

53 นางสาว ชุติมา เดชดี  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

54 นาง นรมล ศรีสุวรรณ  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับกลาง อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

55 นาย มากร สินชู  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับกลาง ทม. ควนลัง หาดใหญ สงขลา

56 พันจาเอก ณัฐชัย เพ็ชรทองมา  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

57 นาย สมัคร ใจเอ็นดู  ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับสูง ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

58 นาง นวลอนงค  เตชะรุจิเศรษฐ  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับกลาง อบต. หนองปรอื บางพลี สมุทรปราการ
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59 นาง ธิติพร ธิงาม ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับกลาง ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

60 นาง จีระภา ธารชัย  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับกลาง อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

61 นางสาว สุดใจ กูลศรีโรจน  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับกลาง อบต. บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

62 นางสาว สุพัตรา มาดหมาย  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับกลาง ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

63 นาง วรรณวิมล ทัสนารมย  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับกลาง ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

64 นางสาว วยุลี หมอกไสย  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

65 นางสาว รัชนีกร ไมสังข  หัวหนาสํานักปลัด  ระดับกลาง ทต. บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

66 นางสาว ลภัสนันท มังกรณ  ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับสูง ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

67 นาง น้ําออย มีสัตยธรรม  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

68 นาย สุรศกัดิ์  สมภักดี  ผูอํานวยการสํานักชาง  ระดับสูง อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

69 นาย อิทธิพล มณเีนตร  ผูอํานวยการสํานักชาง  ระดับสูง ทน. เกาะสมยุ เกาะสมุย สุราษฎรธานี

70 นาย ภูดิศ เจริญชัยธวัช  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทน. เกาะสมยุ เกาะสมุย สุราษฎรธานี

71 นาย วุฒิพงศ ภูมิประพัทธ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับสูง ทน. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

72 นาง เพ็ญศิริ นรินทร  ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน  ระดับกลาง อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

73 นาง จุราภัส รูปดี  ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับสูง ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

74 นาง มาลี ตัณฑิกุล  ผูอํานวยการสํานักคลัง  ระดับสูง ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

75 นาย นิรันดร สุภศร  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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หลักสูตร  อำนวยการทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 5 
คาลงทะเบียน  คนละ 89,000 บาท (แปดหมื่นเกาพันบาทถวน)  
โอนเขาบัญชี เลขที่บัญชี 045-522901-3 

“คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 

  ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
  สาขา สภากาชาดไทย 

  บัญชีเงินฝากออมทรัพย 
 

หมายเหตุ เมื่อดำเนินการชำระคาลงทะเบียนแลว กรุณานำสงเอกสาร ดังตอไปนี้  
1. สำเนาการชำระเงนิจากธนาคาร  

2. รายละเอียดของผูเขารับการอบรม ชื่อ สกุล/สังกัด/เบอรโทรศัพท 
นำสงที่ กลุม Line อบรม 

 
 

เอกสารชำระเงิน 



Line กลุมอบรม  
หลักสูตรอำนวยการทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 5 

(เฉพาะผูมรีายช่ือเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 



 

๑ 

 

 
โครงการฝกึอบรมหลกัสตูร 

“อ านวยการท้องถิน่ระดบัสงู” รุ่นที ่5 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในตนเองในการก าหนดนโยบายการบริหาร 
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และงบประมาณตามอ านาจหน้าที่ที่มีกฎหมาย
บัญญัติ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการท้องถิ่น จะต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง/
ส่วน/ฝ่าย ที่ต้องรับนโยบายจากผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการ
ปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบจะมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกระบวนการวางแผน การบริหารจัดการ การจัดระบบงาน การอ านวยการ การสั่งราชการ 
การมอบหมายงาน รวมถึงการก ากับ แนะน า ตรวจสอบประเมินผล การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความช านาญเฉพาะด้านให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย พันธกิจ เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ    

 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการจัดอบรมหลักสูตร “อ านวยการท้องถิ่นระดับสูง” ขึ้น เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้
เข้ารับการอบรมให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการท้องถิ่นที่มีความรอบรู้และทันสมัย มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม มี
วิสัยทัศน์ เชื่อมั่นท าในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเข้าใจในบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ของตนเอง เข้าใจนโยบายของรัฐ 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสามารถน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง 
ประสานความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและประชาชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป  

๒.   วัตถุประสงค์ 
๒.๑   เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

ระดับสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่น เชื่อถือศรัทธาจากผู้
ที่เก่ียวข้อง 

๒.๒   เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และมุมมองที่จ าเป็นต่อการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
๒.๓  เพ่ือสร้างหัวหน้าส่วนราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.๔  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารเชิงกลยุทธ์  

การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแบบบูรณาการให้แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

 



 

๒ 

 

๓.  โครงสร้างหลักสูตรและหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม 

   การฝึกอบรมหลักสูตร “อ านวยการท้องถิ่นระดับสูง” มีระยะเวลาในการศึกษาอบรม ๔ สัปดาห์ 
ประกอบด้วย การเปิดการอบรม ปฐมนิเทศ การชี้แจงกรอบโครงสร้างหลักสูตร วิธีการจัดฝึกอบรมการเรียนในชั้น
เรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดท ารายงานงานส่วนบุคคล การศึกษาดูงานและน าเสนอสรุปผลดูงานใน
ประเทศ  รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ๔ หมวด 28 วิชา ดังนี้ 
  

ชื่อหมวด/ชื่อวชิา จ านวนชัว่โมง 
หมวดที่ ๑   หลักวิชาพื้นฐาน 

                 ๑.๑   ความเชื่อมโยงการบริหารราชการส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 
               ๑.๒    นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารภาครัฐแนวใหม่       
               ๑.๓    มุมมองการบริหารงานท้องถิ่นและประสบการณ์ของผู้บริหาร 
               ๑.๔    บทบาทของผู้น ากับการบริหารการเปลี่ยนแปลงผ่านมุมมอง 
                        ประวัติศาสตร์ 
      ๑.๕   ธรรมาภิบาลส าหรับผู้อ านวยการท้องถิ่นระดับสูง 
               1.6   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับการปฏิบัติงานของ 
                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 

 

รวม 6 วชิา 18 
หมวดที่ ๒   ศาสตร์พระราชา 

                 ๒.๑    การบริหารงานตามหลักศาสตร์พระราชาและแนวคิดจิตอาสา 
                          ในรัชกาลที่ 10 

 
๓ 

รวม ๑ วชิา ๓ 
 หมวดที่ ๓   ความรู้เฉพาะต าแหน่ง 

๓.๑    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาส าหรับผู้อ านวยการท้องถิ่นระดับสูง 
    ๓.๒    แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย/ 
             วิธีและการด าเนินการทางละเมิด 

๓.๓    การบริหารงาน อปท.ยุคใหม่ กฎหมายที่ อปท.ควรรู้ 
๓.๔    การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

    ๓.๕    การบริหารวิชาการศึกษาของ อปท. 
    ๓.6    การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุ

              ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๓.7    แนวทางการตอบข้อหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุและงบประมาณ 
               ท้องถิ่น 
    ๓.8    แนวทางการบริหารงานบุคคลของ อปท.  
    ๓.9    แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ 
    ๓.๑๐  การจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ตามนโยบายของรัฐบาล  

 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 
3 
3 
 

3 
 

3 
๓ 
๓ 
 

 
 
 
 



 

๓ 

 

ชื่อหมวด/ชื่อวชิา จ านวนชัว่โมง 
 ๓.๑๑  ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อการท างาน 

          ของ อปท.  
 ๓.๑๒  การบริหารการศึกษาท้องถิ่นเปรียบเทียบ : กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น 

     ๓.๑3  การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
               ๓.๑4  เทคนิคการน าเสนอและการเป็นผู้น าการประชุม 
               ๓.15  ระบบงบประมาณและการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณของ อปท. 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

รวม ๑๕ วิชา ๔๘ 
หมวดที่ ๔   หมวดวิชาเสริม 

                 ๔.๑    นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
                          ท้องถิ่น 
               ๔.๒    เทคนิคการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
               ๔.๓    เทคนิคการน าเสนอและการเป็นผู้น าการประชุม  
     ๔.๔    การบริหารราชการส่วนกลางสู่ท้องถิ่นผ่านมุมมองประสบการณ์ 
               ๔.๕    การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต  
               ๔.๖    ความท้าทายของภาคเมืองต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการ 
                        เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
๓ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

 

รวม ๖ วิชา ๑๘ 
 

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 ากว่าระดับ ๙ ชช ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ และ 
       ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์และปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะได้รับ 
       การอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ 
๕.๒  ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์และปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะ    
       ได้รับการอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ 
๕.๓  ด ารงต าแหน่งนักบริหาร...ระดับ ๘ (ผู้อ านวยการส่วน...ระดับ ๘ ผู้อ านวยการกอง...ระดับ ๘) และ 
       นักบริหารงาน...ระดับกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 



 

๔ 

 

๕.๔  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ระดับ ๘ และหัวหน้าส านักปลัด ระดับกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
๕.๕  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง..ระดับกลาง/หัวหน้าส านักปลัด ระดับกลางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ป ี
๕.๖  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก...ระดับ ๙ และผู้อ านวยการส านัก...ระดับสูง 
๕.๗  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก...ระดับสูง และ 
๕.๘  ผ่านการอบรมหลักสูตรอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง    จ านวนประมาณ  ๗๐  คน 

 

๖.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม  
     รุ่นที่ 5  ตั้งแตว่ันที่ 5 – 31 มีนาคม 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 
เพ่ือให้ข้าราชการท้องถิ่นระดับหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพ 

ของการบริหารงานท้องถิ่นและตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีความรู้ความเข้าใจใน  
ระบบงานการบริหารงานท้องถิ่นที่ถูกต้อง รู้บทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน ให้สามารถ  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา  

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 5 – 31  มีนาคม 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 อ านวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5 
ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มีนาคม 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 5 
มีนาคม 2566 
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ลงทะเบียน/รายงานตัว/ปฐมนิเทศ ******** 

วันจันทร์ที่ 6 
มีนาคม 2566 

 
นวัตกรรมและเทคนิคการบริหาร 

ภาครัฐสมัยใหม ่

มุมมองการบริหารงานท้องถิ่นและ
ประสบการณ์ของผู้บริหาร กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่ 7 
มีนาคม 2566 

 

บทบาทของผู้น ากับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงผ่านมุมมองประวัติศาสตร ์

ธรรมาภิบาลส าหรับผู้อ านวยการท้องถิ่น
ระดับสูง 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่ 8 
มีนาคม 2566 

 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2560 กับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
การบริหารงานตามหลักศาสตร์
พระราชาและแนวคิดจิตอาสา 

ในรัชกาลที่ 10 
 

 
เทคนิคการน าเสนอและ

การเป็นผู้น าการ
ประชุม 

 

วันพฤหัสบดทีี่ 9 
มีนาคม 2566 

 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาส าหรับ 

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 
 

แนวทางค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 
กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย/วิธีและการ

ด าเนินการทางละเมิด 
 

แนวทางการตอบ 
ข้อหารือทางการเงิน  
การคลัง พัสดุ และ

งบประมาณ 

วันศุกร์ที่ 10  
มีนาคม 2566 

การบริหารงาน อปท.ยุคใหม่  
กฎหมายที่ อปท.ควรรู ้

การป้องกันการทจุริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร์ที่ 11  
มีนาคม 2566 

การใช้ Application ในการน าเสนอ
อย่างมืออาชีพ 

การบริหารการจัดการศึกษาของ อปท. - 

วันอาทิตย์ที่ 12  
มีนาคม 2566 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 

  



 
  

 
 
 

2 
 

 
 

 

 
สัปดาห์ที่ 2   ศึกษาอบรมในชัน้เรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

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

วันจันทร์ที่ 13 
มีนาคม 2566 

 
การบริหารความเสี่ยงและการ 

ตรวจสอบการคลัง การเงิน และ 
การพัสดขุอง อปท. 
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แนวทางการบริหารงานบุคคลของ อปท. 
 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่ 14  
มีนาคม 2566 

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
การปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ 

วิธีการแปลงนโยบายลงสู่การปฏบิัติ 
ส าหรับ อปท.  

 
กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่ 15  
มีนาคม 2566 

การจัดการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม
ของ อปท. ตามนโยบายของรัฐบาล 

ความท้าทายของภาคเมืองต่อการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

 
การวางแผน

ยุทธศาสตร์เพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

 

วันพฤหัสบดทีี่ 16  
มีนาคม 2566 

ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินต่อการท างานของ 

อปท. 

ระบบงบประมาณและการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณของ อปท. 

เทคนิคการสื่อสาร
และพัฒนา 
บุคลิกภาพ 

วันศุกร์ที่ 17  
มีนาคม 2566 

การบริหารการศึกษาท้องถิ่นเปรยีบเทียบ
ต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น 

การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร์ที่ 18  
มีนาคม 2566 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 

วันอาทิตย์ที่ 19  
มีนาคม 2566 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 
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สัปดาห์ที่ 3   ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

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

วันจันทร์ที่ 20  
มีนาคม 2566 

ออกเดินทางไปศกึษาดูงานนอกสถานที ่
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ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ - 

วันอังคารที่ 20 
มีนาคม 2566 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ - 

วันพุธที่ 21  
มีนาคม 2566 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ - 

วันพฤหัสบดทีี่ 22 
มีนาคม 2566 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ - 

วันศุกร์ที่ 24  
มีนาคม 2566 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

เดินทางกลับจากศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

- 

วันเสาร์ที่ 25 
มีนาคม 2566 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 

วันอาทิตย์ที่ 26 
มีนาคม 2566 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 
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สัปดาห์ที่ 4   ศึกษาอบรมในชัน้เรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

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

วันจันทร์ที่ 27  
มีนาคม 2566 

 
ความเชื่อมโยงการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
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การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่ 28 
มีนาคม 2566 

ทดสอบทางวิชาการ(Post-Test) ประชุมจัดท ารายงานกลุ่ม กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่ 29  
มีนาคม 2566 

น าเสนอรายงานกลุ่ม น าเสนอรายงานกลุ่ม กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสบดทีี่ 30  
มีนาคม 2566 

สัมมนาสรุปผลการศึกษาอบรม สัมมนาสรปุผลการศกึษาอบรม - 

วันศุกร์ที่ 31  
มีนาคม 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 และพิธปีด แตงเครื่องแบบสีกากี 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)  
 


