












เอกสารสาํหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

 

หลกัสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 39                     

ระหวางวันที่ 20 มนีาคม – 6 เมษายน 2566 

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

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

จังหวัด...............................................................เบอรโทรผูเขาอบรม................................................. 
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คาลงทะเบียน 40,000 บาท (ไมตองพิมพใบชําระเงินจากระบบสมัครอบรมฯ ของสถาบันฯ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสงเอกสารมาที ่Lineกลุมอบรม 

สําเนาการชําระเงิน 



      . 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรหลักสตูรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 39 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 
 

 

***กรุณาแจงยืนยนัเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อาํเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑85 

 

สิ่งที่สงมาดวย 5 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) ณ สถานท่ีในวันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งดําเนินการ 

ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 
6. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกท่ีไมมีสวนเกี่ยวของเขามา

ภายในอาคารสถานท่ีกอนไดรับอนุญาต  
 
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

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

 ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดํา 
 หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา/รองเทาคัทชูสีดํา 

 
 

หมายเหตุ- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 
 

 



--หน้า ๑—                                          
 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตร “นกัพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ ๓๙ 

อบรมระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม – ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ (รวมจํานวน ๑๘ วัน)  
 

วัน/เวลา ๕.๓๐ - ๗.๐๐ ๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ ๒๐.๐๐ – 

๒๑.๐๐ 

(๒๐) จันทร์    ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ 

 

สร้างความเข้าใจร่วมกัน/

กิจกรรมสัมพันธ์ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

(๒๑) อังคาร การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

สร้างความ

เข้าใจร่วมกัน 

หลักคิดของการทํางานการพัฒนาชุมชน

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว) 

การพัฒนาบุคลากร 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

(นางสาวฐิติมา ปุยอ๊อต) 

PRE-TEST  

(เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.) 

 

 

(๒๒) พุธ 

 

การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดและ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

(กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น) 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

ชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน 

(นางสายพิรุณ น้อยศิริ) 

กิจกรรมสัมพันธ์ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

(๒๓) 

พฤหัสบดี 

การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

การบริหารบุคคลและดําเนินงาน 

ทางวินัย จรรยาบรรณและวินัย 

การปฏิบัติราชการ 

(นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ) 

การทํางานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์) 

 

กิจกรรมสัมพันธ์ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

(๒๔) ศุกร์ การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

ระเบียบงานสารบรรณและ 

การจัดทําเอกสารราชการ 

(ผศ.โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล) 

 

 

จิตวิทยาการให้บริการและ 

มนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน  

และการพัฒนาทีมงาน 

(ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์) 

กิจกรรมสัมพันธ์ 

นักพัฒนาชุมชน 
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วัน/เวลา ๕.๓๐ - ๗.๐๐ ๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ ๒๐.๐๐ – 

๒๑.๐๐ 

(๒๕) เสาร์ 

 

การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

ความเสมอภาคของ 

ชายและหญิง 

(นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข) 

แนวคิดการจัดการสวัสดิการชุมชน

ตามกลุ่มเป้าหมาย 

(ผศ.รณรงค์ จันใด) 

กิจกรรมสัมพันธ์ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

(๒๖) อาทิตย์ การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

การจัดสวัสดิการสงัคมของรัฐเพื่อ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในท้องถิ่น (การจดัการเบี้ยยังชีพ 

ของกลุม่ตา่ง ๆ) 

(นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์) 

การจัดสวัสดิการสงัคมของรัฐเพื่อ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในท้องถิ่น (การจดัการเบี้ยยังชีพ 

ของกลุม่ตา่ง ๆ) 

(นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์) 

การจัดสวัสดิการสังคมของรัฐเพื่อ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในท้องถิ่น (การจัดการเบี้ยยังชีพ 

ของกลุ่มต่าง ๆ) 

(นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์) 

(เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

 

(๒๗) จันทร์ 

 

การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

การจัดการความเสี่ยง 

ด้านภัยพิบัติในชุมชน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ศุภราทิตย์) 

แนวคิดการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งชุมชนและการ

ประยุกต์ใช้การจัดการท่องเที่ยว และ

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

ชุมชนอย่างยั่งยืน  

(นายสุวิชชา บุญสมุทร) 

กิจกรรมสัมพันธ์ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

(๒๘) อังคาร การพัฒนาสุขภาพ 

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

การปฏิบัติราชการตามหลกัการ

ทรงงานในรัชกาลที่ ๙ ความสําคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการดาํรงอยู่

ของชาติไทยแนวคิดหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงตามหลักคิดในรัชกาลที่ ๙ 

แนวคิดจติอาสาเพื่อการพัฒนา 

ตามหลักคิดในรัชกาลที่ ๑๐  

(นายบันลือศักดิ์ สนุทร)

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ

มาตรฐานการบริการสาธารณะ 

(นายอวยชัย พัศดุรักษา) 

 

กิจกรรมสัมพันธ์ 

นักพัฒนาชุมชน 
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ศึกษาและฝึกปฏิบัติ (ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๖๖) 

วัน/เวลา ๕.๓๐ – ๖.๓๐ ๘.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐-

๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐-

๑๘.๐๐ 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ ๑๙.๐๐-

๒๐.๓๐ 

(๒๙) พุธ ออกเดินทางจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

จ.ปทุมธานีเวลา ๐๖.๓๐ น. เดินทางถึง 

วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี 

ปฐมนิเทศ  กิจกรรมนันทนาการ 

ละลายพฤตกิรรม 

กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 

(หาอยู่ หากิน) 

พร้อมสรุปบทเรียน 

(๓๐) 

พฤหัสบดี 

สุขภาพนักพัฒนา Wrap Up/ทักษะ

การพดูในที่ชุมชน 

(ทฤษฎี) 

ทักษะการพดู

ในที่ชุมชน  

(ฝึกปฏิบัติ) 

 ทักษะการพดูในที่ชุมชน (ฝึกปฏิบัติ)  ทักษะการพดูในที่ชุมชน 

(สรุป) 

(๓๑) ศุกร์ 

 

สุขภาพนักพัฒนา Wrap Up/วิทยากรกระบวนการ

และทักษะการใช้เครื่องมือส่งเสริม

การมสี่วนร่วมของชุมชน 

 วิทยากรกระบวนการและทักษะการใช้เครื่องมอื

ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชน (ตอ่) 

 วิทยากรกระบวนการและทักษะการใช้

เครื่องมือส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ

ชุมชน (ต่อ) 

(๑) เสาร์ สุขภาพนักพัฒนา Wrap Up/เทคนิคการเขียนโครงการ

และการทําแผนชุมชน 

 เทคนิคการเขียนโครงการและการทําแผนชุมชน 

(ต่อ) 

 เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  

"พี่บอก  น้องถาม" 

ชี้แจงภารกิจ

การลงพื้นที่

ภาคสนาม 

 

- ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชน 

วัน/เวลา ๕.๓๐ – ๖.๓๐ ๘.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-

๑๒.๐๐ 

๑๒.๐๐-

๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐-

๑๘.๐๐ 

๑๘.๐๐-

๑๙.๐๐ 

๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ 

(๒) 

อาทิตย์ 

เดินทางเข้าหมู่บ้าน

เรียนรู ้
เวทีเสวนา(บทบาท

นักพัฒนาชุมชน 

กับการทํางาน

ร่วมกบัชุมชน) 

เครื่องมือ

นักพัฒนาฯ 

(แผนที่เดินดิน)

 เครื่องมือ

นักพัฒนาฯ 

(แผนที่เดินดิน) 

เข้าครัวเรอืนรับรอง/ 

สานสมัพันธ์ครวัเรอืน/

ชุมชน 

 เข้าพักครวัเรือนรบัรอง/ 

สานสมัพันธ์ครวัเรอืน/ชุมชน 

(๓) 

จันทร์ 

จัดเวที/วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน/หาความต้องการของชุมชน/วางแผนการเขียนโครงการ/ทํากิจกรรมจิตอาสา 

 

เข้าพักครวัเรือนรบัรอง/ 

สานสมัพันธ์ครวัเรอืน/ชุมชน 

 
 



--หน้า ๔—                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตารางอบรมและวิทยากรบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

วัน/เวลา ๕.๓๐ – ๖.๓๐ ๘.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐-

๑๓.๐๐

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐-

๑๘.๐๐

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ ๑๙.๐๐-

๒๑.๐๐

(๔) 

อังคาร 

กิจกรรมอําลาครัวเรือน 

 

สัมมนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

 สัมมนา

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้/ 

ถอดบทเรียน 

การฝึกภาคสนาม/

เดินทางกลับ 

วพช. 

 

POST-TEST 

(เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น.) 

 

 

 

(๕) พุธ สุขภาพนักพัฒนา การประยุกต์และพัฒนางาน 

พัฒนาชุมชนของท้องถิ่น 

(รศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง) 

 ปณิธาน

นักพัฒนา 

บรรยายพิเศษ

นักพัฒนาผู้นํา 

การเปลี่ยนแปลง

สู่ชุมชน/พิธีปิด 

 

 กิจกรรมสัมพันธ์นักพัฒนา  

“ดนตรีในสวน” 

(๖) 

พฤหัสบดี 

กิจกรรมอําลา ออกเดินทางจาก 

วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี 

เวลา ๐๖.๓๐ น. เดินทางถึง 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. และ 

เดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ 

 



 
 
 
 

หลักสตูรนกัพฒันาชุมชน  
*********************************** 

 
๑. ปรัชญา พัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารง
ต าแหน่งและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 นักพัฒนาชุมชนมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ โดยเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติด้านแผนงาน จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนดมาตรการและกลไก
ในการพัฒนาและส่ งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน ส่ ง เสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่ วนร่วม 
ของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับรากฐาน รวมทั้งใน  
การพัฒนารูปแบบชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อม ค้นคว้า ประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่ าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติด้านบริหารงาน ต้องท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ช้ีวัดด้านพัฒนาชุมชน 
เพื่อให้มีเกณฑ์ช้ีวัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชนได้ ทั้งวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ  และด าเนินการร่วมกันเพื่ อแก้ ไขปัญหาความต้องการของตนและชุมชนได้  ตลอดจนเป็น  
ที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไป
ถึงการติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานอื่น เพื่ อที่ จะให้ เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการสร้ างการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนโดยมีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบการด า เนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ต้องท าหน้าที่จัดระบบงานและอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ติดตาม
และประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และบรรลุเป้าหมายและสัมฤทธ์ิผลตามที่ก าหนด ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนมีการ
จัดรูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมยืดหยุ่นต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยก าหนดหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อที่จะท าให้การด าเนินการเกิดความ



คล่องตัวและมีความต่อเนื่อง มีการสอนงานพัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรอืถ่ายทอดความรู้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา
เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ก ากับให้มีความเช่ียวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
อย่างยั่งยืน 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ ต้องท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
และวางแผนการใช้ทรัพยากร และงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ รวมไปถึงการ
ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลังและวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพความ
คุ้มค่า โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด ร่วมบริหารและก าหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 จะเห็นว่า ผู้ด ารงต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน จะต้องปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหน่วยระดับกองใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ 
จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงานตัดสินใจแก้ปัญหาใน
งานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบคุณภาพสูง  

ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ให้มีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคล้องกับความจ าเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
การรองรับภารกิจการบรกิารประชาชน เพื่อการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง จึงมอบใหส้ถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน
ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมกับกรมการ
พัฒนาชุมชนและคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท าหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนข้ึนเพื่อใช้
พัฒนาให้ผู้ด ารงต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูง  ในการท างานให้กับองค์กร และสามารถท า
หน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีข้ึนในด้านการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 

 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง 
 ๓.๒ เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๓ เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีวิสยัทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานรว่มกับผู้อื่น และ
สามารถท างานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม 
 ๓.๔ เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
นวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ๓.๕ เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ
การปฏิบัติงาน 
 ๓.๖ เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานระหว่างกัน และสร้างสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 
 
 



๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น 
 ๔.๑ ด ารงต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
 ๔.๒ จ านวนประมาณ  ๑๐๐ คน/รุ่น 
 
๕. รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ระยะเวลาการศึกษาอบรม ๑๘ วัน ดังน้ี 

- พิธีเปิด – ปิด  จ านวน ๒   วัน 
- ศึกษาในห้องเรียน  จ านวน ๘    วัน 
- ฝึกทักษะการพัฒนาชุมชนและฝึกการปฏิบัตงิานในชุมชน  จ านวน ๘    วัน 
 

 ๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย ๕ หมวด ๓๓ วิชา ๑๔๔ ชั่วโมง ดังน้ี 
หมวดท่ี ชื่อหมวดวิชา จ านวน 

วิชา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

วิชาพื้นฐาน 
วิชาศาสตร์ของพระราชา 
วิชาเฉพาะต าแหน่ง 
ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชน 
วิชาเสริม 

๑๑ 
๑ 

๑๐ 
๙ 
๒ 

๓๖ 
๓ 

๖๐ 
๓๙ 
๖ 

รวม ๓๓ ๑๔๔ 
 

หมวดท่ี ๑ วิชาพ้ืนฐาน จ านวน ๑๑ วิชา ๓๖ ชั่วโมง 
ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นการให้ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรต้องรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของตน 

๑) วิชาการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ๓ ช่ัวโมง 
๒) วิชาหลักคิดของการท างานการพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๓ ช่ัวโมง 
๓) วิชาแนวคิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและการประยุกต์ใช้การจัดการ  ๓ ช่ัวโมง 
    ท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
๔) วิชาการเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชุมชน ๓ ช่ัวโมง 
   สู่วิสาหกิจชุมชน 
๕) วิชาระเบียบงานสารบรรณและการจัดท าเอกสารราชการ   ๓ ช่ัวโมง 
๖) วิชาความเสมอภาคของชายและหญิง     ๓ ช่ัวโมง 
๗) วิชาการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐเพื่อการพัมนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๖ ช่ัวโมง 
    ในท้องถ่ิน (การจัดการเบี้ยยังชีพของกลุ่มต่าง ๆ ) 
 



๘) วิชากฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดชอบ ๓ ช่ัวโมง 
ทางละเมิดและข้อมูลข่าวสารของราชการ 

๙) วิชาการท างานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๓ ช่ัวโมง 
๑๐) วิชาจิตวิทยาการให้บริการและมนุษยสัมพันธ์ในการท างานและการพัฒนา   ๓ ช่ัวโมง 
    ทีมงาน         
๑๑) วิชาแนวคิดการจัดการสวัสดิการชุมชน     ๓ ช่ัวโมง 
 

หมวดท่ี ๒ วิชาศาสตร์พระราชา จ านวน ๑ วิชา ๓ ชั่วโมง 
ค าอธิบายหมวดวิชา : เพื่ อ เป็นการน้อมน าศาสตร์และหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอด เพื่อเป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
ด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน ทั้ งเป็นการสร้างภูมิ คุ้ มกันในการอยู่ร่วมกับสังคมโดยเฉพาะแนวทาง 
การบริหารงานและการปฏิบัติราชการตามหลักทศพิธราชธรรม การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  
 ๑) วิชาการปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงานในรัชกาลที่ ๙ ความส าคัญ  ๓ ช่ัวโมง 
     ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการด ารงอยู่ของชาติไทยแนวคิดหลัก 
     เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักคิดในรัชกาลที่ ๙ แนวคิดจิตอาสาเพือ่ 
     การพัฒนาตามหลักคิดในรัชกาลที่ ๑๐  

หมวดท่ี ๓ วิชาเฉพาะต าแหน่ง จ านวน ๑๐ วิชา ๖๐ ชั่วโมง 
ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นการมอบความรู้และพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามต าแหน่งและสายงาน

นักพัฒนาชุมชน เน้นการปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งได้อย่างมืออาชีพ 
๑) การพัฒนาชุมชนในบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (ฝึกปฏิบัติ)  ๓  ช่ัวโมง 
    (เป็นวิชาที่เรียนรู้และฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและหลักการ  

การพัฒนาชุมชน รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน รวมทั้งนักพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาท้องถ่ิน และ
บทบาทของนักพัฒนาชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการจัดการปัญหาภัยพิบัติในชุมชน) 

๒) ทักษะการพูดในที่ชุมชน  (ฝึกปฏิบัติ)     ๙  ช่ัวโมง 
    (เป็นวิชาที่เรียนรู้ศิลปะการพูด บุคลิกภาพ การประชาสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

กับการพัฒ นาท้ อ ง ถ่ิน  รวมทั้ งจิต วิทยาชุมชนและความฉลาดทางอารมณ์ ของนักพัฒ นาชุมชนใน  
การท างานร่วมกับผู้อื่น) 

๓) วิทยากรกระบวนการและทักษะการใช้เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ๙  ช่ัวโมง  
    (ฝึกปฏิบัติ)          
    กระบวนการและทักษะการใช้เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน (ฝึกปฏิบัติ) 
    (เป็นวิชาที่เรียนรู้ถึงกระบวนในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างเครือข่าย การ

ประสานงาน การวิเคราะห์ชุมชนและแนวทางการพัฒนา การประยุกต์ใช้จิตวิทยาชุมชน การประชาคม และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถ่ิน) 

๔) เทคนิคการเขียนโครงการและการท าแผนชุมชน (ฝึกปฏิบัติ)   ๙  ช่ัวโมง 
    (เป็นวิชาที่เรียนรู้การวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนา กระบวนในการส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของชุมชนและการมีส่วนร่วม การจัดท าแผนชุมชนเชิงบูรณาการ และการวิจัยชุมชน)  



๕) การพัฒนาศักยภาพผู้น า (กลุ่ม องค์กร เครือข่าย)     ๖ ช่ัวโมง 
   และกระบวนการในการสร้างภาคีเครือข่าย 
   (เป็นวิชาที่เรียนรู้กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพผู้น า ทั้งในระดับกลุ่ ม ระดับองค์กร และ

ระดับเครือข่าย รวมทั้งการเรียนรู้ถึงกระบวนการในการสร้างภาคี เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน) 
๖) บทบาทของนักพัฒนาชุมชนในการรับมือและการจัดการความเสี่ยง   ๓ ช่ัวโมง 
    ด้านภัยพิบัติในชุมชน จิตอาสาภัยพิบัติ 
   (เป็นวิชาที่เรียนรู้ถึงบทบาทของนักพัฒนาชุมชนในการรับมือ และการจัดการกับความเสี่ยง 

ด้านภัยพิบัติในชุมชน /การจัดการชุมชนในสภาวะวิกฤตและโรคระบาด 
๗) แนวคิดและแนวทางการจัดการสวัสดิการชุมชน ตามกลุ่มเป้าหมาย  ๖ ช่ัวโมง 
   (เป็นวิชาที่ เรียนรู้ เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการสวัสดิการชุมชนตามกลุ่มเป้าหมาย แล ะ 

การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน) 
๘) แนวคิดเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     ๖ ช่ัวโมง 
    และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน/การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนและการจัดท าตลาดออนไลน์ของชุมชน 
     (เป็นวิชาที่เรียนรู้ถึงแนวคิดและแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจและ

พัฒนาสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชน) 
๙) แนวคิดเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน     ๖ ช่ัวโมง 
     และการประยุกต์ใช้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
     (เป็นวิชาที่เรียนรู้แนวคิดการส่งเสริมและจัดการการท่องเที่ยวชุมชน สู่ความยั่งยืน) 

        ๑๐) การประยุกต์และพัฒนางานพัฒนาชุมชนของท้องถ่ิน   ๓ ช่ัวโมง 
      (เป็นวิชาที่เรียนรู้ถึงวิธีการและกระบวนการในการประยุกต์และพัฒนางานพัฒนาชุมชนใน

ท้องถ่ิน) 
 

 หมวดท่ี ๔ การฝึกภาคปฏิบัติในพ้ืนท่ี จ านวน ๙ วิชา ๓๙ ชั่วโมง  
      ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นการลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติในชุมชน โดยการด าเนินงานจริงเพื่อให้ 

ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะในการท างานพัฒนาชุมชนแบบมืออาชีพ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน     ๓ ช่ัวโมง 
  ๒) การศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ชุมชน     ๖ ช่ัวโมง 
  ๓) การจัดเวทีประชาคม        ๓ ช่ัวโมง 
  ๔) การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน     ๓ ช่ัวโมง 
  ๕) การแสวงหาความต้องการของชุมชน     ๓ ช่ัวโมง 
  ๖) การท ากิจกรรมจิตอาสา      ๓ ช่ัวโมง 
  ๗) การวางแผนเขียนโครงการร่วมกับชุมชน     ๖ ช่ัวโมง 
  ๘) สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาชุมชนกับกลไกการพัฒนาในพื้นที่ ๖ ช่ัวโมง 
 



  ๙) การถอดบทเรียนการพฒันาชุมชน และการประยุกต์  
    และพัฒนางานชุมชนท้องถ่ิน      ๖ ช่ัวโมง 

 
หมวดท่ี ๕ วิชาเสริม จ านวน ๒ วิชา ๖ ชั่วโมง 
ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นเรื่องที่น่ารู้เพื่อน าไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานให้มีความ

หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องค์กร การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้ เข้าอบรมเกิด  
แรงบันดาลใจในการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ  เพื่อหาแนวทางในการน าไปบริหารจัดการท้องถ่ิน พัฒนางานและองค์กร
สู่ความเป็นเลิศในการบริการสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

 ๑) วิชาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมาตรฐานการบริการสาธารณะ  ๓ ช่ัวโมง 
 ๒) วิชาการบริหารงานบุคคลและการด าเนินการทางวินัย    ๓ ช่ัวโมง 
  

๖. วิธีการท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
 ๑) บรรยาย/การสัมมนา 
 ๒) การน าอภิปราย/การอภิปรายเป็นคณะ 
 ๓) กรณีศึกษา/สาธิต   
 ๔) ถามตอบปัญหา 
 ๕) การฝึกปฏิบัติเรียนรู้ในพื้นที่ 
 
๗. การประเมินผลการฝึกอบรม 
 การประเมินผลการอบรม แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 (๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ๑๐๐ คะแนน แบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ 

ภาควิชาการ ๗๕ คะแนน ประกอบด้วย 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 - การน าเสนองานวิชาการ 
 - การจัดท ารายงานกลุ่ม 
 - การจัดท ารายงานส่วนบุคคล 
 - การทดสอบประเมินความรู้ 
 
ภาคพฤติกรรม ๒๕ คะแนน ประกอบด้วย 
 - ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
 - การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธ์ิ ผู้เข้าร่วมรับการอบรมต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๗๐ และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๗๐ คะแนน 
 
 



 (๒) การประเมินผลโครงการอบรม แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
- การประเมินผลวิชาการ ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื้อหา วิทยากร จ านวนและระยะเวลาที่ใช้ใน

การอบรม 
- การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจ้าหน้าที่ผู้ก ากับดูแลโครงการ 
- การประเมินผลความพึงพอใจในด้านการบริการ อาหาร ที่พัก การอ านวยความสะดวกของ

ผู้ใช้บริการในระหว่างการฝึกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ 
 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง 
 ๘.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่ง สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๓ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถท างานในลักษณะ
ทีมได้อย่างเหมาะสม 
 ๘.๔ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช้กับ
การท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพ 
 ๘.๕ สามารถสร้างบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 ๘.๖ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีเครือข่ายสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 
 
๙. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตร 
 ๙.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมค่าที่พัก
และอาหารว่างระหว่างการอบรม ไม่รวมค่าพาหนะเดินทางไป -กลับในการอบรม ค่าลงทะเบียนดังกล่าวทาง
โครงการจะน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้โครงการส าเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ค่า
พัฒนาหลักสูตร บริหารจัดการหลักสตูร ค่าลงพื้นที่ภาคสนามฝึกปฏิบัติ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทน 
ค่าเดินทางของวิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ และผู้เข้ารับการอบรม (ระหว่างการอบรมในประเทศ) 
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าประสานงาน ค่าศึกษาดูงานภายในประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่อาจเกิดข้ึนในการจัดการโครงการ 
 
๑๐. การช าระค่าลงทะเบียน 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าอบรมสามารถโอนเงนิค่าลงทะเบียน จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยโอนเข้า 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ช่ือบัญชี “ศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” เลขที่บัญชี ๙๘๓-๓-๕๙๐๘๖-๑ ประเภทออมทรัพย์  
 
 



๑๐.๒ กรุณาเขียนช่ือ-องค์กรของท่านลงในใบหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งเข้าที่  
                                   

                              
หรือ Tcswtu.1@gmail.com 

 
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๑.๑ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

๑๑.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
๑๑.๓ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
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