




ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ประดิษฐ์ คุณนาเมือง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร

2 นางสาว ฐานภัทร อินเล้ียง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. จันทิมา ลานกระบือ ก าแพงเพชร

3 นาย สมพงษ์ ตรีไมราช  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น

4 นาย ประดิษฐ์  จันนา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น

5 นาย ทวี ยาตะพงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา

6 นาย กฤต บ ารุงสาลี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา

7 นาง สุกัลยา  ตันหนึง รอบคอบ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

8 นาย เกียรติภูมิ หิรัญวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ

9 นาย ณัฐวุธ สอนน า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีส าราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ

10 นาย จีรพงษ์ ใจวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทรายขาว พาน เชียงราย

11 นาย เพียร กันต๊ิบ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย

12 นาย ยุทธชัย ไอ่ดอ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย

13 นาย นิรันดร์ หลานค า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่

14 นาย ชัยพัฒน์  มนต์ประสิทธ์ิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองโสน เมืองตราด ตราด

15 นาย สมศักด์ิ เข็มดี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด

16 นาย ภักดี สุขรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม

17 นาย ภานุพงษ์  วงค์จ าปา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าลาด เรณูนคร นครพนม

18 นาย บ ารุง อาจิณกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา

19 นาย สุนา ห่อไธสง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา

20 นาย ชูทัศน์ นุเกตุ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าน้าว ภูเพียง น่าน

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรศึกษำอบรม
หลักสูตร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รุ่นท่ี 13

ระหว่ำงวันท่ี 24 มีนำคม - 7 เมษำยน 2566
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
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21 นาย สมเดช ศรีนนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

22 นาย เสกสรร  เพ็ญสุข  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์

23 นาย ทอง งามสันทัด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองน้ าส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา

24 นาย มานะ วุฑฒยากร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังกรด บางมูลนาก พิจิตร

25 นาย จรัญ บุญเสือ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก

26 นางสาว จินตนา เกษรสันต์ิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

27 นาง หทัยรัตน์ ทองใจสด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

28 นาย กฤษณ์ สืบเมืองซ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม

29 นาย มนูญ สุพรรณฝ่าย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม

30 นาง อุไร ยอดศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม

31 นาย นพกร สีนูเดช  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม

32 นาย พัด เถ่ือนม่ิงมาตร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม

33 นาย บุญเย้ียม ค าโฮง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนราษี บรบือ มหาสารคาม

34 นาย เกรียงไกร นาคแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม

35 นาง สุนีรัตน์ ทุมมาลา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

36 นาย ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักสกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ถ้ าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

37 นาย สุทัศน์ ส่าน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

38 นาย สุริยัน  ปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

39 ร้อยต ารวจตรี ผดุงเกียรติ วัชรสุทธากุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

40 นาย เกรียงไกร  วัฒนาธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
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41 นาย ก าธร ชมพนา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

42 นาย ชัยวัฒน์  สายสีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุ่งมน ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร

43 นาย ประยูร วิเศษวุฒิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

44 นาย บัวทอง ติดชม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด

45 นาย เชษฐพงษ์  ศรีแสงไทยสุข  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี

46 นาย ฉลาม หงษ์ทอง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. จอมศรี เชียงคาน เลย

47 นาย อวิรุจน์ ศรีพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาซ่าว เชียงคาน เลย

48 นาย ทอมสันต์ อินทรปพงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บุฮม เชียงคาน เลย

49 นาย บุญมี จันทสาน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปากตม เชียงคาน เลย

50 นาย จิตภณ ศรีษะบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาหลวง วังสะพุง เลย

51 นาย จีรพงศ์ ทันวงษา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย

52 นาย ถวิล ตรองจิตร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ

53 นาย จุลลา มาตะรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ต้นผ้ึง พังโคน สกลนคร

54 นาย สิทธิพงศ์ รัตนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางเขียด สิงหนคร สงขลา

55 นาย เอกวัฒน์ ตังคะมณี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ป่าขาด สิงหนคร สงขลา

56 นาย สมัย แดงลาด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี

57 นาย บรรพต มากคง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี

58 นาย ประหยัด เพชรรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี

59 นาย สุเมธี ขาวจีน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

60 นาย พลศักด์ิ  กรณ์ทิพย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
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61 นาย ธวัช แก้วเหล็ก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

62 นาย นพวินทร์ วัฒนะสกุลศักด์ิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์

63 นาย บัณฑิต ปานะโปย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์

64 นาย เดชา แขมภูเขียว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์

65 นาย สุชาติ เพชรงาม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์

66 นาย พ้ัว ภูศรีฤทธ์ิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย

67 นาง อัจฉรา สมบัติก าไร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี

68 นาย พินิตย์ ไตรนพธนรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

69 นาย จ านงค์ บุญน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

70 นาย นิรันดร์ บรรประจง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี

71 นาย ปรีชา นิกพิมพ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี



เอกสารสำหรับการชำระเงินค่าลงทะเบียน 
 

“หลักสตูรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 13” 
ระหว่างวนัที่ 24 มีนาคม – 7 เมษายน 2566 
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การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
 

ระเบียบการแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม 
ชุดเรียน - วันจันทร์ และพิธีเปิด/พิธีปิด แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วย ชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม และ วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร์/เสาร์/อาทิตย์)  

  ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดำ หรือ กรมท่า / รองเท้าหุ้มส้นสีดำเท่านั้น 
  หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดำ หรือ สีกรมท่า / รองเท้าคัทชูสีดำเท่านั้น 

ชุดออกกำลังกาย 
   - เสื้อกีฬามีปกสีขาว แขนสั้น อย่างน้อย 1 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดำ หรือสีกรมท่า อย่างน้อย 1 ตัว 
  - รองเท้าผ้าใบ/ถุงเท้า สำหรับออกกำลังกาย 

 
เอกสารทีต่้องนำมาแสดงวันรายงานตัว 

 
1. หนังสือส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรมฯ จากต้นสังกัด  
2. สำเนาเอกสารการชำระเงิน 
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หลักสูตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

********************************** 
 
1) ปรัชญา     "สร้างผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการบริหารงาน ประพฤติและวางตนเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน” 
 
2) หลักการและเหตุผล 
 ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลส่งผล
ให้มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดบริการสาธารณะ 
กำหนดนโยบายการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ข้อบัญญัติ 
นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งวางระเบียบหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่  ซึ่งคณะบุคคลดังกล่าวมี
ความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นกลไกหลักต่อการกำหนดทิศทางการบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนับเป็นบุคลากรท้องถิ่นจากฝ่ายการเมืองซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบุคลากรฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลูกจ้างในสังกัดทุกประเภท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับ ดูแล
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย ภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ และจะต้องเป็นบุคลากรที่คอยกำหนดทิศทาง ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานภาพรวมให้มีศักยภาพ
ในการบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และเป็นไปตาม
นโยบายที่ได้ให้ไว้ตอนสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลขึ้น เพ่ือดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สามารถนำพาองค์กร กำหนดทิศทางการบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ 
มีความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนต่าง ๆ กับนโยบายรัฐบาล มีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจอันถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจแนวทางการบริหารงานรูปแบบต่าง ๆ และ 
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการวางตนและบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ี 
 
3) วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนาให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย หลักการจัดบริการสาธารณะ และ
บทบาท อำนาจหน้าที่ของตนเอง 
 3.2 เพ่ือพัฒนาให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และวิธี
ปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง เพ่ือนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและบริหารงานเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของประชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



- 2 - 
 
 3.3 เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบ
การบริหารราชการ การสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 3.4 เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนและการวางตนให้เหมาะสมกับ
การเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดแีละมีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

4) กลุ่มเป้าหมาย  
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 รวม จำนวน 70 คน/รุ่น 

 

5) ระยะเวลาการศึกษาอบรม 2 สัปดาห ์ 15 วัน 
 - พิธีเปิด - ปิด 1 วัน 
 - ศึกษาในชั้นเรียน 10 วัน 
 - สันทนาการและสุขภาพ 1 วัน  
 - ดูงาน 3 วัน 

6) โครงสร้างหลักสูตร 
ที ่ การศึกษาอบรม จำนวนวิชา/หัวข้อ จำนวนชั่วโมง 
1 
2 

หมวดวิชาพ้ืนฐานและเฉพาะตำแหน่ง 
หมวดวิชาพัฒนาวิสัยทัศน์และหลักการ
บริหาร 

10 
13 

30 
40 

รวม 23 70 
 
หมวดวิชาพื้นฐานและเฉพาะตำแหน่ง (10 วิชา 30 ชั่วโมง)    จำนวน 
 1. กระแสโลกและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน    3 ชั่วโมง 
 2. แผนยุทธศาสตร์ชาติความเชื่อมโยงการบริหารราชการจากส่วนกลาง ภูมิภาคสู่ท้องถิ่น 3 ชั่วโมง  
 3. บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญและ 
 ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น      3 ชั่วโมง 
 4. หลักคิดจิตอาสาและโครงการจิตอาสาพระราชทาน     3 ชั่วโมง 
 5.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองและคำวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับ 
 การบริหารงานท้องถิ่น         3 ชั่วโมง 
 6. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในราชการส่วนท้องถิ่น   3 ชั่วโมง 
 7. ข้อสังเกตและข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบด้านการบริหารงานท้องถิ่น  3 ชั่วโมง 
 8. ประสบการณ์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งการทำงานในองค์กรและชุมชน  3 ชั่วโมง 
 9. คุณธรรม จริยธรรมของผู้นำและผู้บริหาร      3 ชั่วโมง 
 10. ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภา การตราข้อบัญญัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
 และการพ้นจากตำแหน่งของฝ่ายการเมือง      3 ชั่วโมง 
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หมวดวิชาพัฒนาวิสัยทัศน์และหลักการบริหาร (13 วิชา 40 ชั่วโมง)   จำนวน 
 1. ความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   3 ชั่วโมง 
 2. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  3 ชั่วโมง 
 3. การบริหารจัดการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น   3 ชั่วโมง 
 4. การกำหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์เพ่ือจัดกิจกรรม/จัดทำบริการสาธารณะของท้องถิ่น 3 ชั่วโมง  
 5. การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น   3 ชั่วโมง 
 6. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ชั่วโมง 
 7. การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติการบริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยฉุกเฉิน 3 ชั่วโมง 
 8. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชน   3 ชั่วโมง 
 9. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้                           3 ชั่วโมง 
 10. นวัตกรรมการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น     3 ชั่วโมง 
 11. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงานต่างๆ   3 ชั่วโมง 
 12. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร     3 ชั่วโมง 
 13. สิทธิ สวัสดิการและระเบียบการแต่งกายข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  3 ชั่วโมง 

หมวดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 3 วัน  

 หัวข้อการศึกษาดูงาน 
➢ การพัฒนาระบบการบริหารงานและเทคโนโลยีดิจิทัล 
➢ การพัฒนาชุมชน เมืองและมหานคร 
➢ การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
➢ การผลิต การจัดการและการตลาดสินค้า OTOP 
➢ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 
➢ การพัฒนาและจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
➢ การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
➢ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ หัวข้ออ่ืนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายสำคัญของรัฐ 

7) วิธีการศึกษาอบรม 
1. บรรยาย 
2. การนำอภิปรายและอภิปรายเป็นคณะ 
3. การสัมมนาท้ายบทเรียน 
4. กรณีศึกษา 
5. สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
6. ซักถามปัญหา 
7. ศึกษาดูงาน 

8)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. กิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกาย 
2. กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย 
3. กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์ 
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9) การรับรองผลการอบรมและการรับรองวิทยฐานะ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมในชั้นเรียนรวมจำนวนรายวิชาที่เข้าร่วมแล้วต้องไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 ของจำนวนวิชาที่อบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาอบรมและ
เข็มวิทยาฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

************************* 
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หลักสตูร นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวดัปทมุธาน ี  

 
วันและเวลา 
การบรรยาย   ชื่อวิชา 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

วันที่ 1 
14.00-16.00 น.  ลงทะเบียน  

วันที่ 2 
09.00-12.00 น. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงานต่างๆ 3 

13.00-16.00 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 3 

วันที่ 3 
09.00-12.00 น.  คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น าและผู้บริหารท้องถิ่น 3 

13.00-16.00 น. สิทธิ สวสัดิการและระเบียบการแต่งกายข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 3 

16.00 – 19.00 น. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ความเชื่อมโยงการบริหารราชการจากส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคสู่ท้องถิ่น 

3 

วันที่ 4 
09.00-12.00 น. ความส าคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 
13.00-16.00 น.  การส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ท้องถิ่น 3 
16.00-19.00 น. นวัตกรรมการจัดการบริหารสาธารณะของท้องถิ่น 3 

วันที่ 5 
09.00-12.00 น. กระแสโลกและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน 3 
13.00-16.00 น. 

 
บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญ 

3 

วันที่ 6 
09.00–12.00 น. ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภา การตราข้อบัญญัติ คุณสมบัติ ลักษณะ

ต้องห้ามและการพ้นจากต าแหน่งของฝ่ายการเมืองครับ 
3 

13.00-16.00 น. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในราชการส่วนท้องถิ่น 3 

วันที่ 7 
09.00-12.00 น. ข้อสังเกตุและข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบด้านการบริหารงาน

ท้องถิ่น 
3 

13.00-16.00 น. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การบริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณ
ภัย   

3 
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วันที่ 8 
09.00-12.00 น. การก าหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์เพ่ือจัดกิจกรรม/จัดบริการสาธารณะ

ของท้องถิ่น 
3 

13.00-16.00 น. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารเพ่ือการเข้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิตอล 3 

วันที่ 9 
09.00-12.00 น.  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง: ค าวินิจฉัย

เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น 
3 

13.00-16.00 น. ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 3 

วันที่ 10 
09.00-12.00 น. การพัฒนาคุณภาพและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
3 

13.00-16.00 น. การบริหารจัดการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น 3 
16.00-19.00 น. ประสบการ์ณแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการท างานในองค์กรและชุมชน 3 

วันที่ 11 
09.00-12.00 น. การจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 3 
13.00-16.00 น. การท างานจิตอาสา เพื่อสืบสาน รกัษา ต่อยอดพระราชปณิธาน 3 

วันที่ 12 
09.00-12.00 น. เทคนิคและกลยุทธการท าหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 3 

13.00-16.00 น. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมนน และสิ่งแวดล้อม 3 

วันที่ 13 
09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุร ี 6 

วันที่ 14 
09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุร ี 6 

วันที่ 15 
09.00-12.00 น. ศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุร ี 3 

   
*  ก าหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 


