




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

1 นาง จิระภา ราชสุวรรณ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่

2 นางสาว หทยา รักษาพราหมณ  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. กระบี่ เมอืงกระบี่ กระบี่

3 นาง พณิชยตา อุดมสินประเสริฐ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ทาลอ ทามวง กาญจนบุรี

4 นางสาว มยุรา มะโนรมณ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบุรี

5 นางสาว ฉัตรปวีณ ปรีชาไกรพัฒน  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี

6 นาย ไพจิตร ยัสโร  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี

7 นาง พจมาน สระลอย  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. ชองสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

8 นาย ปยะ ปญจิต  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับตน อบต. คุมเกา เขาวง กาฬสินธุ

9 นาย วชิรวิทย วังพิกุลเจริญจิต  รองปลัดเทศบาลตําบล  ระดับกลาง ทต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ

10 นาง มยุรา ประสมบูรณ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. เมืองพล พล ขอนแกน

11 นาง อาซีซะห วองไว  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

12 นาย พีรเชษฐ พรชนะธนมาศ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

13 นาย มูฮําหมัด นิลงาม  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับตน อบต. บางกรูด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

14 พันจาเอก จํารัส ฤทธิ์รอด  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว เสาวรัตน รื่นเจริญ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับตน อบต. เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี

16 พันจาเอก สยาม แพทยารักษ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. คลองก่ิว บานบึง ชลบุรี

17 นางสาว กรรณิการ แซลี้  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. หนองซ้ําซาก บานบึง ชลบุรี

18 นาง วรันตภรณ นาวีรัตนวิทยา  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี

19 นาย  ณัฏฐวิทย พันธุรักษ  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี

20 นางสาว เพ็ญแข ไพรอนันต  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

21 นาง จิราภรณ อุตศาสตร  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

22 นาย สมพงษ จํานงคผล  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

23 นางสาว พิสมยั ไขแสง  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี

24 นาย รัชเดช เจริญฤทธ์ิ  รองปลัดเทศบาลนคร  ระดับกลาง ทน. เจาพระยาสุรศกัดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

25 นาย สุวิทย    วรยศ  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

26 นาย วัลลภ ไชยคาน  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

27 นางสาว อุมาพร มณทิพย  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. บางหมาก เมอืงชุมพร ชุมพร

28 นาย จรูญโรจน สุทธะนะ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับตน อบต. ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม

หลักสูตร: นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 7 (รหัสหลักสูตร: 040000000000200007)

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 4 - 30 มิถุนายน 2566
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29 นาย วรเชษฐ เดชพงษวรานนท  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. มอนปน ฝาง เชียงใหม

30 นางสาว สายทอง ตะวิชัย  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. แมอาย แมอาย เชียงใหม

31 นาง นิยม เตาทอง  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

32 นาง ภาวิดา ใจซื่อ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม

33 วาที่รอยโท วิรุจน ไชยสัตย  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

34 นาย มนตรี มวงคําหมื่น  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

35 นาย จิรกร แซะจอหอ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. โปงแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

36 นางสาว สุฎารักษ สอาง  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

37 นางสาว ณิณฏัฐษา คือพันพันดุง  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา

38 นาง กุลสิริ เปรมกลาง  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. มะคา โนนสูง นครราชสีมา

39 นางสาว กันยณัฐ พลอยอยูดี  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. โคกกรวด เมืองนครราชสมีา นครราชสีมา

40 นางสาว กชพรรณ สุดมี  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. จอหอ เมืองนครราชสมีา นครราชสีมา

41 นางสาว ยศพร อินทรารักษ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา

42 นาย สุรเดช เดนวงษ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. หินดาด หวยแถลง นครราชสีมา

43 นาง อารียาณัฏฐ ศรีจํานอง  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช

44 นาย วัชรินทร จงจิตร  รองปลัดเทศบาลนคร  ระดับกลาง ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

45 นาย อําพร กัลปหา  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

46 นางสาว ณัฐชณิกาญจน อํารุง  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค

47 นางสาว ปริษา จันทรศร  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค

48 นาง โสภี อังกูรเกียรติ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

49 นางสาว ปริตตา ทิพยกองลาศ  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

50 นางสาว บุญรัตน ทัฬหนิรันดร  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย

51 นาง เต็มใจ พรหมบุตร  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. สองชั้น กระสัง บุรีรัมย

52 นาง นิธินาถ ไผดีนุกูล  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย

53 นาย โกมินทร มะเดื่อ  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย

54 นาย ทวีศักดิ์ เล็กสุด  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

55 นางสาว รัตติกาล ทองเกลี้ยง  รองปลัดเทศบาลตําบล  ระดับกลาง ทต. ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย

56 นาย วิระชัย กิติชัย  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี



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

หลักสูตร: นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 7 (รหัสหลักสูตร: 040000000000200007)

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 4 - 30 มิถุนายน 2566

57 นางสาว ณิชาภัทร สงวนวงษ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี

58 นาง จีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

59 นาง ดวงใจ เสมแกว  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

60 นาง โชติกา ไชยภัทรโสทร  ปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. พอมิ่ง ปะนาเระ ปตตานี

61 นาย วิโรจน สุดรัก  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. โคกชาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา

62 นาย วชิรพงษ สุขธนี  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. บานกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา

63 นาง ชนัลญา รื่นสิน  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. สนับทึบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา

64 นาย ณัฐวุฒิ ยามเย็น  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา

65 นาย วรวุฒิ บัววัฒนา  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. เชียงคํา เชียงคาํ พะเยา

66 จาเอก สุวิทย พฤษาประเสริฐ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. โคกกลอย ตะก่ัวทุง พังงา

67 วาที่รอยตรี กิติ์ไกรสีห เขียวหวาน  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. ถ้ํา ตะก่ัวทุง พังงา

68 นางสาว กัญณภัทร แกวกล้ํา  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. แมขรี ตะโหมด พัทลุง

69 จาเอก เกรียงศกัดิ์ สิงหกวาง  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร

70 นาง อรัญญา เนตรผสม  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

71 นาง เฉลิมพร แสงมณี  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  ระดับกลาง อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

72 นาง เยาวรัตน มะณี  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

73 นาย เพทาย จินดาไทย  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

74 พันจาเอก ทองใหม จันทรคุม  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

75 นาย กฤศพรต สัตยประกอบ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. แมยม เมอืงแพร แพร

76 นาย วิชัย จําปาทิ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม

77 นาย ธรปรีชา ปกเขตานัง  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. บานหวาย วาปปทุม มหาสารคาม

78 นางสาว มนัณญา อัตติยะ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร

79 นาย อรรถพงษ แวสือนิ  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. เบตง เบตง ยะลา

80 นาย ชัยศักดิ์ แสวงผล  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. ยะลา เมอืงยะลา ยะลา

81 นางสาว เมธาวี ทิพยมณเฑียร  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. บาโระ ยะหา ยะลา

82 นาย สุปรีดา เสนามาตย  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

83 พันจาอากาศเอก วิชยุตฆ เทียมปาก  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

84 นาง วิภาภรณ ทองเบา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
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สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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85 นาง วรางคสิริ ศศวิรินทรกุล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

86 นาย ธรรมบาล ฉิมพลี  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

87 นางสาว ดวงพร สิทธิมาลัยรัตน  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

88 นางสาว จิรฐา พรมรักษ  รองปลัดเทศบาลเมือง  ระดับกลาง ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

89 นาย รณกฤต สาราจันทร  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. หวยไผ เมืองราชบุรี ราชบุรี

90 นาง ฉวีวรรณ ปาลวัฒน  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. ทาวุง ทาวุง ลพบุรี

91 วาที่รอยโท มนตรี กฤษฎาชาตรี  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. เขิน น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

92 นาย สุริเยศร สุระโคตร  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. รุงระวี น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

93 จาเอก สุพิช สืบสิงคาน  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับตน อบต. บึงบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ

94 นาง ดารุณี เหมะธุลิน  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. บานถอน สวางแดนดนิ สกลนคร

95 นาย รุงโรจน สุวรรณะ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับตน อบต. ปาขาด สิงหนคร สงขลา

96 นาง มาลัย เลิศฤทธิ์  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

97 นางสาว สุวภา สิริวรากรวงศ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

98 นาง น้ําออย  ศรีพัฒน  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

99 นาย ธนน ดํารงภัทรวัฒน  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

100 นาง กชพร แกวขวัญ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

101 จาเอก สมคดิ ศรีแพงมน  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

102 นาย ณพวัศกช เดชชาตรี  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

103 นาง อุษณี กิ่งคําวงค  รองปลัดเทศบาลนคร  ระดับกลาง ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

104 นาย รัศมิ์ธศิลป มูลสาร
 ผูอํานวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับกลาง อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

105 นาง หฤษนันทน จันทะโข  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. หัวปลวก เสาไห สระบุรี

106 นางสาว วิชุดา พันธดารา  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. ไผต่ํา หนองแค สระบุรี

107 นาง สเภา พันธศรี  รองปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย

108 พันจาเอก อนันต เจริญธรรมศริิ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

109 นาง ยุพิน ธรรมเที่ยง  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. ทุงมน ปราสาท สุรินทร

110 นาย วรรณชัย เพชรแกว  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. แสลงพันธ เมืองสุรินทร สุรินทร

111 นาง ธิยาภรณ วงศวิไล  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. หัวงัว สนม สุรินทร

112 นาย สมหมาย ไกรลักษณ  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. แสวงหา แสวงหา อางทอง
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113 นาย อัมภากร ลาลด  รองปลัดเทศบาล  ระดับตน ทต. หนองไผ หนองหาน อุดรธานี

114 นาย พลกฤติ พัตรปาล  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถ

115 นาย นันทสิทธิ์ โพธิ์งาม  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ระดับกลาง อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

116 นาย มนตชัย พัสถาน  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี

117 นาง สรัญจิต นิ่มสิทธิกุล  ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ทต. หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี

118 นางสาว ชาณา  โพธิ์ขํา  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี

119 นาย สิปปภาส นพเคราะห  รองปลัดเทศบาลตําบล  ระดับกลาง ทต. ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี

120 นาง สุรีพร เห็มคุณ  ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ระดับกลาง อบต. หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี



เอกสารสำหรับการชำระเงินคาลงทะเบียน 
 

หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนท่ี 7 

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

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

จังหวัด.............................................. เบอรโทรผูเขารับการฝกบอบรม...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาลงทะเบียน  คนละ 89,000 บาท (แปดหมื่นเกาพันบาทถวน) 
 

** ไมตองนำใบชำระเงินที่ไดรับจากระบบอัตโนมัติของสถาบันฯ ไปใช ** 
 

สำเนาเอกสารการชำระเงิน 



Line กลุมอบรม  

หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 7 
(เฉพาะผูมรีายช่ือเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 



                                                                                 โครงการฝกอบรมหลกัสูตร “นกับริหารงานทองถิน่ระดับกลาง” รุนที่ 7 

 

๑ 

 

โครงการฝกอบรมหลักสตูร 
“นักบริหารงานทองถ่ินระดับกลาง” รุนที่ 7 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดใหรัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานอ่ืนของรัฐใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี โดยหนวยงานของรัฐ จะตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดิน การบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชนสุข                   
ของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที ่ของรัฐใหมีความซื ่อสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผู ใหบริการ
ประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยไมเลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ                        
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป : ยุทธศาสตรที ่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                         
ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง สามารถตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมีย ุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื ่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกภารกิจ                             
และพื้นที่ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุงมั่นและเปนมืออาชีพในการพัฒนาประเทศใหโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยรัฐตองดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตามกระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชน              
โดยเสมอภาค มีความเปนกลางนาเชื่อถือ โปรงใส ตรวจสอบได คุณลักษณะของการเปนขาราชการเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ จึงตองเปนผูที ่มีความรู ความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต กลาคิด กลาตัดสินใจกระทำในสิ่งท่ีถูกตอง                                  
คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ 
 คณะนิติศาสตร จ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงรวมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น                       
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดทำหลักสูตร “นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง” ขึ้น เพื่อใชในการจัดฝกอบรม              
พัฒนาทักษะทางการบริหารงานของนักบริหารทองถิ่นระดับกลาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนนักบริหาร   
ที่ด ีมีคุณธรรม มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรอบรู ทันสมัย ต้ังมั่นในกิจราชการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอองคกร สังคม 
และประชาชน  มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนและการบริหารงานราชการ  รวมทั ้งเปนการสรางความพรอม              
ใหกับนักบริหารทองถิ่นระดับกลางไดเขาใจถึงสภาพสังคม และสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ               
และประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 
๒.   วัตถุประสงค 

๒.๑  เพื่อเตรียมความพรอมใหผูที ่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับกลางสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เปนที่เชื่อมั่น เชื่อถือ และศรัทธาจากผูที่เก่ียวของ 

๒.๒  เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน และมุมมองที่จำเปนตอการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใต
สภาวะการเปล่ียนแปลง 

๒.๓  เพ่ือสรางนักบริหารทองถิ่นที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                                                                   
๒.๔  เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการทำงานในดานการวางแผนยุทธศาสตร การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหาร 

งบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบคุคล และการบรหิารงานแบบบูรณาการบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมาย และการมีสวนรวมของประชาชน 
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๒ 

 

 ๓.  โครงสรางหลักสูตรและหัวขอวิชาในการฝกอบรม 

  ๓.๑ การฝกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานทองถ่ินระดับกลาง” มรีะยะเวลาในการศกึษาอบรม 4 สัปดาห 
ประกอบดวย การเปดการอบรม ปฐมนิเทศ การชี้แจงกรอบโครงสรางหลักสูตร วิธีการจัดฝกอบรมการเรียนผาน
ระบบออนไลนและการเรียนในชั้นเรียน การศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดทำรายงานงานสวนบุคคล การศึกษา   
ดูงานและนำเสนอสรุปผลดูงานในประเทศ 
               ๓.๒ รายวิชาที่ใชในการจัดฝกอบรมทั้งแบบออนไลนและในชั้นเรียน ประกอบดวย ๔ หมวด ๔๐ วิชา 
๑๒๐ ชั่วโมง ดังนี ้  

ชื่อหมวด/ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง 
หมวดที่ ๑   หลักวิชาพ้ืนฐาน 

                 ๑.๑   นโยบายและยทุธศาสตรชาติสูยุทธศาสตรการพัฒนาการทองถ่ิน 
               ๑.๒    ทิศทางและอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยในอนาคต  
               ๑.๓    นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารภาครัฐสมัยใหม      
               ๑.๔    การบริหารงานราชการสวนกลางสูทองถิ่น ผานมุมมองประสบการณ 
     ๑.๕    พลวัตรของชุมชนทองถิ่นกบัการบริหารจัดการพัฒนาเมือง 
               ๑.๖    คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผูบริหาร 
               1.๗    บทบาทของผูนำกับการบริหารการเปล่ียนแปลงผานมุมมองประวัตศิาสตร 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 

รวม ๗ วิชา ๒๑ 
หมวดที่ ๒   ศาสตรพระราชา 

                 ๒.๑    การบริหารงานตามหลักศาสตรพระราชาและแนวคิดจิตอาสาในรัชกาลที่ 10 
               ๒.๒    โคกหนองนาโมเดลตามแนวทางพระราชดำริ 

 
๓ 
๓ 
 

รวม ๒ วิชา ๖ 
 หมวดที่ ๓   ความรูเฉพาะตำแหนง 

๓.๑    การประชุมสภา/คุณสมบตัิการพนสภาพสมาชิก/การส่ังใหพนจากตำแหนง 
    ๓.๒    การจดัทำขอบัญญัติทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓.๓    การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๓.๔    การพัฒนาสังคมและสาธารณสุขในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    ๓.๕    การจดัทำขอบัญญัติงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
    ๓.๖   แนวทางการตอบขอหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณ                                                      
    3.๗    แนวทางคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีปฏิบัตติามกฎหมาย/วธิีและการ 
             ดำเนินการทางละเมิด 
    3.๘    การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

3.๙    การจดัทำแผนพฒันาทองถิ่น 
๓.๑๐  ระเบียบการเบิก – จายของทางราชการเปรียบเทียบกับทองถิ่น 
3.๑๑  การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุ             
         ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                 3.1๒  แนวทางการตอบขอหารือทางการดำเนินการทางวินัย 
    3.1๓  แนวทางการตอบขอหารือทางการบริหารงานบุคคล (กรณีศึกษา)      

 
๓ 
๓ 
๓ 
3 
๓ 
๓ 
๓ 
 

3 
3 
3 
๓ 
 

3 
๓ 

 
 

ชื่อหมวด/ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง 
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๓ 

 

               ๓.๑๔  แนวทางการตอบขอหารือทางการบรหิารงานบุคคลทางการศึกษา (กรณีศึกษา) 
3.1๕  ขอสังเกตและขอตรวจพบของสำนกังานตรวจเงินแผนดินตอการทำงาน 
3.1๖   การแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามนโยบาย 
          ของรัฐบาล    
๓.๑๗   Digital Literacy ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

    3.๑๘   ผูบริหารกับการทำนิติกรรมและสัญญา 
3.๑๙   ความรูเก่ียวกับกฎหมายอาญาสำหรับนกับริหารงานทองถิ่นระดับกลาง                                                        
3.๒๐  การบริหารจัดการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     

๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
3 
 

รวม ๒๐ วิชา ๖๐ 

หมวดที่ 4   หมวดวิชาเสริม 
                 4.1    ประชาคมอาเซียนกับการบริหารงานทองถ่ิน 
               4.2    เทคนคิการสรางทีมงานในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
               4.3    เทคนคิการสรางและพัฒนาเครือขาย 
               4.4    การส่ือสารสำหรับการเปนผูนำ               
               4.5    แนวทางการจัดงานและปฏบิัติตนในพธิีท่ีเก่ียวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย 
     4.6    เทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพนัธเชิงรุก 
               4.7    ความทาทายในบทบาทผูนำยคุใหม                                                                    
               4.8    เทคนิคการวิเคราะหและการคิดเชิงระบบ 
               ๔.๙    การใช Application ในการนำเสนออยางมืออาชีพ 
               ๔.๑๐  เทคนิคการส่ือสาร โนมนาวและเจรจาตอรอง    
              ๔.๑๑ การพัฒนาบคุลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน 
 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
๓ 
๓ 
๓ 

รวม ๑๑ วชิา ๓๓ 

 
๔. วธิีการฝกอบรม 

๔.๑  การศกึษาเอกสาร / การบรรยายระบบออนไลน และในชั้นเรียน 
๔.๒  การอภิปราย / อภปิรายเปนคณะ 
๔.๓  การศกึษาคนควาดวยตนเอง 
๔.๔  กรณีศึกษา 
๔.๕  การสัมมนาทายบทเรียน 
๔.๖  การฝกปฏิบัต ิ
๔.๗  ถาม-ตอบปญหา 
๔.๘  การศกึษาดูงาน 
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๔ 

 

๕.  คุณสมบัติและจำนวนของผูเขารับการฝกอบรม  
      ๕.1   ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูอำนวยการสวน...ระดบั 8 และผูอำนวยการ 

สวน...ระดับกลาง / ผูอำนวยการกอง ระดับ 8 และผูอำนวยการกอง...ระดับกลาง / หัวหนา
สำนักปลัด ระดับ 8 และหัวหนาสำนักปลัด ระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 

      ๕.2   ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสวน...ระดับกลาง/ผูอำนวยการกอง...ระดับกลาง/หัวหนาสำนักปลัด  
         ระดับกลาง มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
      ๕.3   ดำรงตำแหนงไมต่ำกวารองปลัด...ระดับ 6 และรองปลัด...(นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน)  
                   มาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือ 
      ๕.4   ดำรงตำแหนงไมต่ำกวารองปลัด...ระดับ 7 และรองปลัด...(นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน)  
          มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
      ๕.5    ดำรงตำแหนงรองปลัด...ระดับตน (นักบรหิารงานทองถิ่น ระดับตน) มาแลวไมนอยกวา 4 ปหรือ  
      ๕.6    ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาปลดั...ระดับ 6 และปลัด... (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) มาแลวไม 
           นอยกวา 6 ป หรือ 
      ๕.7    ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาปลดั...ระดับ 7 และปลัด...(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) มาแลวไม 
                    นอยกวา 4 ป หรือ 
      ๕.8    ดำรงตำแหนงรองปลัด...ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
      ๕.9    ดำรงตำแหนงปลัด...ระดับตน มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
      ๕.10  ดำรงตำแหนงไมต่ำกวารองปลัด/ปลัด...ระดบั 8 (นักบรหิารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 
      ๕.11  ดำรงตำแหนงรองปลัด  /ปลัด...ระดับกลาง (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 
      ๕.12  ผานการอบรมหลักสตูรนักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน  

          จำนวนประมาณ  ๘๐  คน 

 
๖.  ระยะเวลาในการฝกอบรม  
     รุนที่ 7  ต้ังแตวันที่  4 – 30 มิถุนายน 2566 

 

๗.  สถานที่ในการฝกอบรม 
๗.1   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

๗.๒   ศึกษาดูงานภายในประเทศ  

 

๘.   งบประมาณ 

คาลงทะเบียนจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คนละ 89,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเกาพัน
บาทถวน)  คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูบริหารจัดการงบประมาณ  

 

๙.  ตัวช้ีวัดโครงการ 
๙.๑  จำนวนผูเขารบัการอบรมเปนไปตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๙.๒  ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมจากแบบประเมินผล ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
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๕ 

 

๑๐.  ประโยชนที่ผูเขาอบรมจะไดรับ 
          ๑๐.๑   ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

     ๑๐.๒   ผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนในการทำงานเพ่ือองคกรและประชาชน 
๑๐.๓   ผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 
๑๐.๔   ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับ 
          การทำงานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
๑๐.๕   ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสำนกึดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบตัิตนปฏิบัติงานโดย 
          คำนึงถึงองคกร และประชาชนเปนหลัก 

๑๐.๖   ผูเขารับการฝกอบรมไดเครือขายเพื่อการปรึกษาหารือ และทำงานรวมกันในโอกาสตอไป 

๑๑.  การรับรองผลการฝกอบรมและแนวทางการประเมินผล 
          ๑๑.๑    ผูผานการฝกอบรมจะตองมีเวลาในการเขารับการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอเปนเวลาไมนอย 
                 กวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด และเขารวมกิจกรรม (การศึกษาดูงาน)  
                 ตามที่หลักสูตรกำหนด จึงจะไดรับวุฒิบัตรรบัรองการฝกอบรม 
          ๑๑.๒  ผูผานการฝกอบรมจะไดรบัการทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจทั้งกอนและหลังการอบรม  
                 และมกีารมอบหมายงานเพื่อทำการศึกษาคนควา วิเคราะห ในรูปแบบงานศึกษาสวนบุคคล 
                 และงานกลุม พรอมท้ังนำเสนอผลการศึกษาดังกลาว 

 

๑๒.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
คณะนติิศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย รวมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริม 

      การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 



 

(ร่าง) ตารางโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “นักบริหารงานท้องถิน่ระดบักลาง” รุ่นท่ี 7 
ตั้งแต่วันท่ี 4 – 30 มิถุนายน 2566    

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี              
                                                                                                                                                                                                    สัปดาห์ท่ี 1 
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13.00 - 16.00 น. 16.00 - 19.00 น. 

วันอาทิตย์ที่        
4 มิถุนายน 2566 

********** ลงทะเบียน/รายงานตัว/ปฐมนิเทศ กิจกรรมนักศึกษา 

วันจันทร์ที่         
5 มิถุนายน 2566 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
และส่วนท้องถิ่น 

อาจารย์ธนา ยันตรโกวิท 
อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต 
พญ.คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ 

สมาชิกวุฒิสภา 
กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่ 
6 มิถุนายน 2566 

การใช้ Application ในการนำเสนออย่างมืออาชีพ 
อาจารย์เดชรัตน์  ไตรโภค 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี 

แนวทางการตอบข้อหารือทางการดำเนนิการทางวินัย 
อาจารย์แสงจันทร์  ดวงระหว้า  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กิจกรรมนักศึกษา 

 
วันพุธที่             

7 มิถุนายน 2566 
 

การจัดทำข้อบัญญัติทั่วไปของ อปท.                              
อาจารย์นรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ 

ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ 

ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

แนวคิดและหลักการพื้นฐานการระงับข้อพิพาท     
กฎหมายภาษีท้องถิ่น 

อาจารย์จุมพล  สมุทรวินิจพันธุ์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
วันพฤหัสบดีที่         

8  มิถุนายน 2566 
 

การสร้างสัมพันธภาพสำหรับผู้บริหาร 
ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ 

การพัฒนาคุณภาพและระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมของ อปท. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี  ศรีใส 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

แนวทางการตอบข้อหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุและ
งบประมาณ                                                      

อาจารย์พงษ์ศักดิ์  กวีนันทชัย 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 

 
วันศุกร์ที่            

9 มิถุนายน 2566 
 

ผู้บริหารกับการทำนิติกรรมและสัญญา                                             
อาจารย์กุศล  แย้มสะอาด 

รองอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย 
สำนักงานอัยการสูงสุด 

การบริหารจัดการการศึกษาของ อปท. 
อาจารย์สุพจน์  จิตร์เพ็ชร์ 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร์ที่           
10 มิถุนายน 2566 

ธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารงานท้องถิ่น 
ดร.ภูนท  สลัดทุกข์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครสวรรค์ 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อาจารย์วรรณา  ลิ่มพานิชย์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสง่เสริมสัมมาชีพชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 

- 

วันอาทิตย์ที่         
11 มิถุนายน 2566 

ศึกษาด้วยตัวเอง ศึกษาด้วยตัวเอง - 



 

(ร่าง) ตารางโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “นักบริหารงานท้องถิน่ระดบักลาง” รุ่นท่ี 7 
ตั้งแต่วันท่ี 4 – 30 มิถุนายน 2566    

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี              
สัปดาห์ท่ี 2 
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13.00 - 16.00 น. 16.00 - 19.00 น. 

 
วันจันทร์ที่         

12 มิถุนายน 2566 
 

ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ต่อการทำงานของ อปท.                                                                     

อาจารย์มณเฑียร  เจริญผล 
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

บทบาทของผู้นำกับการบริหารการเปล่ียนแปลง     
ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  ไชยพร 
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุ                                                            
อาจารย์พรทิพย์  น้อมนำทรัพย์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
วันอังคารที่        

13 มิถุนายน 2566 
 

แนวทางการบริหารงานบุคคลของ อปท. 
พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เทคนิคการส่ือสารและพัฒนาบุคลิกภาพ 

รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ  ถาวรานุรักษ์ 

รองคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กิจกรรมนักศึกษา 

 
วันพุธที่             

14 มิถุนายน 2566 
 

เทคนิคการนำเสนอและการเป็นผู้นำการประชุม 

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ 

อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี /  
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ท้องถิ่นเปรียบเทียบต่างประเทศ 
: การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์ 
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 
15 มิถุนายน 2566 

นำเสนอรายงานส่วนบุคคล นำเสนอรายงานส่วนบุคคล นำเสนอรายงานส่วนบุคคล 

 
วันศุกร์ที่             

16 มิถุนายน 2566 
 

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาสำหรับนักบริหารงาน
ท้องถิ่นระดับกลาง                                                        

ศาสตราจารย์ ดร.คณพล  จันทน์หอม                                                 
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
อาจารย์อุทิศ  บัวศรี 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร์ที่           
17 มิถุนายน 2566 

ศึกษาด้วยตัวเอง ศึกษาด้วยตัวเอง - 

วันอาทิตย์ที่        
18 มิถุนายน 2566  

ศึกษาด้วยตัวเอง ศึกษาด้วยตัวเอง - 

 
 
 
 
 



 

(ร่าง) ตารางโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “นักบริหารงานท้องถิน่ระดบักลาง” รุ่นท่ี 7 
ตั้งแต่วันท่ี 4 – 30 มิถุนายน 2566    

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี              
สัปดาห์ท่ี 3 
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13.00 - 16.00 น. 

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เดินทางสู่สนามบิน ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 

 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
วันพฤหัสบดีที ่22 มิถุนายน 2566 

 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เดินทางกลับจากศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 

 
ศึกษาด้วยตัวเอง ศึกษาด้วยตัวเอง 

 
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 

 
ศึกษาด้วยตัวเอง ศึกษาด้วยตัวเอง 



 

(ร่าง) ตารางโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “นักบริหารงานท้องถิน่ระดบักลาง” รุ่นท่ี 7 
ตั้งแต่วันท่ี 4 – 30 มิถุนายน 2566    

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี              
สัปดาห์ท่ี 4 
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13.00 - 16.00 น. 16.00 - 19.00 น. 

วันจันทร์ที่            
26 มิถุนายน 2566 

แนวทางคำวินิจฉัยของศาลปกครอง                        
กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย/วิธีและการดำเนินการทางละเมิด 

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  จุมปา 
ผู้อำนวยการหลักสตูร น.บ.ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐซิมบับเว 

ประจำประเทศไทย 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่            
27 มิถุนายน 2566 

จิตวิทยาการบริหารให้ได้งานและได้ใจ 
อาจารย์ ดร.นริสานันท์  แมนผดุง                                             

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ทดสอบทางวิชาการ 
(Post-Test) 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่               
28 มิถุนายน 2566 

วิพากษ์นำเสนอรายงานกลุ่ม วิพากษ์นำเสนอรายงานกลุ่ม กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่         
29 มิถุนายน 2566 

การบริหารงานตามหลักศาสตร์พระราชาและแนวคิด         
จิตอาสาในรัชกาลที่ 10                                                      

ดร.ภริดา ภู่ศิริ 
หัวหน้าผู้ประสานงาน  

กิจการงานศึกษาพระราชทาน และโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ 

สัมมนาสรุปผลการศึกษาอบรม - 

วันศุกร์ที่             
30 มิถุนายน 2566 

พิธีปิดการศึกษาอบรม และบรรยาย 
การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
เดินทางกลับภูมิลำเนา - 

 
หมายเหตุ   :   รายชื่อวิทยากรและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง                                                                                                                                                            



 

 
  

 
 

การเตรียมตวัเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกนัการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-řš (ATK) ณ สถานท่ีในวันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สำนักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพ่ือสวมใสตลอดระยะเวลา 

ที่อยูภายในอาคารสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุ  

รวมท้ังดำเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทกุคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 
6. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพ้ืนท่ีควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเก่ียวของ 

เขามาภายในอาคารสถานท่ีกอนไดรับอนุญาต  
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 
ชุดเรียน  - วันรายงานตัว และวันอบรมภาคทฤษฎ ี(วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย) 

       ชาย เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดำหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดำ 
       หญิง เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันหรือแขนยาว/กระโปรงสีดำหรือสีกรมทา/รองเทาคทัชูสดีำ 

   - วันจันทร และ พิธปีด แตงเคร่ืองแบบสีกาก ีคอพับแขนยาว 
   - วันอังคาร และ วนัพฤหัสบดี ขอความรวมมือแตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพ้ืนถิ่น  
 

 
ชุดออกกำลังกาย 
   - เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อยางนอย 2 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดำ หรือสีกรมทา  อยางนอย 2 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถงุเทา สำหรับออกกำลังกาย 
 
หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนำเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด  
                (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 
 
 

 


