


 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “หลักสตูรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ”  

(High Potential and Professional Executives : HPE) 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 

จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

***************************************************************************************************************************** *************  

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์โลกและสังคมปัจจุบันได้ก้าวไปข้างหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ในหลายมิติ อาทิ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิสังคม สภาพภูมิอากาศและ
สิ ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ  โรคระบาด รวมถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการขึ ้นใหม่ พลวัตรการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้างในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ภาครัฐและประชาชนจึง
ต้องปรับตัวทั้งวิถีชีวิตและวิธีการทำงานซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาเห็นสมควรว่านักบริหารงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำงานใกล้ชิด                         
กับประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับนักบริหารงานท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจึงได้ร่วมมือ
ทางวิชาการกับ สำนักสิร ิพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จ ัดทำและพัฒนาหลักสูตร  
“นักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ” (High Potential and Professional Executives : HPE) ขึ้น เพ่ือ
ใช้สำหรับจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหารงานท้องถิ่น ผู้ดำรง
ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ที่ทันสมัย มีความ
รอบรู้ในเรื่องที่เป็นปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในประเทศ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสามารถปรับตัวเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ และสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกที่
สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในของสถานการณ์
โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่ส่งกระทบต่อการปรับตัวภาครัฐ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลง สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการ  



 ๒ 

 

 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างการมีส่วนร่วมในมิติต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการทำงาน และนำไปสู่
การทำงานที่ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย  
 ระยะเวลาอบรม  8  วัน   
 - ศึกษาเรียนรู้ ๘  วิชา  ๒๔  ชั่วโมง  4 วัน 
 - การศึกษาเรียนรู้และดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ ๔ วัน  
 
ลำดับ

ที ่
หัวข้ออบรม จำนวน 

(ชม.) 
วิทยากร/ทีมงาน 

๑. เทคนิคและทัศนคติการบริหารงานภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลอย่างมืออาชีพ 

๓ ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

๒. การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)  และ
การมีส่วนร่วมของประชาคมโลกกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน Together for the SDGs 

๓ อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 

๓. การพัฒนาและการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
ภายใต้บริบทยุคดิจิทลั 

๓ วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa) 

๔. ดิจิทัลกับการบริหารจัดการองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓ นายชวพงศธร ไวสาริกรรม  
ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  บร ิษัท
ไมโครซอฟท์  

๕. การป้องกันสาธารณภัย การบริหารจัดการ               
ภัยพิบัติกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน 

๓ วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย หรือ กทม. 

๖. การสื่อสารองค์กรและการบริหารทีมงานใน
ยุค 5G 

๓ ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๗. นวัตกรรมการบริหารงานท้องถิ่นและการ
จัดบริการสาธารณะ  

๓ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย 

๘. การเพิ ่มสมรรถนะด้านการเง ินการคลัง
ท้องถิ่น สำหรับนักบริหารงานท้องถิน่ 

๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 

๙. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน 
ภายใต้หัวข้อ 
- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

๔ วัน 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



 ๓ 

 

 

ลำดับ
ที ่

หัวข้ออบรม จำนวน 
(ชม.) 

วิทยากร/ทีมงาน 

- การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร
จัดการสาธารณะ 
- ธนาคารน้ำใต้ดิน 
- การท่องเที่ยววิถีชุมชน 

 
๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
          จำนวน 60 - 80 คน/รุ่น  
 
๕. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
 ๕.๑ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
 ๕.๒ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง/ระดับกลาง  ของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นมาแล้ว 
 
๖. วิธีการฝึกอบรม 

๑) การบรรยาย  
๒) การบรรยายและอภิปราย 
๓) ยกกรณีศึกษา (Case Study) 
๔) ถามตอบปัญหา 
๕) การเรียนรู้จากประสบการณ์  
๖) การศึกษาเรียนรู้และดูงานนอกสถานที่ 

 
๗. ระยะเวลาการอบรม และสถานที่ 
  - ศึกษาอบรมในห้องอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ๔ วัน  
  - ศึกษาเรียนรู้และดูงานนอกสถานที่ จำนวน ๔ วัน 
๘ .ค่าลงทะเบียนการอบรม 

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 ๑)  ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมและค่าเดินทางของวิทยากร  
 ๒)  ค่ากระเป๋า เอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 ๓)  ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่าง  
 ๔)  ค่าห้องพัก ของผู้เข้าอบรม 
 ๕)  ค่าประกาศนียบัตร และค่าประเมินผล 



 ๔ 

 

 

 ๖)  ค่าศึกษาดูงาน จำนวน ๔ วัน   
      *ผู้เข้าอบรมต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรมและศึกษาดูงาน 
    (ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ของทางราชการและ
หน่วยงานอย่างเคร่งครัด) 
๙. การรับรองผลการฝึกอบรม 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝึกอบรม
ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและผ่านการประเมินผล จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผล
การฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ สร้างนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  มีความคิดสร้างสรรค์ 
ก้าวทันดิจิทัล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ๑๐.๒ ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างการมีส่วนร่วมในมิติต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาการ
ทำงาน และนำไปสู่การทำงานที่ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

******************************



 ๕ 

 

 

   
 

ตารางการฝึกอบรม 
หลักสูตร “นกับริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ” (High Potential and Professional Executives : HPE) 

จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 
 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 

วัน 
๐๘.๐๐ – 
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ - 

๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น. 

19  
ก.พ. 
65 

 ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/แนะนำหลักสูตร 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

เทคนิคและทัศนคติการบริหารงานภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลอย่างมืออาชีพ 

การพัฒนาและการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน ภายใต้บริบท

ยุคดจิิทัล 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 

20  
ก.พ. 
65 

 
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)  และ
การมีส่วนร่วมของประชาคมโลกกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน Together for the SDGs 

ดิจิทัลกับการบริหารจัดการองคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและ
การออกกำลังกาย 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 

21  
ก.พ. 
65 

 
การเพิ ่มสมรรถนะด้านการเงินการคลัง
ท้องถิ่น สำหรับนักบริหารงานท้องถิ่น 

 

นวัตกรรมการบริหารงานท้องถิ่น 
และการบริการสาธารณะ 

 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและ
การออกกำลังกาย 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
22 
ก.พ. 
65 

 
การป้องกันสาธารณภัย การบริหารจัดการ               

ภัยพิบัติกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การสื่อสารองค์กรและการบริหารทีมงาน 
ในยุค 5G 

 

ชี้แจงเตรียมความพร้อมก่อน
การศึกษาดูงาน 

รับประทาน
อาหารเย็น 



 ๖ 

 

 

เวลา 
วัน 

๐๘.๐๐ – 
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ - 

๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น. 

23 
ก.พ. 
65 

 เดินทางไปดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
รับประทานอาหารเย็น  

ณ ภตัตาคาร/ร้านอาหาร 
พักท่ีโรงแรม 

24 
ก.พ. 
65 

 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
รับประทานอาหารเย็น  

ณ ภตัตาคาร/ร้านอาหาร 
พักท่ีโรงแรม 

25 
ก.พ. 
65 

 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ พักท่ีโรงแรม 

26 
ก.พ. 
65 

 ศึกษาดูงานนอกสถานที่  เดินทางกลับ   

หมายเหตุ   
- กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ (High Potential and Professional Executives : HPE) 

จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

******************** 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงการ รุ่น กำหนดการ สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

1 นักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ 
(High Potential and 

Professional Executives : HPE) 

1 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 

29,000 บาท น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 
โทร./line  

09 0678 0186 
 


