บัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้าย
ของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว 1930
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
********
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยภูมิ
เชียงใหม่
ตรัง
ตาก
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นนทบุรี
นราธิวาส
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

เพชรบุรี
ภูเก็ต
มหาสารคาม
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ราชบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
อุดรธานี
อุบลราชธานี

กำหนดการอบรมในภาพรวมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑
*****************

ลำดับ

กำหนดการ/การดำเนินงาน

1

ชำระเงินค่าลงทะเบียน
และจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม
ก่อนการอบรม (Pre-Session)
รายงานตัว พิธีเปิดอบรมและปฐมนิเทศ

9 – 24 มิ.ย. 65

4

ศึกษาอบรมครั้งที่ ๑
ณ กรุงเทพมหานคร และ จ.ชลบุรี

4 – 11 ก.ค. 65

5

ศึกษาอบรมครั้งที่ 2
ณ จ.ขอนแก่น และ จ.ร้อยเอ็ด

21 – 23 ก.ค. 65

6

ศึกษาอบรมครั้งที่ 3
ณ จ.เชียงราย

31 ก.ค. – 2 ส.ค. 65

7

ศึกษาอบรมครั้งที่ 4
ณ จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา
นัดหมายทำวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ

8 - 10 ส.ค. 65

2
3

8

ระยะเวลา

23 มิ.ย. 65
เวลา 11.00 น.
3 ก.ค. 65

โครงการจะประสาน
นัดหมายผู้อบรมอีกครั้ง

สถานที่อบรม

ผ่านระบบออนไลน์
Zoom meeting
- โรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
- โรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
- โรงแรม พูลแมน พัทยา จี
จังหวัดชลบุรีพัทยา จ.ชลบุรี
- โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จ.ขอนแก่น
- โรงแรมเชียงรายไชยนารายณ์
ริเวอร์ไซด์ จ.เชียงราย
- โรงแรมภูเก็ต Andaman
Embrace Patong จ.ภูเก็ต
- สถานเอกอัครราชทูต
เนเธอร์แลนด์

(รอวันแจ้งการนัดหมายจากสถาน
เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์)

9
10

ศึกษาอบรมครั้งที่ 5
26 – 29 ส.ค. 65
(นำเสนอผลงานและสรุปบทเรียน)
ณ กรุงเทพมหานคร
- ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
12 – 19 ก.ย. 65
ณ กลุ่มประเทศยุโรป 4 ประเทศ
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส
- สรุปผลการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
และพิธีปิดการศึกษาอบรม

- โรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
รายละเอียดแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ
- กำหนดการศึกษาอบรมและสถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
- โครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการอบรมตามตารางการอบรมที่กำหนด
- สำหรับค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าโดยสารเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นในวันก่อนอบรม
และระยะเวลาภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

0

รายละเอียดกำหนดการและตารางการศึกษาอบรม
ภายในประเทศ และในต่างประเทศ
หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
อบรมระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 19 กันยายน 2565

ดำเนินโครงการโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้นำการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

1
ครั้งที่ ๑ Orientation Day ศึกษาอบรมภาคทฤษฎีและการศึกษาบริบทพื้นที่
ภายใต้กรอบการเรียนรู้หลักการบริการจัดการและการพัฒนาเมือง
ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี
วันที่

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

เวลา
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ปฐมนิเทศ/พิธีเปิดการศึกษา
อบรม Orientation and
Learning Track
Building Mindset &
Skill Set
สมรรถนะของผู้นำแห่ง
การเปลี่ยนแปลง

๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.

๓ กรกฎาคม
๒๕๖๕

ลงทะเบียน
และรายงานตัว

๔ กรกฎาคม
๒๕๖๕

ทิศทางเมืองแห่งอนาคต
ในทศวรรษหน้า: Cities of
the Future

๕ กรกฎาคม
๒๕๖๕

ผู้นำกับบทบาทการพัฒนา
เมืองท่องเที่ยวแห่งอนาคต

การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานบริหารในยุค
การเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

๖ กรกฎาคม
๒๕๖๕

Thailand Social Lab กับ
การพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งเป้า

Team Coaching &
Check-in progress

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

๗ กรกฎาคม
๒๕๖๕

อารยสถาปัตย์เพื่อการพัฒนา
ศึกษาเรียนรู้บริบทการพัฒนา
เมืองที่เป็นมิตรกับ
พื้นที่และการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง
คนทุกช่วงวัย

๘ กรกฎาคม
๒๕๖๕

การพัฒนาภูมิทัศน์เมืองและ
การจัดสวนแห่งอนาคต
กรณีศึกษา: สวนนงนุช

ศึกษาบริบทการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

การพัฒนาและการยกระดับ
เมืองท่องเที่ยวแห่งอนาคต

กิจกรรม Workshop
: การออกแบบและวิเคราะห์
นโยบายเมือง
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ

เดินทางกลับ
กรุงเทพมหานคร

สังคมดิจิตอล
กับผู้นำท้องถิ่นแห่งอนาคต

อนาคตและนโยบาย
แห่งเมือง

Design Thinking
and Project Design

เดินทางกลับต้นสังกัด
เพื่อปฏิบัติราชการ
ตามปกติ

๙ กรกฎาคม
๒๕๖๕

นโยบายเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ชุมชน กรณีตัวอย่างเมือง
ในต่างประเทศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๑ กรกฎาคม
กับการพัฒนาองค์กรปกครอง
๒๕๖๕
ส่วนท้องถิ่น
๑๐ กรกฎาคม
๒๕๖๕

ชุดแต่ง
กาย

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

นักศึกษา/
สูทสากล

Urban Governance
and Policy
นโยบายและหลักการ
ปกครองเมือง

นักศึกษา/
สูทสากล

เดินทางสู่เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี

สถานทีพ่ ัก
และอบรม

โรงแรมอมารี
ดอนเมือง
แอร์พอร์ต
ชุดผ้าไทย กรุงเทพมหานคร

นักศึกษา/
สูทสากล
นักศึกษา/
สูทสากล โรงแรม พูลแมน
พัทยา จี
จังหวัดชลบุรี
เสื้อรุ่น
สีขาว

นักศึกษา/
สูทสากล
โรงแรมอมารี
ดอนเมือง
นักศึกษา/
แอร์พอร์ต
สูทสากล กรุงเทพมหานคร
ชุดผ้าไทย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้นำการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

2
ครั้งที่ ๒ ศึกษาอบรมภาคทฤษฎีและการศึกษาบริบทพื้นที่
ภายใต้กรอบการเรียนรู้ การพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่
21
กรกฎาคม
๒๕๖๕
22
กรกฎาคม
๒๕๖๕
23
กรกฎาคม
๒๕๖๕

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ลงทะเบียน
และรายงานตัว

เวลา
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การพัฒนาเมือง
สู่เมืองอัจฉริยะ
(Smart city Thailand)

๑๖.๐๐-๑9.๐๐ น.
กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

ศึกษาเรียนรู้บริบท “การจัดการศึกษาสู่เมืองอัจฉริยะ
และการสร้างอัตลักษณ์เมือง”
กรณีศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ศึกษาบริบทการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมเมืองแห่งอนาคต
กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพลังงาน
สะอาด MSW ขอนแก่น

Team Coaching &
Check-out progress

เดินทางกลับต้นสังกัด
เพื่อปฏิบัติราชการ
ตามปกติ

ชุดแต่ง
กาย

สถานทีพ่ ัก
และอบรม

นักศึกษา/
สูทสากล
ชุดผ้าไทย

โรงแรมอวานี
ขอนแก่น โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์

เสื้อรุ่น
สีขาว

ครั้งที่ ๓ ศึกษาอบรมภาคทฤษฎีและการศึกษาบริบทพื้นที่
ภายใต้กรอบการเรียนรู้การพัฒนาระบบการศึกษาและคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนและเมือง
ระหว่าง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงราย
วันที่
31
กรกฎาคม
๒๕๖๕
1
สิงหาคม
2565
2
สิงหาคม
2565

เวลา
ชุดแต่ง
กาย
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐-๑9.๐๐ น.
การจัดการศึกษาและการพัฒนาคน
ลงทะเบียน
ภายใต้หลักคิดและพระราชปณิธาน
กิจกรรมนักศึกษา นักศึกษา/
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา
สัมพันธ์
และรายงานตัว
สูทสากล
บรมราชชนนี "ปลูกป่า สร้างคน"
ศึกษาบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
เสือ้ รุ่น
ด้วยหลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง ณ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
สีขาว
และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) ดอยอินทรีย์
ศึกษาบริบท การจัดการศึกษา
เดินทางกลับต้นสังกัด
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาพลเมือง
Project Development
เพื่อปฏิบัติราชการ ชุดผ้าไทย
แห่งอนาคต : Future citizen
Workshop
ตามปกติ
development

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้นำการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

สถานทีพ่ ักและ
อบรม

โรงแรมเชียงราย
ไชยนารายณ์
ริเวอร์ไซด์
จังหวัดเชียงราย

3
ครั้งที่ ๔ ศึกษาอบรมภาคทฤษฎีและการศึกษาบริบทพื้นที่
ภายใต้กรอบการเรียนรู้ ความสามารถในการแข่งขันของเมือง (Urban Competitiveness)
และการออกแบบเมืองเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง (Urban Planning and design for Resilience)
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา
วันที่

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๘ สิงหาคม
๒๕๖๕

รายงานตัวและลงทะเบียน

๙ สิงหาคม
๒๕๖๕
๑๐
สิงหาคม
๒๕๖๕

เวลา
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
โครงการพัฒนา Phuket smart
city “The Tourism Island of
Sustainable growth by
enhancing Creative
Economy to provide
Happiness for all”

ศึกษาบริบทการจัดการเมืองเพื่อฟื้นฟูชุมชน
และการรับมือกับภัยพิบัติ
ต้นแบบการจัดบริการสาธารณสุข
ของเมืองแห่งอนาคต
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.

ชุดแต่ง
กาย

กิจกรรมนักศึกษา
สัมพันธ์

นักศึกษา/
สูทสากล
ณ โรงแรมภูเก็ต
Andaman
Embrace
Patong
จังหวัดภูเก็ต

Workshop: ฝึก
ปฏิบัติและเรียนรู้
หลักการสมาคมสากล

เสื้อรุ่น
สีขาว

เดินทางกลับต้นสังกัด
เพื่อปฏิบัติราชการ
ตามปกติ

ชุดผ้าไทย

Team Coaching &
Check-out progress

สถานทีพ่ ักและ
อบรม

ครั้งที่ ๕ การสรุปบทเรียนและสะท้อนการเรียนรู้
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒9 สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพมหานคร
วันที่
๒๖
สิงหาคม
๒๕๖๕
๒๗
สิงหาคม
๒๕๖๕
๒๘
สิงหาคม
๒๕๖๕
๒๙
สิงหาคม
๒๕๖๕

เวลา
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
รายงานตัวและลงทะเบียน
Learning Reflection
สะท้อนการเรียนรู้
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผลงานและเตรียมการนำเสนอ
Project

ชุดแต่งกาย

สถานที่พักและ
อบรม

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
Team Coaching &
Check-in progress

นักศึกษา/
สูทสากล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงาน
และเตรียมการนำเสนอ Project

เสื้อรุ่น
สีขาว

นำเสนอผลงาน/วิพากย์ผลงาน
Project Presentation

นำเสนอผลงาน/วิพากย์ผลงาน
Project Presentation

นักศึกษา/
สูทสากล

สรุปผลการศึกษาการเรียนรู้
ภาคทฤษฎี/และปฏิบัติ

เดินทางกลับต้นสังกัด
เพื่อปฏิบัติราชการตามปกติ

นักศึกษา/
สูทสากล

โรงแรมอมารี
ดอนเมือง
แอร์พอร์ต
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้นำการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

4
ครั้งที่ ๖ ศึกษาเรียนรู้นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเมืองเปรียบเทียบ กรณีศึกษาต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และสาธารณรัฐฝรั่งเศส
วันที่

กำหนดการ

๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ - ออกเดินทางสูส่ หพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

- ศึกษาดูงานการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
แห่งอนาคต

สถานที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

- ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนา
๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เศรษฐกิจ และด้านการจัดสวัสดิการ
ณ เทศบาล Noordwijk

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

- รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำ
๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และศึกษาดูงาน “นิทรรศการพืชสวนโลก”
Floriade Expo 2022

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

- ศึกษาดูงานการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดและ
ก้าวหน้าที่สุดในโลก และมีบทบาทสำคัญต่อทิศทาง
๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับโลก
ณ สหภาพยุโรป (European Union – EU)

ราชอาณาจักรเบลเยียม

- รับฟังการบรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและการ
๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ พัฒนาเมืองในทวีปยุโรป”
โดย เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

- ศึกษาดูงานการสร้างอัตลักษณ์ การออกแบบเมือง
๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ และความโดดเด่นเมือง
- ออกเดินทางกลับประเทศไทย

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

- เดินทางถึงประเทศไทย
๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ - สรุปผลการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ปัจฉิมนิเทศ และพิธีปิดการศึกษาอบรม

โรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :
1. กำหนดการ หัวข้อ สถานที่ศึกษาดูงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์
2. การแต่งกายในแต่ละวันระหว่างศึกษาดูงานในต่างประเทศ จะนัดหมายอีกครั้งในห้วงการอบรมครัง้ ที่ ๕ ณ กรุงเทพมหานคร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้นำการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

บัญชีรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อบรมระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2565
**********
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งบริหำร
สังกัด
อำเภอ
จังหวัด
1 นาย พิริยะ
ศรีสุขสมวงศ์
นายกเทศมนตรี
ทต. คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
2 นาย วัฒนุรงค์
เนื้อเกลี้ยง
นายกเทศมนตรี
ทต. กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
3 นาย จิตรกร
ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรี
ทต. ท่าขนุน
ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
4 นาย วัฒนา
เชียงทอง
นายกเทศมนตรี
ทต. หนองขาว ท่าม่วง
กาญจนบุรี
ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรี
5 นาย ธนเสฏฐ์
ทม. กุฉินารายณ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
6 นาย จารุวัฒน์
บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรี
ทม. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
7 นาย บุญนาค
พรพจน์ธนมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
8 นาย ธานินทร์
พุทธรัตน์
9 นาย วิบูลย์
สุนทรวัฒน์
นายกเทศมนตรี
ทต. หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
ชลบุรี
10 นาย วิจัย
อัมราลิขิต
นายกเทศมนตรี
ทม. พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี
มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรี
11 นาย ไพโรจน์
ทต. เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ
ชลบุรี
12 นาย นิคม
แทนทรัพย์
นายกเทศมนตรี
ทต. เทพสถิต
เทพสถิต
ชัยภูมิ
13 นาย กิตติพงศ์
ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรี
ทต. บ้านเพชร บาเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
14 นาย ธีรวัจน์
ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. บ้านเพชร บาเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
15 นาย สมเดช
เอสันเทียะ
นายกเทศมนตรี
ทต. สันโป่ง
แม่ริม
เชียงใหม่
16 นาย สมบัติ
เขื่อนแก้ว
นายกเทศมนตรี
ทต. เมืองเล็น สันทราย
เชียงใหม่
17 นาย สรนนท์
จิโรจน์มนตรี
นายกเทศมนตรี
ทม. กันตัง
กันตัง
ตรัง
18 นาย สรรพสิริ
อรชัยพันธ์ลาภ นายกเทศมนตรี
ทต. ท่าสายลวด แม่สอด
ตาก
19 นาย สมเกียรติ
พยัคฆ์กุล
นายกเทศมนตรี
ทต. หมูสี
ปากช่อง
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
20 นาย ทรงชัย
วงษ์วัชรดารง นายกเทศมนตรี
ทม. ทุ่งสง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. เขาโร
21 นาย ไพรัตน์
รักษ์พงศ์
ทุ่งสง
22 นาย สัมฤทธ์
ด้วงโสน
นายกเทศมนตรี
ทต. ไทรน้อย
ไทรน้อย
นนทบุรี
23 นางสาว พิมพ์พัชชา
หยิมการุณ
นายกเทศมนตรี
ทม. บางคูรัด
บางบัวทอง นนทบุรี
24 นาย สามารถ
อารยรุ่งโรจน์
นายกเทศมนตรี
ทต. บางใหญ่
บางใหญ่
นนทบุรี
25 นาย ประถมการ
อ่วมอ่อง
นายกเทศมนตรี
ทต. บ้านบางม่วง บางใหญ่
นนทบุรี
26 นาย วิชัย
บรรดาศักดิ์
นายกเทศมนตรี
ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

บัญชีรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อบรมระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2565
**********
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งบริหำร
สังกัด
อำเภอ
จังหวัด
27 นาย สมนึก
ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ทน. นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. จอเบาะ
28 นาย วัณอิสมาแอล กูโน
ยี่งอ
นราธิวาส
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. โล๊ะจูด
29 นาย ซูลกีฟรี
เจ๊ะมามะ
แว้ง
นราธิวาส
30 นาง สุชาดา
พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี
ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
31 นาย นัสธวุฒิ
ธิวะโต
นายกเทศมนตรี
ทต. ศรีพนา
เซกา
บึงกาฬ
32 นาย ศิริ
ตรีรัตน์
นายกเทศมนตรี
ทต. โซ่พิสัย
โซ่พิสัย
บึงกาฬ
33 นาย สมชัย
กอชัยศิริกุล
นายกเทศมนตรี
ทต. โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
34 นางสาว ณัฐนันท์
หูไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
35 นาย วิระศักดิ์
ฮาดดา
36 นาย รังสรรค์
นันทกาวงศ์
นายกเทศมนตรี
ทม. บึงยี่โถ
ธัญบุรี
ปทุมธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. ท่าตูม
37 นาย โยธิน
พงษ์อ้อ
ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. ควนขนุน
38 นาย วินัย
มูสิกะเจริญ
เขาชัยสน พัทลุง
39 นาย พีระโรจน์
ภัทรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี
ทต. หัวดง
เมืองพิจิตร พิจิตร
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
40 นาย พิษณุพงษ์
เกียรติดารงค์กุล นายกเทศมนตรี
ทต. บ้านใหม่
41 นาง เปรมฤดี
ชามพูนท
นายกเทศมนตรี
ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. หนองชุมพล เขาย้อย
42 นาง กรคสรร
เวชกุล
เพชรบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
43 นางสาว จินตนา
เกษรสันติ์
44 นาง ธนพร
องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรี
ทต. ฉลอง
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
45 นาย อรุณ
โสฬส
นายกเทศมนตรี
ทต. ราไวย์
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
46 นาย วิสูตร
จงชูวณิชย์
นายกเทศมนตรี
ทต. บรบือ
บรบือ
มหาสารคาม
47 นาย มะสดี
หะยีปิ
นายกเทศมนตรี
ทต. ท่าสาป
เมืองยะลา ยะลา
48 นาย บรรจง
โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี
ทม. ร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. กะเปอร์
49 นาย นัดนวุทธิ์
รัชนิพนธ์
กะเปอร์
ระนอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. บางหิน
50 นาย วิชัย
ศรีเจริญ
กะเปอร์
ระนอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. ม่วงกลวง กะเปอร์
51 นาย อุสมาน
แซะแดง
ระนอง
52 นาย มนัส
ใจเจน
นายกเทศมนตรี
ทต. กระจับ
บ้านโป่ง
ราชบุรี

ลำดับ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาง
นาง
ว่าที่ร้อยตรี

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาง
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

บัญชีรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อบรมระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2565
**********
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งบริหำร
สังกัด
อำเภอ
จังหวัด
นิมิตร
จิวะสันติการ
นายกเทศมนตรี
ทน. ลาปาง
เมืองลาปาง ลาปาง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. ร่องเคาะ
ชัยรัตน์
ทองใบ
วังเหนือ
ลาปาง
ประภัสร์
ภู่เจริญ
นายกเทศมนตรี
ทม. ลาพูน
เมืองลาพูน ลาพูน
ฉัฐมงคล
อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
เอกราช
สมใจ
โกมุท
ทีฆธนานนท์
นายกเทศมนตรี
ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
วชิรเชษฐ์
รุ่งธวัฒน์วงศ์
นายกเทศมนตรี
ทต. เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อรัญญา
สุวรรณบุตร
นายกเทศมนตรี
ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ขวัญดาว
สุมนัส
นายกเทศมนตรี
ทต. หลักห้า
บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
โจทย์
แดงจันทร์
นายกเทศมนตรี
ทต. เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
วิเชียร
สุคนธประทีป นายกเทศมนตรี
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