
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่ง กำรช ำระเงิน เบอรโ์ทรศัพท์ เบอรม์ือถือ ลำยเซ็นต์ หมำยเหตุ รหสั อปท.

1 กระบี่ คลองทอ่ม ทต. คลองพน นาย เกรียงศักด์ิ อินทนุพฒัน์ ปลัด ทต. 075641188 0815360859 5810402

2 กระบี่ คลองทอ่ม ทต. คลองทอ่มใต้ นาย สุเทพ ด้วงสีบว่ง ปลัด อบต. 075640364 0843373011 5810401

3 กาญจนบรีุ ทา่ม่วง อบต. ทุ่งทอง นาย กิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ ปลัด อบต. 0-3464-4178 6710610

4 ก าแพงเพชร ลานกระบอื อบต. บงึทบัแรต นาย กิตติพทัธ์ พลึิก ปลัด อบต. 055741862 0873165016 6620704

5 ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต. วงัไทร ส.ต.อ. ทองปาน โตอ่อน ปลัด อบต. 6620510

6 ขอนแก่น เมือง อบต. โคกสี นาย ชัยโย สุวรรณรัตน์ ปลัด อบต. 043-283192-4กด101 091-6727920 6400113

7 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทต. โคกสูง วา่ที่ร.ท. นิติธร เรืองวาทสาร ปลัด ทต. โอนเงินแล้ว 043291238 083-3599818 5400803

8 ขอนแก่น เขาสวนกวาง อบต. ดงเมืองแอม นาย พเิชษฐ์ เพง็พกัตร์ ปลัด อบต. 01-872-4644 6401904

9 ขอนแก่น แวงน้อย อบต. ทา่นางแนว ส.ต.อ. วเิชียร หนูนา ปลัด อบต. 084-7926985 6401403

10 ขอนแก่น สีชมพู อบต. บริบรูณ์ ส.ต.อ. อุสา เพชรเสถียร ปลัด อบต. 043-358-006 084-953-1002 6400605

11 จันทบรีุ เมือง ทม. จันทบรีุ นาย ฐิติ กมุทโยธนิ ผอ.กองช่าง 081-6867683 4220102

12 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต. หนองจอก จ.ส.อ. ก าธร เอมสถิตย์ ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 0817818447 6240411

13 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต. วงัเย็น น.ส. ธมนต์อร ผลสอาด ปลัด ทต. 084-4666167 5240904

14 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต. คลองจุกกระเฌอ วา่ที่ร.ต. ส าราญ แสงอินทร์ ปลัด อบต. 0-3851-6348 0819120479 6240105

15 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. บางสมัคร นาย อ านาจ กสิผล ปลัด อบต. 038-531-381 0818627752 5240402

16 ชลบรีุ พนัสนิคม ทต. กุฏโง้ง น.ส. จิตตกาญจน์ บญุส่งสวสัด์ิ ปลัด อบต. 038-463914 ต่อ 14 089-8345598 5200603

17 ชลบรีุ ศรีราชา ทน. แหลมฉบงั นาย ณรงค์ บปุผา ผอ.กองช่าง 038494998 0875922332 3200701

18 ชลบรีุ พนัสนิคม ทม. พนัสนิคม นาง นันทรัตน์ ใบงาม ปลัด ทม. 4200601

19 ชลบรีุ ศรีราชา ทน. แหลมฉบงั นาย ไพรัตน์ เพชรราช ผอ.วชิาการฯ 038400808 0895143357 3200701

20 ชลบรีุ ศรีราชา ทน. แหลมฉบงั นาง มาลัย รวมทรัพย์ ผอ.ส่วนบริหารการคลัง 038494082 0813984386 3200701

21 ชลบรีุ เมือง ทม. ชลบรีุ น.ส. รัตนา อุดมพรไพบลูย์ ผอ.กองคลัง 038283639 4200102

22 ชัยภมูิ บา้นแทน่ ทต. บา้นแทน่ นาย กิตติศักด์ิ กงเพชร ปลัด ทต. 085-0033370 5361101

23 ชัยภมูิ เนินสง่า อบต. หนองฉิม นาย เชาวลิต จันทร์พงษ์ ปลัด อบต. 044-846435 6361504

24 ชัยภมูิ เมือง ทต. ชีลอง น.ส. ตะวนัณา เตชิณี ปลัด ทต. 0884793893 5360106

25 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต. กุดน  าใส น.ส. ปาริมา ดอกแก้ว ปลัด อบต. 044840544 0862540251 6360606
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26 ชัยภมูิ เมือง อบต. หว้ยบง นาง เพญ็ศรี รติเมธากุล ปลัด อบต. 044-121110 081-9640329 6360118

27 เชียงราย พาน ทต. สันมะเค็ด นาย ธวชั แก้วจินดา ปลัด อบต. 0843690505 5570516

28 เชียงราย เมือง อบจ. เชียงราย นาย ววิฒัน์ กณะบตุร ผอ.กองส่งเสริมฯ โอนเงินแล้ว 0846239577 2570101

29 เชียงราย แม่สรวย ทต. เจดีย์หลวง น.ส. อรนลิน ลีลาภทัรเดช ปลัด ทต. 0891918535 5571002

30 เชียงใหม่ สันปา่ตอง อบต. มะขุนหวาน น.ส. จันทมิาพร ทองนาค ปลัด อบต. 053-837308 0917740142 6501212

31 เชียงใหม่ แม่ริม ทต. แม่แรม ส.อ. ฉมัง สิงหศักด์ิ ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 0817651957 5500707

32 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต. เมืองคอง ส.อ. ชาติ พุ่มพวง ปลัด อบต. 053317530 0811629798 6500409

33 เชียงใหม่ หางดง ทต. หนองแก๋ว นาง ทศัพร ขอดแก้ว ปลัด ทต. 5501507

34 เชียงใหม่ หางดง ทต. แม่ทา่ช้าง น.ส. นิศาชล ทองขาว ปลัด ทต. 089-6349640 5501509

35 เชียงใหม่ สันปา่ตอง อบต. บา้นกลาง น.ส. ภาวนียา ไชยค า ปลัด อบต. 6501205

36 เชียงใหม่ หางดง ทต. บา้นปง น.ส. ภาวนิี โพธิม์ั่น ปลัด อบต. 0-8178-3223 # 6 5501511

37 เชียงใหม่ สันปา่ตอง อบต. ทา่วงัพร้าว น.ส. ยุพาภรณ์ รักษาคุณ ปลัด อบต. 053-025200-1 084-3782424 6501208

38 ตรัง ย่านตาขาว ทต. ย่านตาขาว นาย สุววิ มณีโชติ ปลัด ทต. 075-281430ต่อ114 081-8889686 5920301

39 ตราด เมือง อบต. อ่าวใหญ่ น.ส. อารียา แก้วเกตุ ปลัด อบต. 039523054 0850836190 6230113

40 ตาก แม่สอด อบต. แม่ปะ นาย ประสาน มั่นมาก ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 0-9858-5722 0898585722 6630609

41 ตาก แม่สอด อบต. พะวอ นาย วรีะ นาถวรีะนันท์ ปลัด อบต. 0-5559-2028 081-8877606 6630607

42 ตาก ทา่สองยาง อบต. แม่สอง นาย สุเธยีร อินทะใจ ปลัด อบต. 055589126 0817077712 6630505

43 นครปฐม ก าแพงแสน อบต. ทุ่งลูกนก นาย สุชาติ บวังาม ปลัด ทต. 034-393-634 0819358043 6730206

44 นครพนม นาหวา้ ทต. ทา่เรือ นาย มานิต เศรษจันทร์ ปลัด ทต. 042533505 0879477373 5480905

45 นครพนม ธาตุพนม ทต. ธาตุพนม นาย วาฤทธิ์ กุลบตุร ปลัด ทต. 081-0584260 5480503

46 นครราชสีมา สีคิ ว อบต. ลาดบวัขาว นาย กฤษณะ ตระกูลแก้วค า ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 6302008

47 นครราชสีมา ปากช่อง ทต. วงัไทร นาย ทรงกลด รุ่งเรือง ปลัด ทต. 044249537 0812654999 5302103

48 นครราชสีมา เมือง ทต. โพธิก์ลาง วา่ที่ร.ต. ทศพล ขุนภริมย์ ปลัด ทต. 089-8446311 5300111

49 นครราชสีมา ปากช่อง อบต. คลองม่วง นาย ปวริศ บดุสาเดช ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 044249046 0857718508 6302110

50 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ อบต. นาหมอบญุ นาย ประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัด อบต. 075-308109 6801902
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51 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว อบต. เขาดิน นาง กาญจนา สุริยะสาร ปลัด อบต. 085-6056663 6600603

52 นครสวรรค์ แม่วงก์ อบต. แม่เล่ย์ นาย ชัยวฒัน์ ช านาญไพร ปลัด อบต. 056 295102 6601301

53 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต. ยางตาล นาย พงษศั์กด์ิ ศิริวงษอ์นันต์ ปลัด อบต. 056-223963 081-9723301 6600209

54 นครสวรรค์ บรรพตพสัิย อบต. บางตาหงาย นาย พษิณุ สหสัธรรมรังษี ปลัด อบต. 056350453 0819726134 6600511

55 นครสวรรค์ เมือง อบต. นครสวรรค์ตก พ.อ.อ. พษิณุ สุขีลักษณ์ ปลัด อบต. 056-217844-5ต่อ205 089-8363700 6600114

56 นครสวรรค์ โกรกพระ ทต. บางประมุง นาง ศรัณยา นิลประยูร ปลัด ทต. 056202123 0818875077 5600202

57 นครสวรรค์ ชุมตาบง อบต. ชุมตาบง นาย สมชาย วมิลโสภารัตน์ ปลัด อบต. 6601501

58 นนทบรีุ บางใหญ่ ทต. เสาธงหนิ น.ส. คัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัด ทต. 025950253 5120303

59 นนทบรีุ ไทรน้อย อบต. ไทรใหญ่ น.ส. นิจยา เลิศบรุุษ รองปลัด อบต. 025818579 0868215664 6120506

60 นนทบรีุ บางกรวย ทต. ปลายบาง นาง เบญจมาศ ชะโนภาส ผอ.กองคลัง 089-516-9574 086-0898344 5120202

61 นนทบรีุ บางใหญ่ อบต. บางแม่นาง วา่ที่ร.ต. วชิระ เจริญศรี ปลัด อบต. 029260597 0817533849 6120306

62 นนทบรีุ เมือง ทต. ไทรม้า นาง สิริณาฏฒ์ิ เสฏฐาพงศ์ ผอ.กองการศึกษา 081-1408088 5120104

63 นนทบรีุ ไทรน้อย อบต. ขุนศรี นาย สุพชิัย ศิริรักษ์ ปลัด อบต. 0922744938 0814269789 6120502

64 นราธวิาส เมือง ทม. นราธวิาส นาย บญุสม ใสบริสุทธิ์ ผอ.ส่วนงานช่าง 0897336857 4960102

65 น่าน เวยีงสา อบต. จอมจันทร์ นาง เกษร บญุก้อน ปลัด อบต. 0892656110 6550704

66 น่าน เวยีงสา อบต. น  าปั้ว นาง ระเบยีบ ไทยเอียด ปลัด อบต. 054-765152-3 6550708

67 บงึกาฬ เมือง อบต. บงึกาฬ นาง กรองแก้ว ธญัญาลาภ ปลัด อบต. 042-491896 081-5451103 6380108

68 บงึกาฬ เมือง ทต. โคกก่อง น.ส. ณัฐวรรณ ทหีอค า ปลัด ทต. 042490804 0933568336 5380107

69 บงึกาฬ เมือง ทต. หนองเลิง นาย วรโชติ จินตฤทธิ์ ปลัด อบต. 042025222 0857456733 5380112

70 บงึกาฬ เมือง ทต. โนนสวา่ง นาง สุฑามาส วงค์พพิฒัน์ ปลัด ทต. 0857480291 5380103

71 บงึกาฬ เมือง อบต. โปง่เปอืย นาย อนุชิต ไชยเนตร ปลัด อบต. 6380110

72 บรีุรัมย์ ละหานทราย ทต. หนองแวง นาย กิตติ ฝึกดอนวงั ปลัด ทต. โอนเงินแล้ว 089-9174003 5310604

73 บรีุรัมย์ ละหานทราย อบต. ละหานทราย นาย คีตะพชิณ์ สิริภบูาล ปลัด อบต. 044649147 0834342181 6310606

74 บรีุรัมย์ พลับพลาชัย อบต. ส าโรง นาย ช านาญ งามสระคู ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 044605011 0854792250 6311504

75 บรีุรัมย์ โนนดินแดง อบต. โนนดินแดง น.ส. เตือนใจ ชุมสงฆ์ ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 044-606233 081-2669359 6312002
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76 บรีุรัมย์ สตึก ทต. สตึก นาย ทวิทศัน์ หลงสอน ปลัด ทต. 081-9994905 5311101

77 บรีุรัมย์ โนนดินแดง ทต. โนนดินแดง นาย ธ ารงค์ ช านิจศิลป์ ปลัด ทต. โอนเงินแล้ว 081-0765502 จนท. 5312001

78 บรีุรัมย์ กระสัง ทต. หนองเต็ง วา่ที่พ.ต. พนูศักด์ิ โชติกัมพลพงศ์ ปลัด ทต. โอนเงินแล้ว 044-666466 081-8773058 5310303

79 บรีุรัมย์ พลับพลาชัย อบต. โคกขมิ น วา่ที่ร.ต. วนิัย เกียรติก าจร ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 0868775561 0813894261 6311503

80 บรีุรัมย์ บา้นกรวด อบต. หนิลาด ด.ต. สวสัด์ิ ลิไธสง ปลัด อบต. 044 6310811

81 ปทมุธานี สามโคก อบต. ทา้ยเกาะ วา่ที่ร.ต. ชัยมงคล ส าราญ ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 025932579 0819291396 6130707

82 ปทมุธานี ล าลูกกา ทม. คูคต นาง นลพรรณ อาสนพาณิชย์ รองปลัด ทม. 0814477355 4130601

83 ปทมุธานี คลองหลวง อบต. คลองสาม นาง วรกนก เทพพมิล ปลัด อบต. 02-1992985-89 6130204

84 ปทมุธานี เมือง ทต. หลักหก นาง สุจิตตา ขันติวงษ์ ผอ.กองคลัง 5130111

85 ปทมุธานี ธญับรีุ ทน. รังสิต นาย สุรพศั ล่ิมวงษ์ รองปลัด ทน. โอนเงินแล้ว 089975528วศิน 3130301

86 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ อบต. หนิเหล็กไฟ นาง จิราพร รอดภยั ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 032576283 0891578659 6770705

87 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ อบต. ทบัใต้ นาย ชุมพล ดากล่อม ปลัด อบต. 0819447563 6770703

88 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ นาง สมศรี แดงฉ่ า ผอ.กองคลัง โอนเงินแล้ว 081-3127211 2770101

89 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง อบต. คลองวาฬ นาย อนุศักด์ิ วเิศษสังข์ ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 032810114 0817365046 6770106

90 ปราจีนบรีุ บา้นสร้าง ทต. บา้นสร้าง นาย วนัชัย วรพงศ์ ปลัด ทต. 034271228 0876051144 5250601

91 ปตัตานี เมือง อบจ. ปตัตานี นาย จ ารัส สีทองชื่น รองปลัด อบจ. โอนเงินแล้ว 073349789 0831861684 2940101

92 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต. บา้นแพน นาย กฤษณะ ธะสุข ปลัด อบต. 089-6672257 6141208

93 พระนครศรีอยุธยา พระนครฯ อบจ. พระนครศรีอยุธยา นาย คมกฤช บรุุษพฒัน์ รองปลัด อบจ. 035-796433 2140101

94 พระนครศรีอยุธยา บางบาล ทต. มหาพราหมณ์ นาย ณัฐชัย แสวงบญุ ปลัด ทต. 035307779 0818524946 5140502

95 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ อบต. ทา่ดินแดง พ.อ.อ. ธนากร รุจิระกุล ปลัด อบต. 081-8752724 6140805

96 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต. โคกช้าง นาย ปฏกิรณ์ กิจบ ารุง ปลัด อบต. 089-7834677 6140405

97 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต. บางนา นาย ปาริชาติ จันเจ๊ก ปลัด อบต. 0846504647 6141504

98 พระนครศรีอยุธยา พระนครฯ อบต. ส าเภาล่ม น.ส.
เยำวมำลย์ณฤ
มล มั่นใจอารยะ ปลัด อบต. 035328824 017185842 6140115

99 พระนครศรีอยุธยา พระนครฯ อบต. ลุมพลี นาย วนัชัย แจ่มมิน ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 035-328-082 08679-43365 6140112

100 พระนครศรีอยุธยา พระนครฯ อบต. บา้นเกาะ นาย สหสั อินทรัุตน์ ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 0-3532-3002-3 081-648-9084 6140107
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101 พระนครศรีอยุธยา ทา่เรือ อบต. ทา่เจ้าสนุก นาย สุรพล บญุมี ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 035760436 0818533576 6140204

102 พระนครศรีอยุธยา พระนครฯ อบต. หนัตรา นาย เอกชัย พฒัฉิม ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 0-9579239 081-6560634 6140116

103 พะเยา จุน ทต. ทุ่งรวงทอง นาย ทดัชัย วรินทร์รักษ์ ปลัด ทต. 054447111 0818852279 5560205

104 พะเยา ภกูามยาว ทต. ดงเจน นาย แสนยา สัญญะพนัธุ์ ผอ.กองช่าง 089-6534462 5560901

105 พทัลุง กงหรา อบต. คลองเฉลิม นาย สิทธศัิกด์ิ สาระอาภรณ์ ปลัด อบต. 074603288 0819631972 6930204

106 พษิณุโลก วงัทอง อบต. วงันกแอ่น นาย เดชา ใจน  า ปลัด อบต. 055-299037 081-9714913 6650810

107 พษิณุโลก วงัทอง อบต. ชัยนาม ส.ต.อ. ประดิษฐ์ สมเงิน ปลัด อบต. 055-287033 084-8158900 6650806

108 พษิณุโลก นครไทย อบต. หว้ยเฮี ย ด.ต. ประสาท ปั่นเงิน ปลัด อบต. 055388980 6650205

109 พษิณุโลก เมือง อบต. วงัน  าคู้ จ.ส.อ. ปรีชา เทศสกุลวงศ์ ปลัด อบต. 099616545 6650119

110 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต. ดงประค า นาง พวงพยอม ข าปู่ ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 055993481 0819624057 6650605

111 พษิณุโลก เมือง อบต. สมอแข นาย โยธนิ บญุมาก ปลัด อบต. 055-223723 081-6056560 6650121

112 พษิณุโลก เมือง อบจ. พษิณุโลก นาย วรีวฒัน์ ปานแสง ผอ.กองกิจฯ 055223718 0869356868 2650101

113 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต. ปา่แดง วา่ที่ร.ท. สมพงษ์ จันรุน ปลัด อบต. 055-381-284 081-379-7084 6650303

114 พษิณุโลก บางกระทุ่ม ทต. สนามคลี นาย สรายุทธ แกล้วเกษตรกรณ์ ปลัด ทต. 055-233-459 5650509

115 พษิณุโลก เมือง อบจ. พษิณุโลก นาง สุวมิล เจริญพร ผอ.กองคลัง 055987669 0815339323 2650101

116 พษิณุโลก วงัทอง อบต. แม่ระกา พ.จ.อ. อนันทร์ นิลเลิศ ปลัด อบต. 6650804

117 พษิณุโลก เมือง ทต. ทา่ทอง น.ส. อภญิญา มั่นชาวนา ปลัด อบต. 055-227611-17 086-9340577 5650113

118 พษิณุโลก นครไทย อบต. ยางโกลน นาย อรุณศักด์ิ สุขนาค ปลัด อบต. 055-268062 081-6043956 6650211

119 พษิณุโลก บางกระทุ่ม อบต. บา้นไร่ นาย อ านาจ ศิริชัย ปลัด อบต. 055391085 0898955363 6650507

120 เพชรบรูณ์ เมือง อบจ. เพชรบรูณ์ นาย บรรเทงิ สิงหส์ถิตย์ ผอ.กองกิจฯ 056723019 0857300872 2670101

121 เพชรบรูณ์ หล่มสัก อบต. บุ่งคล้า น.ส. พรชนก พลเดช ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 085-0502630 6670310

122 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ อบต. ยางงาม นาง พรนุช เด็ดแก้ว ปลัด อบต. 0-8195-3896 # 4 6670706

123 เพชรบรูณ์ เมือง อบต. นาปา่ นาย พรพชิัย ดิสโร ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 056-740013 081-6183103 6670111

124 เพชรบรูณ์ วเิชียรบรีุ อบต. บงึกระจับ นาย ภควรรษ ธรรมพงศกร ปลัด อบต. 056718360 0895392240 6670509

125 เพชรบรูณ์ บงึสามพนั อบต. หนองแจง น.ส. ภสัดา ค าสุนทร ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 056926262
0899578174,080-
5138432 6670807
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126 เพชรบรูณ์ เมือง อบต. บา้นโตก น.ส. ลักษณา ศิริชื่นวจิิตร ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 056566292 0818869423 6670114

127 แพร่ สูงเม่น อบต. พระหลวง ส.อ. เสกสรรค์ กาศเจริญ ปลัด อบต. 054631660 0818852395 6540407

128 ภเูก็ต เมือง ทน. ภเูก็ต น.ส. ชุติมา สนิทเปรม รองปลัด ทน. 076214306 0818937733 3830102

129 ภเูก็ต ถลาง ทต. เทพกษตัรีย์ นาย สมนึก วจิิตสรัตน์ ปลัด ทต. 076311381 0818917070 5830303

130 มหาสารคาม นาเชือก อบต. ปอพาน นาย กิตติพศุิทธิ์ คชฤทธิ์ ปลัด อบต. 081-7175333 6440704

131 มหาสารคาม บรบอื อบต. โนนราษี นาย นิสิต นิกรสถิตย์ ปลัด อบต. 062256486 6440610

132 มหาสารคาม บรบอื อบต. หนองคูขาด นาง พมิพท์พิย์ นิกรสถิตย์ ปลัด อบต. 086-2183269 6440616

133 มหาสารคาม เมือง อบต. เขวา ส.อ. ววิฒัน์ ศรีแก้ว ปลัด อบต. 043-746104 081-8726237 6440114

134 มุกดาหาร เมือง อบจ. มุกดาหาร นาย จิรวฒัน์ รองเมือง ผอ.กองกิจฯ 042-615377 087-8689035 2490101

135 ยโสธร เมือง อบต. นาสะไมย์ นาง งามพศิ วงษส์ามารถ ปลัด อบต. 045-714287 0895811144 6350112

136 ยโสธร เมือง อบต. สิงห์ นาย ปนิธาน สุวรรณเพช็ร ปลัด อบต. 081-7608191 6350113

137 ยโสธร เลิงนกทา อบต. สามแยก นาง อนัญญา อุระวตัร ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 045781528 0816609571 6350811

138 ยโสธร กุดชุม อบต. โพนงาม นาง อมรรัตน์ ศรีวเิศษ ปลัด อบต. 045-756959 080-7968513 6350304

139 ยโสธร ทรายมูล อบต. ดงมะไฟ นาง อ าพร เติมชาติ ปลัด อบต. 045787989 0862433737 6350204

140 ยะลา เมือง อบต. พร่อน นาง ดวงดาว สุขจิตเกษม ปลัด อบต. 015980754 081-5980754 6950114

141 ยะลา เมือง อบจ. ยะลา นาย เสน่ห์ สุวรรณโชติ รองปลัด อบจ. 073-203621 084-0005720 2950101

142 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต. สวนจิก นาง มณฑกานต์ ศิริมา ปลัด อบต. 043544623 0816615747 6451605

143 ร้อยเอ็ด หนองพอก ทต. ทา่สีดา นาย รัชพล ไกยสินธุ์ ปลัด ทต. 043501902 0883334524 5450901

144 ร้อยเอ็ด เมือง อบต. เหนือเมือง นาง ศรินรัตน์ นพศรีโรจน์ ผอ.กองคลัง 043-799-402 081-975-6942 6450106

145 ระยอง นิคมพฒันา อบต. นิคมพฒันา นาย ถนอม โนนเค้า ผอ.กองช่าง โอนเงินแล้ว 038606420 0898329754 6210804

146 ระยอง เมือง อบต. กะเฉด ส.ต.ต. บญุเลิศ วนัดี ปลัด อบต. 0-3866-9004 6210114

147 ระยอง บา้นค่าย อบต. ตาขัน พ.จ.ท. พฒัชา บญุพทิกัษ์ ปลัด อบต. 0815906419 6210506

148 ระยอง เมือง อบต. แกลง นาย สุริช วงษเ์สง่ียม ปลัด อบต. 6210109

149 ระยอง ปลวกแดง อบต. ปลวกแดง นาย อรรถพนัธ์ รักษพ์ลเมือง ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 038659866 0846387422 6210604

150 ระยอง นิคมพฒันา อบต. นิคมพฒันา นาง อรอนงค์ ค  าชู ผอ.กองคลัง โอนเงินแล้ว 038606409 085-9073705 6210804
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151 ระยอง วงัจันทร์ อบต. ชุมแสง นาย อัครสิทธิ์ จอมสืบ ปลัด อบต. 0-3866-6530 092360198 6210402

152 ราชบรีุ เมือง อบจ. ราชบรีุ นาง เพญ็พร พลายแก้ว รองปลัด อบจ. 032338142 0819418500 2700101

153 ลพบรีุ พฒันานิคม ทต. ดีลัง วา่ที่ร.ต. ธนพฒัศ์ ทรัพย์สิน ปลัด ทต. โอนเงินแล้ว 036436100 0813783149 5160204

154 ลพบรีุ เมือง อบต. ทา่แค วา่ที่ร.ต. สามารถ ปทัทมุมี ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 036-421-536 080-7357130 6160119

155 ล าปาง แม่พริก อบต. แม่พริก วา่ที่ร.ต. นิวติั ชัยวงศ์ ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 086-1795084 6520904

156 ล าปาง แม่เมาะ ทต. แม่เมาะ นาย ปวงธรรม อุไรวงค์ ปลัด ทต. 0819934872 5520201

157 ล าปาง แจ้หม่ อบต. วเิชตนคร นาย วรศิลป์ ไชยเมืองมูล ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 054369847 0884070234 6520606

158 ล าปาง แจ้หม่ อบต. แม่สุก นาย ส าราญ จงจิตต์ ปลัด อบต. 054-833135ต่อ13 089-6357275 6520605

159 ล าปาง วงัเหนือ อบต. ทุ่งฮั ว ส.ต.อ. สิทธชิัย ทเีก่ง ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 081-1675529 6520704

160 เลย นาแหว้ ทต. นาแหว้ นาย จันทน์ธนะ แสนสวสัด์ิ ปลัด ทต. 085-0124434 5420601

161 เลย เมือง ทต. น  าสวย นาย ธรีะชัย ระพทิย์พนัธ์ ปลัด ทต. โอนเงินแล้ว 042891254 081-3804672 5420104

162 เลย วงัสะพงุ อบต. เขาหลวง นาง นงนุช พงษ์ธัญญะวิริยำ ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 01-872-5179 6420907

163 เลย วงัสะพงุ อบต. หนองงิ ว นาง วลัย์ไร จันทวงษ์ ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 042801033 0872244929 6420911

164 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. โสน จ.อ. สมพร ส าเภาพอ่ค้า ปลัด อบต. 081-3892302 6330503

165 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. ดองก าเม็ด นาย อนิรุทธิ์ ประเสริฐ ปลัด อบต. 087-2474888 6330511

166 สกลนคร
อากาศ
อ านวย ทต. อากาศอ านวย นาย เจษฎา พวงเงิน ปลัด ทต. 042-999055 5471102

167 สกลนคร วานรนิวาส อบต. คอนสวรรค์ จ.ส.ต. มานพ สมบรูณ์พร้อม ปลัด อบต. 042-764013 0872168649 6470815

168 สกลนคร เมือง อบจ. สกลนคร นาย สมัย โพธทิองดี รองปลัด อบจ. 2470101

169 สงขลา หาดใหญ่ ทม. คอหงส์ น.ส. ทวิา ทวสุีต รองปลัด ทม. โอนเงินแล้ว 074-280000-2 4901103

170 สงขลา เมือง ทต. พะวง นาย บริุนทร์ ฤทธิเ์ดช รองปลัด ทต. 5900105

171 สงขลา สะบา้ย้อย อบต. บา้นโหนด นาย วชัรินทร์ จิตตกุลเสนา ปลัด อบต. 0818978864 6900608

172 สตูล ควนโดน อบต. วงัประจัน พ.จ.อ. กฤษณะ แก้วเกตุ ปลัด อบต. 0862857568 6910205

173 สตูล มะนัง อบต. นิคมพฒันา นาย สมชาติ พรหมโกศรี ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 0815424829 6910701

174 สตูล เมือง อบต. เจ๊ะบลัิง นาย สุรีย์ กองบก ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 0864981066 6910107

175 สมุทรปราการ เมือง ทต. ส าโรงเหนือ นาง ขนิษฐา ธรรมทนิโน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 081-6233044 5110108



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่ง กำรช ำระเงิน เบอรโ์ทรศัพท์ เบอรม์ือถือ ลำยเซ็นต์ หมำยเหตุ รหสั อปท.
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176 สมุทรปราการ บางบอ่ ทต. บางบอ่ วา่ที่ร.ต. ประสานต์ ถัดทะพงษ์ รองปลัด ทต. 0817353743 5110204

177 สมุทรปราการ บางพลี อบต. บางโฉลง น.ส. ปารณีย์ นาคค า รองปลัด อบต. 027508741 0846991199 6110303

178 สมุทรปราการ เมือง ทต. บางปู นาง วรรณา ยิ มเผือก ผอ.กองคลัง 5110105

179 สมุทรปราการ เมือง ทต. ส าโรงเหนือ นาง วนัทนา กลีบเมฆ ผอ.กองสวสัดิการฯ 02-3639666ต่อ419 5110108

180 สมุทรปราการ เมือง ทต. ส าโรงเหนือ นาง สุนีรัตน์ จงหอมขจร ผอ.กองคลัง 081-4072972 5110108

181 สมุทรสงคราม เมือง ทม. สมุทรสงคราม นาย ชาติชัย ศรีพนัธุ์ ผอ.กองการศึกษา 038282524 0851798719 4750102

182 สมุทรสงคราม บางคนที อบต. บางพรม ร.ต. ประทนิ ปานอุทยั ปลัด อบต. 034-730-516 081-555-1315 6750210

183 สมุทรสาคร เมือง อบต. บางกระเจ้า นาย สุทธพิงศ์ ม่วงสวนขวญั ปลัด อบต. 034751303 081-8065340 6740116

184 สระบรีุ บา้นหมอ ทต. บางโขมด นาย ฐกฤต ธนำสิทธิ์พันธ์กุล ปลัด ทต. โอนเงินแล้ว 036-202423 085-484-0448 5190601

185 สระบรีุ
พระพทุธ
บาท อบต. พคุ าจาน นาย นฤมิต ศรีแสง ปลัด อบต. 036200720 0851701188 6190906

186 สระบรีุ หนองแค อบต. หนองจิก วา่ที่พ.ต. ประชานาถ สารถี ปลัด อบต. 036307022 0819468912 6190313

187 สิงหบ์รีุ เมือง อบต. หวัไผ่ นาย ภญิโญ ปญุญาคม ปลัด อบต. 036-588167 089-2207037 6170109

188 สุโขทยั เมือง อบจ. สุโขทยั นาง กิตติพร ชุ่มชื่น ผอ.กองพสัดุฯ 055-611-482 0819716986 2640101

189 สุโขทยั สวรรคโลก อบต. นาทุ่ง น.ส. รัชดา เลขวรรณวจิิตร ปลัด อบต. 055649059 0827674918 6640707

190 สุโขทยั ศรีนคร อบต. หนองบวั นาง สายลม มังคกูร ปลัด อบต. โอนเงินแล้ว 055951302 0857327481 6640806

191 สุพรรณบรีุ ด่านช้าง อบต. ด่านช้าง นาย ฉันทพฒัน์ ปั้นเหน่งเพช็ร์ ปลัด อบต. 035595640 0844135853 6720305

192 สุพรรณบรีุ เมือง อบต. สนามชัย น.ส. ชณัฐภฒัสา ศรีค าแหง ปลัด อบต. 035547121 6720114

193 สุพรรณบรีุ สองพี่น้อง อบต. ศรีส าราญ พ.จ.อ. ธนกฤต มานะเปรม ปลัด อบต. 0-8994-2083 # 6 6720708

194 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต. ทุ่ง วา่ที่ร.ต. กิจจา ชุมภทูอง ปลัด อบต. 077-435457 080-69889154 6840603

195 สุราษฎร์ธานี เมือง ทน. สุราษฎร์ธานี วา่ที่ร.ต. ชัยณรงค์ สุทธสิวา่ง ผอ.กองสาธารณสุข 074-541907 089-8762449 3840102

196 หนองบวัล าภู เมือง อบต. กุดจิก นาย รุ่งเรือง ธนปรำชญ์เปรื่อง ปลัด อบต. 042-314-011 087-225-0219 6390107

197 หนองบวัล าภู นากลาง ทต. นากลาง นาย อาทติย์ นามบตุร ปลัด ทต. 5390202

198 อ่างทอง วเิศษชัยชาญ ทต. ศาลเจ้าโรงทอง พ.จ.อ. ไชยรัตน์ วรรณอุบล ปลัด ทต. 035-631405 086-57161771 5150602

199 อ่างทอง โพธิท์อง ทต. ร ามะสัก นาย รณชัย เสือวงษ์ ปลัด ทต. 035692888 0898079472 5150402

200 อ่างทอง เมือง ทม. อ่างทอง นาง อรพนิ ประยูรทอง ผอ.กองคลัง 02-443-0612-19 081-631-7909 4150102
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201 อ านาจเจริญ เมือง อบต. นาแต้ นาย วชิระ มิตรตระกูล ปลัด อบต. 088-586-0256 6370120

202 อุดรธานี เมือง อบจ. อุดรธานี นาย สุรเทพ พพิฒันสุข ผอ.กองพสัดุ 042-244798 081-9540700 2410101

203 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต. หวันา วา่ที่ร.ต. จิตติ บญุญาจันทร์ ปลัด ทต. โอนเงินแล้ว 045219111 0819771400 5340505

204 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต. กลาง น.ส. ธดิารัตน์ วรพมิพรั์ตน์ ปลัด อบต. 084-8979267จนท. 081-9762515 6340706

205 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต. เทพวงศา นาย สุเวช ทรงอยู่สุข ปลัด ทต. โอนเงินแล้ว 5340504



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง” 
รุ่นที่ ๑๗ 

 

๑ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง”  รุ่นที่ ๑๗ 

ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๓ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

อ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  และมีความ
เป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ
มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะโดยควรค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็น
ส่วนรวมด้วย ทั้งนี้ ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพ่ือก าหนดการแบ่งอ านาจหน้าที่
และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระหว่างส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจที่เพ่ิมมากขึ้นตามระดับความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้งก าหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล ให้มีคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวน
เท่ากัน เป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 
ด้วยเหตุนี้ นักบริหารงานท้องถ่ินระดับสูง (นบสท.) จึงมีบทบาทอย่างส าคัญในการบริหารงานของท้องถิ่น

ทั้งการก ากับดูแล การบริหารงานของท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบ นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบสท.) จะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ 
หน้าที่ที่ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงนโยบายระดับกรม ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ที่
ส าคัญคือแนวทางปฏิบัติอันเป็นผลจากการกระจาบอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานรูปแบบอ่ืนๆ ที่ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประกอบกับความคุ้มค่าในการด าเนินงาน จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ให้เหมาะสมกับการบริหารในภาระหน้าที่ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมการ

ปกครอง จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่นักบริหารงานระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อันเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารงานท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งหลักสูตร “นักบริหารงาน
ท้องถิ่นระดับสูง” รุ่นที่ ๑๗ มีความมุ่งหมายเสริมสร้างให้นักบริหารงานท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญในการบริหารงานท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส และทันเวลา ทั้งนี้ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้เพื่อบริหารงานท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในต าแหน่งหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชนอยู่เสมอ 
๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการ

ของตนเอง 
๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 
๒.๕ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทันการณ์ 

โปร่งใส และเป็นธรรม 
 

๓. หลักสูตรและหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง” รุ่นที่ ๑๗ ประกอบด้วย 

- การฟังบรรยาย ๓๙ หัวข้อ    รวม  ๑๒๐ ชั่วโมง 
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง    รวม    ๔๘ ชั่วโมง 
- การศึกษาดูงานภายในประเทศ   รวม    ๑๒ ชั่วโมง 
- การศึกษาดูงานและน าเสนอสรุปผลดูงานต่างประเทศ รวม    ๕๔ ชั่วโมง 
- การจัดท าและน าเสนองานส่วนบุคคล   รวม    ๑๒ ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น         ๒๔๖ ชั่วโมง 
 

หัวข้อวิชา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

๓.๑ สัมมนาอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ความแตกต่างของอ านาจหน้าที่ในองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

๓ 

๓.๒ สัมมนาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ๓ 
๓.๓ พลวัตรของชุมชนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการเมือง 

 ผลดีและผลเสียของการปรับเปลี่ยนจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นเทศบาล 
- การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  -  การเงินการคลัง 
- การวางแผนการใช้พื้นที่   -  การบริหารและพัฒนาเมือง 

๓ 

๓.๔ ทิศทางและแนวโน้มของกระบวนการกระจายอ านาจไทยในศตวรรษต่อไป ๓ 
๓.๕ กฎระเบียบการเบิก-จ่ายของทางราชการเปรียบเทียบกับท้องถิ่น ๓ 
๓.๖ หลักการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยและเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น 

 องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่น 
 จุดอ่อนและจุดแข็งของหลักการปกครองท้องถิ่น 

๓ 

๓.๗ การเมืองการปกครองท้องถิ่นกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียน 
 การปรับตัวเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากประชาคมอาเซียน 

๓ 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง” 
รุ่นที่ ๑๗ 

 

๓ 
 

หัวข้อวิชา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

๓.๘ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติ 
 สาระส าคัญพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จากภัยพิบัติ 
 กระบวนการท างานเพื่อจัดการกับปัญหาภัยพิบัติ 

๓ 

๓.๙ สัมมนาแนวทางการตอบข้อหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณท้องถิ่น 
 ระดับนโยบายของรัฐบาล 
 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓ 

๓.๑๐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ 
๓.๑๑ ปรัชญาการด าเนินชีวิตส าหรับนักบริหาร 

 ปรัชญา ค่านิยม และอุดมการณ์ ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารงาน 
๓ 

๓.๑๒ แนวทางการบริหารงานของผู้น าท้องถิ่นยุคใหม ่
 ปัจจัยท้าทายของการบริหารงานท้องถิ่น 

๓ 

๓.๑๓ แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้สมรรถนะ 

๓ 

๓.๑๔ ผู้น ากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 บทบาทและความส าคัญของผู้น าในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
 แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความส าเร็จ 

๓ 

๓.๑๕ การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
 แนวทางและวิธีการในการจัดท ากลยุทธ์ 

๓ 

๓.๑๖ ปรัชญา หลักการพ้ืนฐาน จุดมุ่งหมายที่ต้องบรรลุในการบริหารราชการแผ่นดิน ๓ 
๓.๑๗ การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกต่อการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ 
๓.๑๘ แนวทางการตอบข้อหารือทางการบริหารงานบุคคล ๑ ๓ 
๓.๑๙ แนวทางการตอบข้อหารือทางการบริหารงานบุคคล ๒ ๓ 
๓.๒๐ แนวทางการตอบข้อหารือทางการด าเนินการทางวินัย ๓ 
๓.๒๑ แนวทางค าวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย / วิธีปฏิบัติ และการด าเนินการ
ทางละเมิด 

๓ 

๓.๒๒ การประชุมสภา / คุณสมบัติการพ้นสภาพสมาชิก / การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง ๓ 
๓.๒๓ การด าเนินการเลือกตั้ง และการวินิจฉัย ๓ 
๓.๒๔ ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓ 

๓.๒๕ แนวทางค าวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีบริหารงานบุคคล ๓ 
๓.๒๖ แนวทางค าวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีการเงิน การคลัง และการงบประมาณ ๓ 
๓.๒๗ นวัตกรรมทางการบริหารท้องถิ่น ๓ 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง” 
รุ่นที่ ๑๗ 

 

๔ 
 

หัวข้อวิชา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

๓.๒๘ การบริหารความขัดแย้งในพ้ืนที่ ๓ 
๓.๒๙ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติของท้องถิ่น ๓ 
๓.๓๐ เครื่องมือการจัดการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ 
๓.๓๑ แนวทางการวิเคราะห์และจัดท าแผนท้องถิ่น ๓ 
๓.๓๒ กรณีศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

๓ 

๓.๓๓ การบริหารสถานการณ์วิกฤติ ๓ 
๓.๓๔ การปกครองท้องถิ่นในประเทศอังกฤษ ๓ 
๓.๓๕ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ๓ 
๓.๓๖ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓ 
๓.๓๗ การบริหารความเสี่ยง ๓ 
๓.๓๘ ระบบการคมนาคมขนส่งทางราง/ถนน ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย-ประเทศญี่ปุ่น ๓ 
๓.๓๙ Leadership Program ๖ 
        รวม ๑๒๐ 
๓.๔๐ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ๔๘ 
๓.๔๑ น าเสนอผลงานส่วนบุคคล ๑๒ 
๓.๔๒ ศึกษาดูงานภายในประเทศ ๑๒ 
๓.๔๓ ศึกษาดูงานต่างประเทศและจัดเตรียมการสรุปผลการศึกษาดูงาน ๔๘ 
๓.๔๔ น าเสนอสรุปผลดูงานต่างประเทศ ๖ 
        รวมทั้งสิ้น ๒๔๖ 

 
๔. วิธีการฝึกอบรม 

๔.๑ การศึกษาเอกสาร / การบรรยาย 
๔.๒ การอภิปราย / แบ่งกลุ่มสัมมนา (Brain Storming) 
๔.๓ กรณีศึกษา 
๔.๔ การสัมมนาท้ายบทเรียน 
๔.๕ การฝึกปฏิบัติ 
๔.๖ การท าเอกสารวิชาการ 
๔.๗ การศึกษาดูงาน 

 
๕. คุณสมบัติและจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ ๘ ขึ้นไป ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน ๖๐ คน 
 
 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง” 
รุ่นที่ ๑๗ 

 

๕ 
 

๖. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
๗. สถานที่ในการฝึกอบรม 

๗.๑ ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
๗.๒ ศึกษาดูงานภายในประเทศ 
๗.๓ ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 
๘. ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

เพ่ือให้ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพของการบริหารงาน
ท้องถิ่นและตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีความรู้ความเข้าใจในระบบการ
บริหารงานท้องถิ่นที่ถูกต้อง รู้บทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
 

๙. การรับรองผลการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผล 
๙.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และเข้าร่วมกิจกรรม (การศึกษาดูงาน) ตามที่
หลักสูตรก าหนด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 

๙.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังการอบรม 
และมีการมอบหมายงานเพ่ือท าการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ในรูปแบบงานศึกษาส่วนบุคคล
และงานกลุ่ม พร้อมทั้งน าเสนอผลการศึกษาดังกล่าว 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 



                   
(สัปดาห์ที่ 1) 

ตารางการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง  รุ่นที่ 17 
ระหว่าง 2  มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2557  

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 1 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

วัน 
05.30-
07.00 

08.00-
09.00 

09.00-12.00 

 

13.00-16.00 

 

16.00-17.00 

จันทร์ที่  2 
มิถุนายน 2557 

- ลงทะเบียน 
09.00  ปฐมนิเทศ 
10.00  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  

การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกต่อการปรับตัว 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
(Pre-Test) 

อังคารที่ 3 
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

ชี้แจงการ
อบรม 

 

สัมมนาอ านาจหน้าท่ี ขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่   
 

ชี้แจงการท ารายงาน 
 

พุธที่ 4 
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

ประเทศจีนกับประชาคมอาเซียน   
 

ทิศทางและแนวโน้มของกระบวนการกระจายอ านาจไทย 
ในทศวรรษต่อไป  

 

กิจกรรมนกัศึกษา 

พฤหัสบดทีี่ 5 
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

กฎระเบียบการเบิก - จ่าย ของทางราชการ 
เปรียบเทียบกับท้องถิ่น  

 

การสร้างความร่วมมือระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ เปรียบเทียบ

ประสบการณ์ไทยและยุโรป  
 

กิจกรรมนกัศึกษา 
 

ศุกร์ที่ 6 
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการภัยพิบัติ  

 
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์  

 
กิจกรรมนกัศึกษา 

 
เสาร์ที่ 7 

มิถุนายน 2557 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

อาทิตย์ท่ี 8 
มิถุนายน 2557 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

 
 

 
 
 



 
(สัปดาห์ที่ 2) 

 
 
 

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง  รุ่นที่ 17 
ระหว่าง   2  มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2557 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 1 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

วัน 
05.30-
07.00 

08.00-09.00 09.00-12.00 

 

13.00-16.00 

 

16.00-17.00 

จันทร์ที่ 9 
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

พลวัตรของชุมชนท้องถิน่กับการบริหารจัดการเมือง  
 

แนวทางการตอบข้อหารือทางการบริหารงานบุคคล 1 
 

กิจกรรมนกัศึกษา 

อังคารที่ 10 
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

สัมมนาแนวทางการตอบข้อหารือทางการเงิน  
การคลัง พัสดุ และงบประมาณท้องถิ่น   

 

แนวทางการตอบข้อหารือทางการบริหารงานบุคคล 2 
 

กิจกรรมนกัศึกษา 

พุธที่ 11 
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

แนวทางการบริหารงานของผู้น าท้องถิ่นยุคใหม่  
 

หลักการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
และต่างประเทศเปรียบเทียบ  

 

ปรึกษาเร่ืองรายงาน 
 

พฤหัสบดีท่ี  12 
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

แนวทางการวิเคราะห์และจัดท าแผนท้องถิ่น  
แนวทางค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 

กรณีบริหารงานบุคคล  
 

กิจกรรมนกัศึกษา 

ศุกร์ที่ 13 
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นกัศึกษา 

การบริหารความขัดแย้งในพื้นที่  
 

 
ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของ สตง. 

ต่อการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

  

เสาร์ที่ 14 
มิถุนายน 2557 ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

อาทิตย์ท่ี 15 
มิถุนายน 2557 ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

 
 
 
 



 
 

 (สัปดาห์ที่ 3) 
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง  รุ่นที่ 17 

ระหว่าง  2  มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2557  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 1 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

 

วัน 05.30-
07.00 08.00-09.00 09.00-12.00  13.00-16.00  16.00-17.00 

จันทร์ที่ 16 
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

การลงทุนของท้องถิน่ตามวินัยทางการคลัง  
 

 
 

การบริหารความเสี่ยง 
 

 กิจกรรมนกัศึกษา 

อังคารที่ 17  
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

การด าเนินการเลือกตั้งและการวินิจฉัย  
 

 
 

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานตาม
หลักสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 กิจกรรมนกัศึกษา 

พุธที่ 18  
มิถุนายน 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติ 
ของท้องถิ่น      

 

 
 

Leadership Program   
  กิจกรรมนกัศึกษา 

พฤหัสบดีท่ี 19  
มิถุนายน 2557 

   ดูงานในประเทศ  ดูงานในประเทศ   

ศุกร์ที่ 20  
มิถุนายน 2557   ดูงานในประเทศ  ดูงานในประเทศ   

เสาร์ที่  21  
มิถุนายน 2557       ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

อาทิตย์ท่ี  22 
มิถุนายน 2557                                             ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง   

 
 

 
 
 



 
 

(สัปดาห์ที่ 4)  
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง  รุ่นที่ 17 

ระหว่าง  2 มิถุนายน  -  30  กรกฎาคม 2557  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 1 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

 

วัน 
05.30-
07.00 

08.00-09.00 09.00-12.00  13.00-16.00  16.00-17.00 

จันทร์ที่  23  
มิถุนายน 2557 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 

อังคารที่ 24  
มิถุนายน 2557 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 

พุธที่ 25  
มิถุนายน 2557 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 

พฤหัสบดี 26  
มิถุนายน 2557 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 

ศุกร์ที่  27  
มิถุนายน 2557 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

เสาร์ที่ 28 
มิถุนายน 2557 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ  

อาทิตย์ 29  
มิถุนายน 2557 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 



 
(สัปดาห์ที่ 5) 

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง  รุ่นที่ 17 
ระหว่าง 2  มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2557  

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 1 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 
 

วัน 05.30-07.00 08.00-09.00 09.00-12.00  13.00-16.00  16.00-17.00 

จันทร์ที่ 30 
มิถุนายน 2557 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

อังคารที่ 1 
กรกฎาคม 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

การประชุมสภา / คุณสมบัติการพ้นสภาพสมาชิก /  
การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง  

 
 

แนวทางค าวินิจฉัยของศาลปกครองกรณี
ปฏิบัติตามกฎหมาย/วิธีปฏิบัติและการ

ด าเนินทางละเมิด  
 

 
กิจกรรมนกัศึกษา 

 

พุธที่ 2 
กรกฎาคม 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติ 
ของท้องถิ่น      

 
 

แนวทางค าวินิจฉัยของศาลปกครองกรณี
การเงิน,  

การคลัง และการงบประมาณ  
 

 
กิจกรรมนกัศึกษา 

 

พฤหัสบดี 3  
กรกฎาคม 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

จัดท าเอกสารและสรุปผลการศึกษาดูงาน   

ศุกร์ที่  4  
กรกฎาคม 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

ผู้น ากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 

เคร่ืองมือการจัดการ 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

เสาร์ที่ 5  
กรกฎาคม 2557 

  ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง   

อาทิตย์ท่ี 6 
กรกฎาคม 2557 

  ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง   

 
 
 
 



 
 

(สัปดาห์ที่ 6) 
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง  รุ่นที่ 17 

ระหว่าง  2   มิถุนายน -  11   กรกฎาคม  2557  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 1 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

วัน 
05.30-
07.00 

08.00-09.00 09.00-12.00  13.00-16.00 

 

16.00-17.00 

จันทร์ 7  
กรกฎาคม 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

 ปรัชญาการด าเนินชีวิตส าหรับนักบริหาร  
 

 
 หลักเศรษฐกจิพอเพียง  

 

สอบประมวลผลความรู ้
Post-Test 

อังคาร 8  
กรกฎาคม 2557 

กิจกรรม
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

สัมมนาสรุปผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ  
 

 สัมมนาสรุปผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ  
 

กิจกรรมนกัศึกษา 

พุธ 9 
 กรกฎาคม 2557  

 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

น าเสนอผลงานส่วนบุคคล  
ทีมท่ีปรึกษาหลักสูตร   

 
น าเสนอผลงานส่วนบุคคล  

ทีมท่ีปรึกษาหลักสูตร   
 กิจกรรมนกัศึกษา 

พฤหัสบดี 10 
กรกฎาคม 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

น าเสนอผลงานส่วนบุคคล  
ทีมท่ีปรึกษาหลักสูตร   

 น าเสนอผลงานส่วนบุคคล 
ทีมท่ีปรึกษาหลักสูตร 

 กิจกรรมนกัศึกษา 

ศุกร์ 11  
กรกฎาคม 2557 

กิจกรรม 
ภาคเช้า 

กิจกรรม
นักศึกษา 

สรุปผลการศึกษาอบรม 
ทีมท่ีปรึกษาหลักสูตร   

 พิธีปิด      

 
 
 
 



             

ก ำหนดกำรศึกษำดูงำน  
ณ ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์

โครงกำรอบรม หลักสตูร “นักบริหำรงำนท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที ่๑๗” 
โดย สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

และคณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
วันที่  ๒๓  -   ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

----------------------------------- 
 
วันที่ ๒๓ มิถุนำยน  ๒๕๕๗ 
 ๑๘.๓๐ น.  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอ านวยความสะดวก ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ขึ้นรถ
   โค้ชปรับอากาศ เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (ส าหรับผู้ที่ 
   เดินทางจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น) 
 ๒๑.๔๐ น. คณะศึกษาดูงาน พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น ๔ ประตู ๓ เคาน์เตอร์ D  
   สายก            
วันที่ ๒๔ มิถุนำยน  ๒๕๕๗ 
 ๐๐.๔๐ น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG ๙๗๐  
 ๐๗.๒๕ น.   เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ 
   ไทย ๕ ชั่วโมง) 
 ๐๘.๓๐ น. เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เยี่ยมชมการบริหารจัดการเมือง และศึกษาสถาปัตยกรรม
   ของอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลักที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติเพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึก
   ถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศส และชม
   สะพานไม้เก่าแก่คาเปล ข้ามแม่น้ ารอยส์ ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของเมือง เป็นสะพาน
   ไม้ที่มีหลังคาเก่าแก่ที่สุดในยุโรป เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์จากภาพวาดของชาวสวิส
   จากหลังคาคลุมสะพานตลอดแนวสะพาน 
 ๑๒.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๓๐น.  ศึกษาดูงานเรื่องการท าประชามติและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเมืองลูเซิร์น 
 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และเข้าพักท่ีโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒   - 
 
 
วันที่  ๒๕  มิถุนำยน ๒๕๕๗ 
 ๐๗.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 ๐๘.๐๐ น. เดนิทางสู่กรินเดลวาลด์ เพ่ือเยี่ยมชมยอดเขายูงเฟรา ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกทาง 
   ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป โดยนั่งรถไฟศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ตลอดเส้นทาง ศึกษาพ้ืนที่มีกลาเซียร์ หรือธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ และขึ้นสู่ยอดเขาที่
   มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง ๑๑,๓๓๓ ฟุต ซึ่งเป็น TOP OF EUROPE เพ่ือเยี่ยม
   ชมถ้ าน้ าแข็ง และท่ีท าการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป 
 ๑๒.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐น. นั่งรถไฟลงจากยอดเขา เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านเวงเก้น ศึกษาการเป็นเมืองปลอด 
   มลพิษ  ที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วมุ่งหน้าสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น ศึกษาการ 
   บริหารจัดการเมืองรอบทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์   
 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และเข้าพักท่ีโรงแรม 
 
วันที่  ๒๖   มิถุนำยน  ๒๕๕๗ 
 ๐๗.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 ๐๘.๐๐ น. เดินทางสู่เมืองโลซานน์ ศึกษาการบริหารจัดการธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และอากาศที่
   ปลอดมลพิษ และศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองที่สมเด็จย่าเคยประทับ เยี่ยมชม
   สวนสาธารณะที่เป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และศาลาไทยที่
   รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะ  
 ๑๒.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐น. เดินทางสู่กรุงเจนีวา เยี่ยมขมการบริหารจัดการแหล่งน้ าจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
   ของทวีปยุโรปกลาง และศึกษาการพัฒนาเมืองจนได้รับการยกย่องว่าเป็นเมือง 
   นานาชาติ จนเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติส าคัญ เช่น ส านักงานใหญ่ของ 
   องค์การสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป องค์การอนามัยโลก และองค์การค้าโลก 
   รวมทั้งยังเคยเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ และกาชาดสากล หลังจากนั้น
   เยี่ยมชมน้ าพุเจ็ดโด้ ซึ่งเป็นน้ าพุที่สูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น 
   สัญญลักษณ์ของกรุงเจนีวา  
 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และเข้าพักท่ีโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓   - 
วันที ่๒๗ มิถุนำยน  ๒๕๕๗ 
 ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 ๐๙.๐๐ น. เดินทางสู่กรุงเบิร์น ศึกษาด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองซึ่งได้รับเป็น
   เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในยุคกลาง
   ของยุโรป และเป็นเมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากนั้นเยี่ยมชมที่ตั้ง
   ของรัฐบาลกลาง รัฐสภา และหน่วยงานราชการที่ส าคัญ  
 ๑๒.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐น. เยี่ยมชมบ่อหมีสีน้ าตาล สัญญลักษณ์ของกรุงเบิร์น และศึกษาการบริหารจัดการ
   พ้ืนที่ร้านค้า อาคารเก่า ในย่านเมืองเก่า มาร์กาสเซ ซ่ึงเป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ และ
   เยี่ยมชมโบสถ์ Munster                                                    
                          ของศาสนา  
 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และเข้าพักท่ีโรงแรม 
 
วันที่  ๒๘   มิถุนำยน  ๒๕๕๗ 
 ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 ๐๙.๓๐ น. ศึกษาดูงานเรื่องการท าประชามติและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ กรุงเบิร์น 
 ๑๒.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐น. เดินทางสู่เมืองซูริค เยี่ยมชมจัตุรัสปาราเดพลาทซ์ ศึกษาชุมทางรถรางที่มี่ส าคัญ 
   และการบริหารจัดการศูนย์กลางการค้า ย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่
   ที่สุดในประเทศ หลังจากนั้นศึกษาศิลปะวัฒนธรรมที่โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ และศึกษา
   ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองซูริคท่ีโบสถ์เซนต์ปีเตอร์  
 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และเข้าพักท่ีโรงแรม 
 
วันที่    ๒๙   มิถุนำยน  ๒๕๕๗ 
 ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 ๐๙.๐๐ น. เดินทางสู่สนามบินซูริค  
 ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG ๙๗๑ 
   
 
วันที่  ๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๕๗ 
 ๐๕.๓๐ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

-------------------------------------- 



แนวทางปฏิบัติในการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการอบรมฯ (นบส.ท.รุ่นที่ ๑๗) 

 ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม ด าเนินการดังนี้ 

 
 ๑) ให้ขออนุมัติการเดินทางไปราชการจากผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 
๒๐๕,๕๐๐ บาท/คน ทีธ่นาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้   แล้วส่งส ำเนำกำรโอนเงิน
ให้สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นทรำบ  ก่อนวันที่  ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทำงโทรสำรหมำยเลข  
๐-๒๕๑๖-๔๒๓๒ หรือ ๐-๒๑๙๑-๔๘๐๔    

๒) ถ้ำยังไม่ได้จัดท ำหนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน  ำเงิน) ให้รีบด ำเนินกำร และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือ
เดินทำงรำชกำรด้ำนที่มีรูปถ่ำยและชื่อ  ส่งทำงโทรสำรหมำยเลข ๐-๒๑๙๑ -๔๘๐๔ ,๐-๒๕๑๖-๔๒๓๒ โดยด่วนที่สุด 
มีข้อสงสัยประกำรใด สอบถำมได้ที่  นำงอภิชำ จินดำสวัสดิ์  ๐๙๐-๖๗๘๐๑๙๑ 
 ๓) ก ำหนดกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ณ  สมำพันธรัฐสวิส (สวิสเซอร์แลนด์) ระหว่ำงวันที่ 
๒๓ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๗ 

 
ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน)    

 
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางราชการ 
 

ผู้ยื่นค ำร้องขอหนังสือเดินทำง ต้องมำด ำเนินกำรด้วยตนเอง เนื่องจำกต้องเก็บข้อมูลชีวภำพของผู้ถือ
หนังสือเดินทำง ได้แก่ ภำพใบหน้ำ และลำยพิมพ์นิ วมือ เพื่อน ำไปบันทึกลงในไมโครชิพท์ท่ีฝังในหนังสือเดินทำง 

 
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันที่ยื่นค าร้องขอหนังสือเดินทางราชการ 
 

๑. หนังสือน ำจำก ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกปลัดกระทรวงมหำดไทยถึง
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เพ่ือขอให้กองหนังสือเดินทำงออกหนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน  ำเงิน)  

๒. ส ำเนำบันทึกหรือค ำสั่งที่ผู้บริหำรท้องถิ่นอนุมัติ ให้ผู้ยื่นค ำร้องเดินทำงไปรำชกำร โดยให้ระบุ
ประเทศ ก ำหนดวันเวลำที่จะเดินทำง 

๓. บัญชีรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรงำนท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๑๗  
พร้อมรำยละเอียดโครงกำร และก ำหนดกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 

๓. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร และบัตรประจ ำตัวประชำชนที่มีเลข ๑๓ หลัก  
๔. ค่ำธรรมเนียม ในกำรขอหนังสือเดินทำงรำชกำร ๑,๐๐๐ บำท สำมำรถน ำใบเสร็จรับเงินเป็น

หลักฐำนเบิกคืนจำกต้นสังกัด 
 
 
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว ๗.๐๐ –  ๙.๐๐ น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธเีปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –   
                    วันศุกร ์
                ๔) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร –  วันศุกร ์
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
               ๑) เสื้อกฬีาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    ๔.๑ กระเป๋าเอกสาร    ๑   ใบ 
    ๔.๒ ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
    ๔.๓ เนคไท 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ         
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
          ส าหรับ 
          (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร –  รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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