
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

1 นาย สันติ สมดวง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เขาพนม เขาพนม กระบี่ 6810202

2 น.ส. ณปภัช ขาวลวน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ลําทับ ลําทับ กระบี่ 6810703

3 นาย ศิลา ใสยิด นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คลองหิน อาวลึก กระบี่ 6810509

4 นาย พรชัย นาถวรานนท นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี 6710513

5 นาย อภิรักษ คชนา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี 6710906

6 นาย ธษิฒ ประกอบธรรม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบุรี 6711303

7 นาง ไสว สิงหทอง นายกเทศมนตรี ทต. ประชาสุขสันต ลานกระบือ กําแพงเพชร 5620706

8 นาย สัมฤทธ์ิ เชื้อสาวถี นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน 6401011

9 นาง วันวิสา วงศสุย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน 6400118

10 พ.จ.อ. กฤษฏิ์ หาญวงษษา นายกเทศมนตรี ทต. โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน 5400408

11 นาง ภัสพร บริบูรณ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี 6200607

12 นาย กิตติพัฒน อุมอยู เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท 6180108

13 ส.ต.ท. จรัญ จันทรนิตย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สะพลี ปะทิว ชุมพร 6860310

14 นาย สิทธิราช บําเหน็ด นายกเทศมนตรี ทต. ศรีโพธิ์เงิน ปาแดด เชียงราย 5570602

15 นาย ไชยา พิชยาการ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม 6500804

16 นาย สิทธิชัย จันทรคง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ในเตา หวยยอด ตรัง 6920617

17 นาง ปนมณี ลาดกระโทก รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 6300210

18 ด.ต. เสริมศักดิ์ จันทรลิ้ม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 6303206

19 น.ส. ปราณีต เลิศสงคราม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เขาชนกัน แมวงก นครสวรรค 6601303

20 นาย ชลิต อุตสารัมย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สวายจีก เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 6310111

21 นาย อุดม อาญาเมือง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สวายจีก เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 6310111

22 นาย สมบัติ เถลิงรัมย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เมืองโพธิ์ หวยราช บุรีรัมย 6311608

23 นาย ไพฑูรย สายเนตรงาม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 6130116

24 น.ส. วรรณารัตน อัศวเดชาชาญยุทธ รองนายกเทศมนตรี ทต. พระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5140605

25 นาย ประเทือง วิลัยพฤกษ นายกเทศมนตรี ทต. สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 5141002

26 นาย พงศกร คงเจริญ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 6661004

27 นาง ประกาย มาภัย รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สระแกว บึงสามพัน เพชรบูรณ 6670810

28 นาง หทัยรัตน ทองใจสด นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บอรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 6670508

29 น.ส. สายหยุด สีหาบัว รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440311

30 นาย วิรัต แซตัน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 6950202

31 นาย อภัย ไชยชาญ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 6950202

32 นาย ดุสิต นาสุข นายกองคการบริหารสวนตําบล ทต. กูกาสิงห เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 5450201

33 นาย สมศักดิ์ สุทธิรัตน รองนายกเทศมนตรี ทม. ระนอง เมืองระนอง ระนอง 4850102

34 นาย ชัยณรงค สันทัสนะโชค นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงควายกิน แกลง ระยอง 6210312

35 นาง กรรัตน ยั่งยืน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. น้ําเปน เขาชะเมา ระยอง 6210702

หลักสูตร การพัฒนาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสูองคการสมรรถนะสูง (ฝายการเมือง) รุนที่ 1 รหัสหลักสูตร 851001

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 13 - 20 กันยายน 2559
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36 นาย นริส จอกลอย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หัวโพ บางแพ ราชบุรี 6700604

37 นาย สมนึก แมนจิตต นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นครชุมน บานโปง ราชบุรี 6700513

38 นาย บุญธรรม พรหมปลูก นายกเทศมนตรี ทต. ศาลา เกาะคา ลําปาง 5520304

39 นาย นิต บุญอาจ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. กกสะทอน ดานซาย เลย 6420505

40 นาง นิตดา เรืองสมบัติ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ชํา กันทรลักษ ศรีสะเกษ 6330414

41 นาง พรวิมล เนียมพันธ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ชํา กันทรลักษ ศรีสะเกษ 6330414

42 นาย ชาญชัย จันดี นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330811

43 นาย ภูริต อภิรักษวรการ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 6330607

44 นาง อนงคนาถ กิณเรศ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. มวงไข พังโคน สกลนคร 6470504

45 นาย วรรณรพ สองสวาง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานขาว ระโนด สงขลา 6900710

46 นาย สมยศ สักพันธ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. วัดจันทร สทิงพระ สงขลา 6900207

47 นาง พัฒนา รัตนธรรม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว 6270607

48 นาย ดุลยเดช อักบัสอาลี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองแขม หนองแค สระบุรี 6190310

49 นาย ยชญธเนศ แจงเจนศิลปธนา นายกเทศมนตรี ทต. หินกอง หนองแค สระบุรี 5190302

50 นาย ธนิศร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรี ทต. ทับยา อินทรบุรี สิงหบุรี 5170602

51 นาย วินนท รุงโรจน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640503

52 นาง จีราภรณ ลักษวุธ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. พรมเทพ ทาตูม สุรินทร 6320308

53 นาย วิทยา คมคาย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางเสด็จ ปาโมก อางทอง 6150303

54 นาย ลมกรด เลียงล้ํา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปากอ ชานุมาน อํานาจเจริญ 6370205

55 นาย อาจ ทนงค นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. จานลาน พนา อํานาจเจริญ 6370404

56 นาย พุฒิสรรค พรรณรัตน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 6370121

57 นาย เตชินทชัย ผาริบุตร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 6370707

58 นาย สมควร มั่งคั่ง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ขาวปุน กุดขาวปุน อุบลราชธานี 6341206

59 นาง วาสนา คําโส นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี 6340905



พื้นที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

 

 

          ใบแจงการชําระเงินคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 

ชื่อหลักสูตร  :   หลกัสูตรการพัฒนาผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูองคการสมรรถนะสูง (ฝายการเมือง) รุนที่ 1       

ชื่อ – สกุลของผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน :  

อําเภอ  :                                                                           จังหวัด :   

จํานวนเงิน  :           

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร               สวนของธนาคาร 

          สาขา 

          วันที่  
 

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
 

ชื่อหลักสูตร  :                 
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุน : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผูเขารับการฝกอบรม  :  
 

รหัสหนวยงาน  : (Ref.No.2) 
            

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข)  :          16,000 บาท 

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      หน่ึงหมื่นหกพันบาทถวน 

 

        ลงชื่อผูนําฝาก 

 

        โทรศัพท ผูนําฝาก 

 
- ทางสถาบันพฒันาบคุลากรทองถิ่นไดตกลงกบัทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 

- กรุณาโอนเงนิคาอบรมกอนเขารับการอบรม 

8 5 1 0 0 

       

             

1 
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โครงการ 
การพัฒนาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสูองคการสมรรถนะสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต 
ผูอํานวยการสํานักการศกึษาตอเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 
 



2 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการการพัฒนาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูองคการสมรรถนะสูง 
                     (ฝายการเมือง)  
 

2. ประเภทโครงการ   โครงการใหม 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผูนําเพื่อใหมีความพรอมสําหรบัผูบรหิารระดบัสงูจําเปนตองเนนการพฒันาสมรรถนะ 
นักบรหิารใหมีความสามารถในการทํางานมาตรฐานสูงอยางมืออาชีพ เนนบทบาทนักบรหิารในการเปน 
ผูนําการขบัเคลือ่นนโยบาย ยุทธศาสตรและกลยทุธขององคการสมรรถนะสงูสูการเปนองคการสมรรถนะสูง  
ดวยเหตุผลดังกลาวจงึมีความจําเปนตองจัดทําโครงการพฒันาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูองคการ 
สมรรถนะสูง 
 

4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพื่อพัฒนาผูบริหารระดบัสงูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสมรรถนะการทํางานมาตรฐานสูง 
อยางมืออาชีพดานการบริหารยุทธศาสตรเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 
 4.2 เพื่อพัฒนาผูบริหารระดบัสงูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสมรรถนะการทํางานมาตรฐานสูง 
อยางมืออาชีพดานกระบวนทัศนใหมการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 4.3 เพื่อพัฒนาผูบริหารระดบัสงูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสมรรถนะการทํางานมาตรฐานสูง 
อยางมืออาชีพดานการบริหารองคการสมัยใหม 
 4.3 เพื่อพัฒนาผูบริหารระดบัสงูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสมรรถนะการทํางานมาตรฐานสูง 
อยางมืออาชีพดานการเทียบแขงสูหนวยปฏบิัติที่ดีทีสุ่ด 
 
5. ผลสัมฤทธิ ์
 5.1 ผลผลิต 
ผูเขารบัการพัฒนาหลกัสูตรผูบรหิารระดบัสงูองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเรียนรูสมรรถนะ 
นักบรหิารรอยละ 90 
 5.2 ผลลพัธ 
      ผูเขารับการพัฒนาหลกัสูตรผูบรหิารระดบัสงูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชรอยละ 90 
 

6. ระยะเวลาการฝกอบรม8 วัน ( 72 ชั่วโมง)และศึกษาดูงาน 1 วัน 
 

7. แผนปฏิบัติการ 

                  เวลา 

กิจกรรม 

 

เม.ย.- พ.ค. 59 

 

มิ.ย. 59 

 

ก.ค. 59 

จัดอบรม เตรียมการ รุนที่ 8 วัน สรปุประเมินผล 
 
ระยะเวลาในการจัดอบรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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8. หลักสูตร 
 Module Iการบรหิารยุทธศาสตรเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยัง่ยืน 
(Strategic Management for Sustainable Competitive Advantage) (2วัน) 
Head :  สมองเยี่ยม 

โปรแกรม 
เวลา 
วัน 

 

09.00 - 12.00น. 
 

13.00 – 16.00 น. 

วันที่  
13 ก.ย.59 

Competency (1) 

การบริหารยุทธศาสตรเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน 

Competency (2) 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบบูรณาการ 

วันที่ 14 
ก.ย.59 

Competency (3) 

การบริหารโครงการสูความสําเร็จการ 
Competency (4) 

การประเมินผลโครงการ 
 
 Module IIการบรหิารองคการสมัยใหม  
(New Organization Management) (2วัน) 
Hand  :  เครื่องมอืครบ 

 
โปรแกรม 

เวลา 
วัน 

 

09.00 - 12.00น. 
 

13.00 – 16.00 น. 

วันที่ 15 ก.ย.
59 

Competency (5) 

การบริหารองคการสมัยใหมสูองคกรสมรรถนะสูง 
Competency (6) 

การบริหารความเสียง 
วันที่        

16 ก.ย.59 

Competency (7) 

การบริหารคุณภาพรัฐ 
Competency (8) 

การบริหารความรู 
 
 Module IIIกระบวนทัศนใหมการบรหิารทรัพยากรมนุษย 
(New Paradigm of Human Resource Management) (2วัน) 
Heart :  ใจเกินรอย 

โปรแกรม 
เวลา 
วัน 

 

09.00 - 12.00น. 
 

13.00 – 16.00 น. 

วันที่        
17 ก.ย.59 

Competency (9) 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยทุธ 
Competency (10) 

การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย 
วันที่        

18 ก.ย.59 

Competency (11) 

การพัฒนาวัฒนธรรมองคการธรรมาภิบาล 
Competency (12) 

การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง 
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 Module IVเสริมประสบการณดูงานประยกุตใช : เทียบแขงหนวยงานปฏบิัติที่ดีทีสุ่ด  
(From Benchmarking to Best Practice)(2 วัน) 

 
โปรแกรม 

เวลา 
วัน 

 

09.00 - 12.00น. 
 

13.00 – 16.00 น. 

วันที่        
19 ก.ย.59 

ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
“การบรหิารทรัพยากรมนุษย”(1) 

ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
“การบรหิารทรัพยากรมนุษย”(2) 

วันที่ 
20 ก.ย.59 

รายงานเสนอผลการศึกษาดูงาน สรปุผลการศึกษาดูงาน การนําเสนอผล
การศึกษาดูงานและประยุกตใช 

 
 
9. กลุมเปาหมาย นายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ ผูบริหารระดับสูงฝายการเมือง    
จํานวน 100 คน 
 
10. วิทยากร 
 ผูทรงคุณวุฒิดานการบรหิารยทุธศาสตร ดานการบรหิารทรพัยากรมนุษย ดานการบรหิารองคการ
สมัยใหม 
10.1รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต 
          10.3 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุเทพ   เชาวลิต 
          10.4รองศาสตราจารย ดร.สุรพร  เสี้ยนสลาย 
          10.5  อาจารย ดร.วัฒนา  ลวงลือ 
          10.6  อาจารย ดร.เฉลมิ  ศรีผดุง 
10.7 รองศาสตราจารยวิกรณ  รักษปวงชน 
 
11. สถานที ่

หองประชุมของสํานกัพัฒนาและสงเสริมการบริหารทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
12. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต 
 ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
13. คาใชจาย 
คนละ16,000 บาท 
 
14. ความเสี่ยงและมาตรการปองกัน 
      14.1 ความเสี่ยง 
    ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการอบรมไมครบตามเวลา 
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      14.2 มาตรการปองกัน  
    องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรกําหนดนโยบายวาการฝกอบรมสําคัญถือวาเปนหนาทีส่ําคัญของ 
  ผูบริหารที่ตองเขารบัการพัฒนา 
 
15. การประเมินผล 
     - แบบประเมิน PCR (Participation/Contribution/Result) 
 
 
16. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
     16.1 มีการแปลงนโยบายและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูการปฏิบัติไดอยางบูรณาการ 
ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน 
     16.2 มีการผนึกกําลงัรวมของทุกสวนงาน ประสานสอดคลองเปนหนึ่งเดียวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
     16.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการดําเนินงานมุงผลสมัฤทธิ ์
 
17. เทคนิคการฝกอบรม 
 Triple Five Model 

5 ทฤษฎีใหม (New Five Theories) 
ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข 
ทฤษฎีการเรียนรูแบบมสีวนรวม 
ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพฒันากระบวนการคิด 
ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพฒันาสุนทรียภาพและลักษณะนสิัย (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) 
ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพฒันาสุนทรียภาพและลักษณะนสิัย (การฝกฝนกาย วาจา ใจ) 
 
5 หลักการใหม (New Five Principles) 
หลักการเนนผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู 
   หลักการใชเทคนิคการฝกอบรมทีห่ลากหลาย 
   หลักการใชสื่อประสม 
   หลักการใชเกมและกิจกรรมเพือ่สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 
   หลักการทํางานเปนทีมของคณะวิทยากรและผูจัดการฝกอบรม 
 
5 ขั้นตอนใหม (New Five Steps) 
ขั้นที่ 1 สํารวจความตองการการฝกอบรมตามหลักสมรรถนะ 
   ข้ันที่ 2  ออกแบบหลกัสูตรการฝกอบรมตามหลักสมรรถนะ 
   ข้ันที่ 3  วางแผนเตรียมการฝกอบรมใหพรอมสรรพ 
   ข้ันที่ 4  ดําเนินการฝกอบรมใหเกิดการเรียนรู 
   ข้ันที่ 5  ประเมินผลการฝกอบรมดวย RLBR Model 

 - แบบประเมินสมรรถนะนักบรหิาร 



1 

 

ตารางการฝกอบรมหลักสูตร  “การพัฒนาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสูองคการสมรรถนะสูง”  

ระหวางวันที่ 13 – 20 กันยายน 2559 

ณ  หองประชุมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

เวลา 

วันที่ 

 

09.00 – 12.00 น. 
 

12.00 – 13.00 น. 
 

13.00 – 16.00 น 

 

13 ก.ย.59 Competency 1 

อาจารย์ ดร. วฒันา  ลว่งลอื 
 
 
 
 
 
 
 

พกั 

Competency 2 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต 
 

14 ก.ย.59 Competency 3 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรุพร  เสี �ยนสลาย 
 

Competency 4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลนิี  ณ นคร   
 

15 ก.ย.59 Competency 5 

อาจารย์ ดร.เฉลมิ  ศรีผดงุ 
 

Competency 6 

รองศาสตราจารย์กลัยาณี  กิตติจิตต์   
 

16 ก.ย.59 Competency 7 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต 
 

Competency 8 

ศาสตราจารย์ ดร.ชตุิมา  สจัจานนัท์   
 

17 ก.ย.59 Competency 9 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา  อคัรบวร 
 

Competency 10 

ดร.สรุพงษ์  มาลี 
 

18 ก.ย.59 Competency 11 

อาจารย์ ดร. วฒันา  ลว่งลอื 

Competency 12 

ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.สเุทพ เชาวลติ   
 

19 ก.ย.59 ศกึษาดงูาน 

 

ศกึษาดงูาน 

 

20 ก.ย.59 นําเสนอ นําเสนอ 

พิธีปิด มอบวฒุิบตัร 
 

 



 

 
การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว    
เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท. และสําเนาการชําระเงิน 

๒. การแตงกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
                2) ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
                    ระหวางอบรม 
                3) หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
                    ระหวางอบรม 
      ๒.๒ ชุดออกกําลังกาย 
               ๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 2 ตัว 
             ๒) กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 2 ตัว 
             ๓) รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.๑ กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก แฟมเอกสาร 
 
หมายเหตุ  
- ถาเขาพักกอน จะมีคาใชจายคาหองพักเพิ่ม 600 บาท ไมรวมอาหารเชา (ไมตองสํารองหองพัก)  
  ติดตอหองพัก 02-516-2459  
- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่และมีเตารีดไวบริการแลว) 
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