
ลําดับ คาํนําหนาช่ือ ช่ือ นามสกลุ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย สมเจตน คงทุง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่

2 นาย ประยูร จําเริญเจือ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หมูมน สมเด็จ กาฬสนิธุ

3 นาย วิรุฬห โพธิ์ไทร ปลัดเทศบาลตําบล ทต. นามน นามน กาฬสนิธุ

4 นาย ดาํรงค มหาวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไตรตรึงษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

5 นาย เจตนิพิฐ หลาประเสริฐ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน

6 นาย วิลาส สีละพันธ ปลัดเทศบาลเมือง ทม. บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน

7 นาง บุหลัน ธรรมมา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ

8 นาย เกียรติพงษ ลือชัย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร

9 นาย ชัชพงศ อัมรินทร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร

10 นาย นพดล มณีรัตน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ครน สวี ชมุพร

11 นาย ประจวบ มิตรวงษา ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ชุมโค ปะทิว ชุมพร

12 นาย วราวุธ ชูประยูร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เขาคาย สวี ชุมพร

13 นาย สุรศักดิ์ แพรสมบูรณ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. วังไผ เมืองชมุพร ชุมพร

14 นาง อรุณี คําหอม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สองพ่ีนอง ทาแซะ ชุมพร

15 นาง เกวลิน ปนยานะ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ปาตาล ขุนตาล เชียงราย

16 นาย ธนกฤต ธงศรี ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ปาออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย

17 นาง ชนิกา พิทาคํา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม

18 นาย เจริญ ฤทธิเดช ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม

19 นาย ไชยศักดิ์ โกสัยวัตร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม

20 นาง ดวงรัตน รุงโรจน ปลดัเทศบาลตําบล ทต. บางเลน บางเลน นครปฐม

21 นาง จิตตมิา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

22 นาย ณฐพล อินทรมณี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หินโคน จักราช นครราชสีมา

23 นาย ปรีชา กระจางโพธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา

24 นาย พานิช รักษาทรัพย ปลัดเทศบาลตําบล ทต. จักราช จักราช นครราชสีมา

25 ส.อ. อาจศึก ศรีทองสุข ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองพลวง จักราช นครราชสีมา

26 นาย อํานวย ทนสระนอย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. จักราช จักราช นครราชสีมา

27 นาย ธนภัทร ใจแจง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เสาเภา สิชล นครศรธีรรมราช

28 วาที่ร.ต. ประพันธ เพ็งเจริญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาโพธิ์ ทุงสง นครศรธีรรมราช

29 นาย สาริศ เดชรักษา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สี่ขีด สิชล นครศรธีรรมราช

30 นาย สุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. นาเหรง นบพิตํา นครศรธีรรมราช

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 32

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันเสารที่ 18 พฤศจิกายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560
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31 จ.ส.ต. สมโภชน แกวทองคํา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางเคียน ชมุแสง นครสวรรค

32 นาย กฤษณณรงค สุทธหลวง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน

33 นาย ศักดิ์ชาย ดอนพนัส ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไชยสถาน เมืองนาน นาน

34 นาย สําเริง พงษใหม ปลัดเทศบาลตําบล ทต. กองควาย เมืองนาน นาน

35 นาย สุนทร สุดแกว ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หอคํา เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

36 นาย นิวัฒน กัณหา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานดู นาโพธิ์ บุรีรัมย

37 น.ส. บุปผา แกวประสงค ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สนวน หวยราช บุรีรัมย

38 นาย มนูญ กิจจา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ศรีสวาง นาโพธิ์ บุรีรัมย

39 นาย ไวโรจน ศรีทัศน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สะเดา นางรอง บุรีรัมย

40 นาย อภิสิทธิ์ วรครบุรี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองยายพิมพ นางรอง บุรีรัมย

41 นาย บุญยฤทธิ์ แดงรักษา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

42 นาย สุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมือง ทม. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

43 นาย เอกชัย การวัฒนี ปลัดเทศบาลตําบล ทต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

44 นาง นิภาวรรณ หายทุกข ปลดัเทศบาลตําบล ทต. งิม ปง พะเยา

45 นาย ปณต ศรีวงษ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยยางขาม จุน พะเยา

46 นาย เชาวรินทร ย้ิมวรรณ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หารเทา ปากพะยูน พัทลุง

47 จ.ส.ต. พยูร ไหมแกว ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โคกทราย ปาบอน พัทลุง

48 นาย นเรศ ออนอาย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทายทุง ทับคลอ พิจิตร

49 นาย สายฟา เมธีสทิธิพงษ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก

50 น.ส. นิลรัตน พัฒนวีรวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ซับเปบ วังโปง เพชรบูรณ

51 นาย มิตร ศรีบุรินทร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ

52 นาย สมบูรณ เสียงเพราะ ปลดัเทศบาลตําบล ทต. ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

53 นาย ธนพล พลหาญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. คําบก คําชะอี มุกดาหาร

54 นาย ธวัชชัย ศรีผกาแกว ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. น้ําออม คอวัง ยโสธร

55 นาย จิรภัทร พิริยธาดา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กกโพธิ์ หนองพอก รอยเอ็ด

56 นาย ทศพล พลเย่ียม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด

57 นาย ประเทือง เพชรโรจน รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

58 นาย วชิรพงษ พลตื้อ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

59 นาย ชุมพล จินตรักษ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กะเปอร กะเปอร ระนอง

60 นาง จิตรลดา ศรีเมฆ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ลาดคาง ภูเรือ เลย
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61 น.ส. พนารัตน วงษชมภู ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. น้ําหมาน เมืองเลย เลย

62 น.ส. สุดาพร ทอพิมาย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองผอื ทาลี่ เลย

63 นาย เกรียงศักดิ์ งามศิริ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ลิ้นฟา ยางชมุนอย ศรีสะเกษ

64 นาย จําเริญ อุปมัย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ลมศักดิ์ ขุขันธ ศรีสะเกษ

65 นาย พัฒนา ฤทธิณรงค ปลัดเทศบาลเมือง ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา

66 นาย วัชรินทร จิตตกุลเสนา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. คูหา สะบายอย สงขลา

67 นาย วีระ ศศิภิญโญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เกาะสะบา เทพา สงขลา

68 จ.ส.อ. คมกฤช ปราบทอง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กุมหัก หนองแค สระบุรี

69 นาย จตุรงค อินทรพรหม ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

70 นาย ศุภชัย ชวนานนท ปลัดเทศบาลตําบล ทต. บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

71 นาง สมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. กังแอน ปราสาท สุรินทร

72 นาย โกวิทศักดิ์ แกวกา ปลัดเทศบาลตําบล ทต. บานโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

73 นาย นิติพัฒน จันทรคํา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

74 นาง หทัยรัตน ศรีดาเดช ปลัดเทศบาลตําบล ทต. กุดดนิจี่ นากลาง หนองบัวลําภู

75 นาย ประสิทธิ์ หงษอุดร ปลัดเทศบาลตําบล ทต. จําป ศรีธาตุ อุดรธานี

76 นาง รพิดา หงษอุดร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี

77 นาง ศรินยา จันพลา ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี

78 นาย สุมานิตย วงษดี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โนนทองอินทร กูแกว อุดรธานี

79 นาย สุริยันต ภูมิเรือง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานชัย บานดงุ อุดรธานี

80 น.ส. ธัญวลัย แผดศรี ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ

81 จ.ส.ต. ดํารงฤทธิ์ เนียมทอง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองจอก บานไร อุทัยธานี

82 นาย เจษฎากร สุรมิตร ปลัดเทศบาลตําบล ทต. คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี

83 จ.อ. ยุติธรรม ซิงค ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ภัคพงศพันธ จามพฤกษ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี

2 นาย อาคม ศรีจันทร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เนินยาง คํามวง กาฬสินธุ

3 น.ส. นฤดี คุมจอหอ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชงิเทรา

4 นาย กนิษฐ ไกรขาว ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงระยะ สวี ชุมพร

5 น.ส. ชาครีย ณ.ลําปาง ปลัดเทศบาลตําบล ทต. แมขะจาน เวียงปาเปา เชียงราย

6 นาย ตรีทศพล พัชรพรนันท ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย

7 นาย อภิพงษ ศรีกัลยาณบุตร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทต. โยนก เชียงแสน เชยีงราย

8 วาที่พ.ต. ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาลนคร ทน. แมสอด แมสอด ตาก

9 น.ส. ศรีเสาวลักษณ เย็นวัฒนา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา

10 นาย สมมิตร ขันธการุญวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา

11 นาย ชรัตน ชนะภัย ปลัดเทศบาลตําบล ทต. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส

12 น.ส. ฉวีวรรณ กลิ่นสุคนธ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไทยเจริญ ปะคํา บุรีรัมย

13 จ.ส.อ. ปราโมทย จึงสวุรรณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เขาดินเหนือ บานกรวด บุรีรัมย

14 ส.อ. สุวิทย กลมประโคน ปลัดเทศบาลตําบล ทต. บึงเจริญ บานกรวด บุรีรัมย

15 นาย เชดิชัย พรหมราชแกว ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. คอลอตันหยง หนองจิก ปตตานี

16 นาย นพพร ออนนอม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางมวง ตะกั่วปา พังงา

17 นาย มานพ นนสลีาด ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ทาขอนยาง กันทรวิชยั มหาสารคาม

18 ส.ต.ต. ยุทธนา อาจวิชัย ปลัดเทศบาลตําบล ทต. คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร

19 นาย คมสันติ์ ขันบุตร ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หินกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

20 นาย คะเณ ทองพรุสยาม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. มะมุ กระบุรี ระนอง

21 วาที่ร.ต. วีระศักดิ์ จักรแกว ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดอนดึง บานหมี่ ลพบุรี

22 นาง ปนัดชญา นามวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดูน กันทรารมย ศรีสะเกษ

23 นาย วิศนุ แกวศีรี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ฉลุง หาดใหญ สงขลา

24 น.ส. สมคิด อินทรกุล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บอดาน สทิงพระ สงขลา

25 นาง กัญชพร เกตุเรน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองหมู วิหารแดง สระบุรี

26 นาย สมเกียรติ ตั้งเจริญ นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

27 นาย สําราญ มุกนอย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พลูเถื่อน พนม สุราษฎรธานี

28 นาย ไชยโชติ เรงศิริกุล ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย

29 นาย ณัฐมน ดิษฐสรอย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย

30 นาย กฤษติพงษ สุปอง ปลัดเทศบาลตําบล ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

***รายชื่อผูประสงคเขารับการฝกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุน 32 แตขาดเอกสารประกอบการพจิารณา



***รายชื่อผูประสงคเขารับการฝกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุน 32 แตขาดเอกสารประกอบการพจิารณา

31 นาย ชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาลตําบล ทต. นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

32 ส.อ. มานะ สรุวัตร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ย่ีลน วิเศษชัยชาญ อางทอง

33 นาย นพดล พลอยโพธิ์ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. บานเชยีง หนองหาน อุดรธานี

34 จ.อ. พิสิทธิ์ นัทธี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สรางแปน เพ็ญ อุดรธานี

35 น.ส. ธีราพร จินตนาภา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองไผแบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

    กรุณาสงเอกสารท่ี Email :  lovei9@hotmail.com ภายในวันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2560 หากเลยกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

    ติดตอสอบถาม สวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทร. 090-678-0186

         ***เอกสารที่ตองใชเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

    1. คําสั่งแตงตั้งระดับ 8

    2. ทะเบียนประวัติพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น



                                             โครงการฝกอบรม “นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี ๓๒”  

 

                   

โครงการฝกอบรม 
หลักสตูร “นักบริหารงานทองถ่ินระดบัสงู” รุนที่ ๓๒ 

ระหวางวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
------------------------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตผุล 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๓ ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

มีอํานาจหนาที่โดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และ    
มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน 

การคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยควรคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัด
และประเทศเปนสวนรวมดวย ทั้งนี้ ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนด    

การแบงอํานาจหนาที่และจัดสรรรายไดระหวางราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาคกับ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจ                   

เพิ่มมากข้ึนตามระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ รวมทั้งกําหนดระบบ
ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยราชการที่เ ก่ียวของ ผูแทน        

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ดวยเหตุนี้ นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง (นบสท.) จึงมีบทบาทอยางสําคัญในการบริหารงาน   
ของทองถิ่น ทั้งการกํากับดูแล การบริหารงานของทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ภารกิจ และ       
อํานาจหนาที่ของทองถิ่น รวมท้ังการปฏิบัติงานใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ   นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง (นบสท.) จะตองมีความรู 
ความสามารถ มีความเขาใจในบทบาท ภารกิจ หนาที่ที่ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึง
นโยบายระดับกรม ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น ที่ สําคัญคือ แนวทางปฏิบัติอันเปนผลจากการกระจายอํานาจ              
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานรูปแบบอ่ืนๆ ที่ครอบคลุมภารกิจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกรนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับความคุมคาในการ
ดําเนินงาน จึงมีความจําเปนจะตองมีการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และประสบการณใหเหมาะสมกับ    
การบริหารในภาระหนาที่ของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    ในการนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และสํานักสิริพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงไดจดัหลักสูตรฝกอบรมใหแกนักบรหิารงานระดับสูงของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

อันเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาการบริหารงานทองถ่ินใหมศัีกยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาการฝกอบรม 
หลักสูตร “นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง” รุนที่ ๓๒ มีความมุงหมายเสริมสรางใหนักบริหารงานทองถิ่น       

มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารงานทองถิ่นใหตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินไดอยางถูกตอง โปรงใสและทันเวลา ทั้งนี้ หลังจากเขารับการฝกอบรม ผูเขาอบรมจะ

สามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปประยุกตใชเพื่อบริหารงานทองถิ่นของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่จนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๒ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่จะตัดสินใจแกไขปญหาของประชาชนอยูเสมอ 

๒.๓ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเสริมสรางความรูความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการของตนเอง     



                                             โครงการฝกอบรม “นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี ๓๒”  

 

                   

๒.๔ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามสามารถในการบริหารทรพัยากรไดอยางคุมคา 
๒.๕ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง ทันการณ โปรงใส และเปนธรรม 

๓. หลักสูตรและหัวขอวิชาในการฝกอบรม     
การฝกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานทองถ่ินระดับสูง” รุนที่ ๓๒ ใชเวลาในการอบรมประกอบดวย 

๔ หมวด ๔๔ หัวขอวิชา รวม ๑๓๕ ชั่วโมง การศึกษาคนควาดวยตัวเอง ๒๔ ชั่วโมง การศึกษาดูงาน

ภายในประเทศ (ระยะสั้น)  ๑๒ ชั่วโมง การศึกษาดูงาน (ระยะยาว) ๔๒ ชั่วโมง การนําเสนองานกลุมสรุปผล   

ดูงานภายในประเทศ ๖ ชั่วโมง  และนําเสนอรายงานสวนบุคคล ๑๒  ชั่วโมง รวมเวลาทั้งส้ิน  ๒๓๑ ชั่วโมง  

โครงสรางหลักสูตร 

หมวด ๑ หลักวิชาพ้ืนฐาน 

 การปกครองสวนทองถิ่น หรือการปกครองทองถ่ิน เปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมีความสําคัญ

ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนหนวยงานปกครองที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหน่ึง ดังนั้น   

นักบริหารระดับสูงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจในการบริหารงานทองถิ่น

ขั้นพื้นฐานซ่ึงไดแก การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การกําหนดเคร่ืองมือการจัดการสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

และการบริหารจัดการองคกรสวนทองถิ่นที่ดี (Good Governance)  

วัตถุประสงค   

๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 

๒. เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

๓. เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

๔. เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกบัการกําหนดเคร่ืองมือการจัดการสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๕. เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรสวนทองถ่ินที่ดี 

(Good Governance)  

ขอบเขตการศึกษา 

 ทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในยุคปจจุบันและอนาคต  ยุทธศาสตรในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 

เครื่องมือการจัดการสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  การบริหารจัดการองคกรสวนทองถ่ินที่ ดี                   

(Good Governance)  และพลวัตรของชุมชนทองถิ่นกบัการบริหารจัดการบานเมอืง 

รายวิชา          จํานวน 

๑. ยุทธศาสตรทองถิ่นสูประเทศ ๔.๐      ๓ ชั่วโมง 

๒. ทิศทางการปกครองทองถ่ินไทยในอนาคต     ๓ ชั่วโมง 

๓. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม      ๓ ชั่วโมง 

๔. เครื่องมอืการจัดการสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๓ ชั่วโมง 

๕. การบริหารงานราชการสวนทองถิ่น ผานมุมมองประสบการณ   ๓ ชั่วโมง 

๖. พลวัตรของชมุชนทองถิ่นกับการบริหารจัดการพฒันาเมือง   ๓ ชั่วโมง 



                                             โครงการฝกอบรม “นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี ๓๒”  

 

                   

๗. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรบัผูบริหาร     ๓ ชั่วโมง 

๘. ยุทธศาสตรชาติ และการปฏิรูปการศึกษาสูการพัฒนาทองถิ่น   ๓ ชั่วโมง 

       รวม  ๒๔ ชั่วโมง 

หมวด ๒ ศาสตรพระราชา 

 ศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนศาสตรการพัฒนาอันลึกซึ้งที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ ๙ ทรงทุมเทพระวรกายในการทรงงานตลอดชวงระยะเวลาแหงการครองราชย สงผลใหบังเกิด      

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ความเจริญรุงเรือง ความผาสุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติ นักบริหารระดับสูงของ   

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรที่จะเรียนรูและนอมนําศาสตรพระราชาไปใชในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติหนาที่การงาน

เพื่อพัฒนาตนเองและองคกรใหเจริญกาวหนาอยางย่ังยืนตอไป 

วัตถุประสงค   

๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบและเขาใจหลกัการและแนวทางในการทํางานพัฒนาอยางย่ังยืนตาม

หลักทศพิธราชธรรมกับการเรียนรูตามเบื้องพระยุคลบาท 

๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

นาํไปใชจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในทองถ่ิน 

๓. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูคิด ผูทํา ใหเปนผูกระตุน สงเสริม 

ผูสนับสนุนชวยเหลือ เพื่อพัฒนาบานเมืองและสังคมที่ย่ังยืนโดยการปรับใชศาสตรพระราชาใน

หลักการของการดําเนินงาน 

  ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษา วิเคราะห แนวคิด หลักการ ความสําคัญและแนวทางการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรม

กับการเรียนรูตามเบื้องพระยุคลบาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

พอเพียงในทองถ่ิน การปรับบทบาทขององคกรภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารงานให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป การปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานในราชการบริหารสวนทองถิ่น      

โดยการปรับประยุกตใชศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติงาน การบริหารงานภาครัฐ เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทางการ

แกไขปญหาในการปฏบิัติงานราชการ 

รายวิชา          จํานวน 

๑. ศาสตรกษัตริยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทํางานพัฒนาอยางยั่งยืน๓ ชั่วโมง 

๒. การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ชั่วโมง 

๓. แนวทางการวิเคราะหและจดัทําแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน  ๓ ชั่วโมง 

รวม  ๙ ชั่วโมง 

หมวด ๓  วิชาความรูเฉพาะตาํแหนง 



                                             โครงการฝกอบรม “นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี ๓๒”  

 

                   

 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพเปนเงื่อนไขที่สําคัญย่ิงตอชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนในทองถิ่น และเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสบความสําเร็จนั้น

จะตองอาศัยการวางยุทธศาสตร การสรางและการปรับใชนวัตกรรมใหมๆ ในการบริหารงาน สามารถ

บริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบของกฎหมายและกฎเกณฑที่เก่ียวของ 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรม ตระหนักและเขาใจถึงบทบาทของตนในการบริหารงานทองถิ่น 

อยางสอดคลองกับทิศทางของรัฐบาล ทั้งในชวงภาวะปกติและและภาวะวิกฤต ตลอดจน

ทิศทางของประชาคมอาเซียน 

๒. เพื่อกระตุนใหผูเขารับการศึกษาสามารถวิเคราะหและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ     

(Best Practice) สําหรับองคปกครองสวนทองถิ่นของตน  

๓. เพื่อใหการบริหารงานของผูเขารับการอบรมเปนไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดบนพื้นฐานของ

ความชอบดวยกฎหมาย ในแงของประสิทธิภาพขององคกร  

๔. เพื่อใหผู เขารับการอบรมเขาใจถึงเทคนิคการบริหารบุคคล (Human Resource 

Management) ตลอดจนแนวทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ  

๕. เพื่อใหผู เขา รับการอบรมไดทราบและเขาใจถึงกฎหมายและระเบียบท่ีเ ก่ียวของกับ           

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางลึกซึ้งและมีความทันสมัยตามแนวบรรทัดฐานของ   

ศาลปกครอง โดยครอบคลุมประเด็นเร่ืองระเบียบการประชุมสภา การเงิน การคลัง การพัสดุ 

ตลอดจนความรับผดิในทางละเมิดของเจาหนาท่ี   

ขอบเขตการศึกษา 

ยุทธศาสตรการบริการงานตามขอบเขตภารกิจ การบริหารบุคคล และความชอบดวยกฎหมายและ

กฎเกณฑที่เก่ียวของกับการบริหารองคกร   

รายวิชา               จํานวน 

๑. การประชุมสภา/คุณสมบัติการพนสภาพสมาชิก/การสั่งใหพนจากตําแหนง     ๓ ชั่วโมง 

๒. การจัดทําขอบัญญตัิท่ัวไปของ อปท.         ๓ ชั่วโมง 

๓. แนวทางคําวินิจฉัยของศาลปกครองกรณีการเงิน การคลัง และงบประมาณ กรณีศึกษา       ๓ ชั่วโมง 

๔. แนวทางคําวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย/      ๓ ชั่วโมง 

วิธีปฏิบัตแิละการดําเนินการทางละเมิด 

๕. แนวทางคําวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีบริหารงานบุคคล           ๓ ชั่วโมง 

๖. กฎระเบียบการเบิก – จายของทางราชการเปรียบเทยีบกับทองถ่ิน      ๓ ชั่วโมง 

๗. การบริหารความเสี่ยงของการบรหิารงบประมาณ การเงิน การคลัง-      ๓ ชั่วโมง 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๘. การจัดทําขอบัญญตัิงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       ๓ ชั่วโมง 

๙. กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ      ๓ ชั่วโมง  



                                             โครงการฝกอบรม “นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี ๓๒”  

 

                   

๑๐. นโยบายดานการเงินและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      ๓ ชั่วโมง 

๑๑. แนวทางการตอบขอหารือทางการดําเนนิการทางวินัย       ๓ ชั่วโมง 

๑๒. แนวทางการตอบขอหารือทางการบริหารงานบุคคล  กรณีศกึษา             ๓ ชั่วโมง 

๑๓. แนวทางการตอบขอหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุและงบประมาณทองถิ่น      ๓ ชั่วโมง 

๑๔. ขอสังเกตและขอตรวจพบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินตอการทํางานของ     ๓ ชั่วโมง 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑๕. การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น       ๓ ชั่วโมง 

๑๖. แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะของ     ๓ ชั่วโมง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑๗. กรณีศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการปฏิบัตทิี่เปนเลิศ (Best Practice)        ๓ ชั่วโมง 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑๘. การบริหารสถานการณในภาวะวิกฤต         ๓ ชั่วโมง 

๑๙. บทบาทของอปท. ในการจัดการภัยพิบัติ         ๓ ชั่วโมง 

         รวม      ๖๐ ช่ัวโมง 

หมวด ๔ หลักวิชาเสริม 

 การบริหารงานของนักบริหารงานทองถิ่นระดับสูงที่จะใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากการมีองคความรู            

ในหลักวิชาพื้นฐานและหลักวิชาความรูเฉพาะตําแหนงแลว ก็จะตองเรียนรูองคความรู อ่ืนๆที่เปนพลวัตรของสังคม            

อันเกิดจากกระบวนการพัฒนา นโยบาย การดําเนินการขององคกรอื่นๆตลอดจน แนวทางการปฏิบัติให

เหมาะสมกับกาลเทศะของบานเมืองประกอบดวย ดังนั้น การศึกษาหลักวิชาเสริมจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะ

ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานของนักบริหารงานทองถิ่นระดบัสูงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค   

๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูนวัตกรรมการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การบริหารงานขององคกรในดานตางๆแนวใหม เพื่อใหเกิดแนวคิด และการปรับประยุกตเพื่อ

ใชในการบริหารงาน 

๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับทราบแนวนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับแนวนโยบายแหงชาติ และเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุมคาในการดําเนินงานสูงสดุ 

๓. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ตางประเทศในลักษณะศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เพื่อใหแนวคิด และการปรับประยุกตมาใชใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 

๔. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูประชาคมอาเซียน เพื่อใหสามารถนําไปใชปรับปรุง และ

พัฒนาการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับบริบทของการรวมกลุม



                                             โครงการฝกอบรม “นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี ๓๒”  

 

                   

เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค อันจะทําใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

๕. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคการสรางความเปนผูนํา การสรางทีมงานในการองคกร 

การเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนศาสตรและศิลปในการสื่อสารในองคกร 

เพื่อใหการดาํเนินงานขององคกรมปีระสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในการปฏิบตัิงาน 

๖. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูเก่ียวกับบทบาทของส่ือมวลชน เพื่อใหเกิดการประสานงานระหวางกันใน

บริบทตางๆ  อนัจะทําใหเพิ่มสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมากยิ่งขึ้น 

๗. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูแนวทางการปฏิบัติใหเหมาะสมกับกาลเทศะของบานเมือง

ในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการปฏิบัติงานของ

องคกรเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑการปฏิบัติ 

ขอบเขตการศึกษา 

 นวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การบริหารงานขององคกรในดานตางๆแนวใหม นโยบาย

ระดับชาติของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองถิ่นเปรียบเทียบ

ตางประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการบริหารงานทองถิ่น  การพัฒนาบทบาทการเปนผูนํา  การ

ส่ือสารในองคกรเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิในการบริหารงาน บทบาทของสื่อมวลชนกับการบริหารงานในทองถิ่น การ

สรางทมีงานในการองคกร การเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน และแนวทางการจัดงานและการปฏิบัติ

ตนในพิธีท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย  

รายวิชา          จํานวน 

๑. นวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 

๒. นโยบายการทองเที่ยวในระดบัชาต ิ     ๓ ชั่วโมง 

๓. ทองถ่ินเปรียบเทียบตางประเทศ      ๓ ชั่วโมง 

๔. ประชาคมอาเซียนกับการบริหารงานทองถิ่น    ๓ ชั่วโมง 

๕. Leadership Program       ๓ ชั่วโมง 

๖. การสื่อสารในองคกรกับผลสมัฤทธ์ิในการทาํงาน    ๓ ชั่วโมง 

๗. ส่ือมวลชนกับการบริหารงานทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 

๘. เทคนิคการสรางทีมงานในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน  ๓ ชั่วโมง 

๙. แนวทางการจัดงานและปฏิบัติตนในพิธีท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย ๓ ชั่วโมง 

๑๐. การบริหารทรัพยากรมนุษยสมัยใหม     ๓ ชั่วโมง 

๑๑. ความทาทายในบทบาทผูนํายุคใหม      ๓ ชั่วโมง 

๑๒. การใชเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน     ๓ ชั่วโมง 

๑๓. ทักษะสัมพันธภาพสําหรับผูบริหาร      ๓ ชั่วโมง 

๑๔. ระบบราชการยุคดิจิทัล       ๓ ชั่วโมง 

        รวม ๔๒ ชั่วโมง 
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- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง         ๒๔ ชั่วโมง 

- นําเสนอรายงานกลุมและสรุปการศึกษาดูงานภายในประเทศ    ๖ ชั่วโมง 

- นําเสนอรายงานรายบุคคล        ๑๒ ชั่วโมง 

- ศึกษาดงูานภายในประเทศ (ระยะส้ัน)       ๑๒ ชั่วโมง 

- ศึกษาดงูานภายในประเทศ (ระยะยาว)       ๔๒ ชั่วโมง 

         รวมท้ังส้ิน ๒๓๑ ชั่วโมง 

๔. วิธีการฝกอบรม 
 ๔.๑ การศึกษาเอกสาร / การบรรยาย   
 ๔.๒ การอภิปราย  / แบงกลุมสัมมนา (Brain Storming) 
 ๔.๓ กรณีศึกษา    
 ๔.๔ การฝกปฏิบัติ    
 ๔.๕ การทําเอกสารวิชาการ (รายงาน) และนําเสนอ 
 ๔.๖ การศึกษาดูงาน 

๕. คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารบัการฝกอบรม 
 ปลัดและรองปลัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับ ๘ ขึ้นไป  
 ขั้นตํ่าจํานวนประมาณ ๘๐ คน 

๖. ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 จํานวน ๘ สัปดาห   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น. 

 ศึกษาในหองเรียนและนําเสนอรายงาน ๒๕ วัน 
 ศึกษาคนควาดวยตัวเอง     ๔ วัน 

 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น) ๒ วัน 

 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) ๗ วัน 

๗. สถานที่ในการฝกอบรม 
 ฝกอบรม ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรทองถิ่น จังหวดัปทมุธาน ี

 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น)  
 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว)  

๘. ประโยชนที่ผูเขาอบรมจะไดรับ 

  เพื่อใหปลัดและรองปลัดของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ระดับ ๘ ขึ้นไปมีการพัฒนาศักยภาพของ

การบริหารงานทองถิ่นและตนเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีความรูความเขาใจใน
ระบบงานการบริหารงานทองถิ่นที่ถูกตองรูบทบาทหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางชัดเจนและเปนขั้นตอน ใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางถกูตองและทันเวลา  

๙. การรับรองผลการฝกอบรมและแนวทางการประเมินผล 

 ๙.๑ ผูผานการฝกอบรมจะตองมีเวลาในการเขารับการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ เปนเวลาไมนอยกวารอยละ ๘๕  

ของระยะเวลาการฝกอบรมท้ังหมด และเขารวมกิจกรรม (การศึกษาดูงาน) ตามที่หลักสูตรกําหนด จึงจะไดรับ

ประกาศนียบตัรรับรองการฝกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
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 ๙.๒ ผูผานการฝกอบรมจะไดรับการทดสอบวัดระดับความรู ความเขาใจ ทั้งกอนและหลังการอบรม และมีการ
มอบหมายงานเพื่อทําการศึกษาคนควา วิเคราะห ในรูปแบบงานศึกษาสวนบุคคล และงานกลุม พรอมทั้งนําเสนอผล

การศึกษาดังกลาว  

๑๐. ผูรบัผิดชอบโครงการ 

   อาจารยใจชนก ภาคอัต   ผูอํานวยการสาํนักสิริพัฒนา 

                                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 นางสาวธัญญธร อุนอนุโลม  ผูอํานวยการโครงการฝกอบรม 
 สํานักสิริพัฒนา 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 โทรศัพท ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗  

 นางสาววิมลรัตน เจะสนั   รักษาราชการแทนหัวหนากลุมงานบรกิารฝกอบรม  

                  สํานักสิริพัฒนา 

         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
      โทรศัพท ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑ 



ตารางการฝกอบรมหลกัสตูรนกับรหิารงานทองถิน่ระดบัสูง รุนที ่32 
ระหวางวนัที ่18 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2560 

                                                             ณ สถาบันพฒันาบุคลากรทองถิน่ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี                                     สัปดาหที่ 1  
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วันเสารท่ี 18 
พฤศจิกายน 2560 

 - 
รายงานตัว/ลงทะเบียน 

 

ปฐมนิเทศ 
 

กิจกรรมนักศึกษา 

(1) 
วันอาทิตยท่ี 19 

พฤศจิกายน 2560 
- 

เปดการฝกอบรมและบรรยายพิเศษ 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ทดสอบทางวิชาการ 
(Pre-test) 

 
ละลายพฤติกรรม กิจกรรมนักศึกษา 

(2) 
วันจันทรท่ี 20 

พฤศจิกายน 2560 

การทดสอบสมรรถภาพ
รางกายกอนเขาโปรแกรม 

ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
สูการพัฒนาทองถิ่น 

นาย ช โชคชัย  คําแหง 
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

การบริหารงานราชการสวนทองถิ่น 
ผานมุมมองประสบการณ 

นายนเรศจติสุจรติวงศ  
         อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(3) 
วันอังคารที่ 21 

พฤศจิกายน 2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

ยุทธศาสตรทองถิ่นสูประเทศ 4.0 
ดร.สุวทิย เมษินทรีย 

รัฐมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตร ี

ทิศทางการปกครองทองถิ่นไทยในอนาคต 
รองศาสตราจารย ดร.อัชกรณ วงศปรีด ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ชี้แจงการทํารายงาน 
 

กิจกรรมนักศึกษา 

(4) 
วันพุธที่ 22 

พฤศจิกายน 2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

ศาสตรกษัตริยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
กับการทํางานพัฒนาอยางยั่งยืน 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธชิัยพัฒนา 

ทักษะสัมพันธภาพสําหรับผูบริหาร 
ผศ.ดร.จินตนา ติยะรังษีนุกูล 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(5) 
วันพฤหัสบดีท่ี 23 
พฤศจิกายน 2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

พลวัตรของชมุชนทองถิ่น 
กับการบริหารจัดการพัฒนาเมือง 
รองศาสตราจารยวฒุิสาร  ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

เครื่องมือการจัดการ 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รองศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(6) 
วันศุกรท่ี 24 

พฤศจิกายน 2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดร.ววิฒัน ศัลยกําธร 

ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 

แนวทางการวิเคราะหและจัดทํา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 

นายธนา ยันตรโกวิท 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(7) 
วันเสารท่ี 25 

พฤศจิกายน 2560 
กิจกรรมนักศึกษา 

แนวทางการตอบขอหารือทางการดําเนินการทางวินัย 
นายประวิทย  เปรื่องการ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

การใชเทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน 
นายชวพงศธร ไวสาริกรรม 

 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศกึษา 

(8) 
วันอาทิตยท่ี 26 

พฤศจิกายน 2560 
ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

ศึกษาคนควาดวยตวัเอง 
 

ศึกษาคนควาดวยตวัเอง 
 

ศึกษาคนควาดวยตวัเอง 
 

ศึกษาคนควาดวยตวัเอง 
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(9) 

วันจันทรท่ี 27 

พฤศจิกายน 

2560 

กิจกรรมนักศึกษา 

แนวทางคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  
กรณีการเงิน การคลัง และการงบประมาณ  

นายสมชัย วัฒนการุณ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด   

นโยบายดานการเงิน การคลงั  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นายดุษฎี สุวฒัวิทยากร 

 

กิจกรรมนักศึกษา 

 

 

กิจกรรมนักศึกษา 

(10) 

วันอังคารท่ี 28 

พฤศจิกายน 

2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

แนวทางการตอบขอหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุ และ
งบประมาณทองถิ่น 

นายสามารถ แสงรินทร 
กรมบัญชีกลาง 

กฎหมาย ป.ป.ช. 
ดร.ภาส  ภาสสัทธา 

อดีตรองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

กิจกรรมนักศึกษา 

 

กิจกรรมนักศึกษา 

(11) 

วันพุธท่ี 29 

พฤศจิกายน 

2560 

 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

การจัดทําขอบัญญตัิงบประมาณของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นายพงษศักดิ์  กวีนันทชัย 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

แนวทางการจัดงานและการปฏิบัติตนในพิธ ี
ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสถาบันพระมหากษัตริย 
ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง  จันทรางศ ุ

 

ปรึกษาเรื่องรายงาน 

 

กิจกรรมนักศึกษา 

(12) 

วันพฤหัสบดีท่ี 

30 พฤศจิกายน 

2560 

 

ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน 
 

ศึกษาดูงาน 
 
 

ศึกษาดูงาน 
 
 

ศึกษาดูงาน 
 

 

 

ศึกษาดูงาน 
 

(13) 

วันศุกรท่ี 1 

ธันวาคม 2560 

ศึกษาดูงาน 
 

ศึกษาดูงาน 
 

ศึกษาดูงาน 
 

ศึกษาดูงาน 
 

 

กลับจากศึกษาดูงาน 
 

(14) 

วันเสารท่ี 2 

ธันวาคม 2560 

กิจกรรมนักศึกษา 

การประชมุสภา/คุณสมบัติการพนสภาพสมาชิก/ 

การสั่งใหพนจากตําแหนง 

นางสาวกิริณี จาระนุน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

การจัดทําขอบัญญัติท่ัวไปของ อปท. 

นางสาวกิริณี จาระนุน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กิจกรรมนักศกึษา 

กิจกรรมนักศกึษา 

(15) 

วันอาทิตยท่ี 3 

ธันวาคม 2560 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง  ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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(16) 

วันจันทรท่ี 4 

ธันวาคม 2560 

 
กิจกรรมนักศกึษา 

การบริหารสถานการณในภาวะวกิฤต 
แพทยหญิง คุณหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท 

 

กฎระเบียบการเบกิ-จายของทางราชการ 
เปรียบเทียบกับทองถิ่น 

นางอุษณยี ทอย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

กิจกรรมนักศกึษา 
 

กิจกรรมนักศกึษา 
 

(17) 

วันอังคารท่ี 5 

ธันวาคม 2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

การบริหารจัดการสิง่แวดลอม 
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นางสาวเพ็ญภัค  รัตนคาํฟ ู
นายกเทศมนตรตีําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง 

บทบาทของ อปท. ในการจัดการภยัพิบัต ิ
รองศาสตราจารย ดร.เสรี ศุภราทติย 

 
กิจกรรมนักศกึษา กิจกรรมนักศกึษา 

(18) 

วันพุธท่ี 6 

ธันวาคม 2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

แนวทางการตอบขอหารือทาง 
การบรหิารงานบุคคล กรณีศึกษา 

นายวันชัย  จันทรพร 

 

การบรหิารความเสี่ยงของการบรหิารงบประมาณ  
การเงิน การคลังของ อปท. 

นางวิภา  ธูสรานนท 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(19) 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 

ธันวาคม 2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

ขอสังเกตและขอตรวจพบของสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดินตอการทํางานของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นายมณเฑียร  เจริญผล 

รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

แนวทางคําวนิจิฉัยของศาลปกครอง  
กรณบีรหิารงานบุคคล 
นายเทอดพงศ คงจันทร 

ตุลาการศาลปกครองกลาง 

ปรึกษาเรื่องรายงาน 
 

กิจกรรมนักศึกษา 

(20) 

วันศุกรท่ี 8 

ธันวาคม 2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

กรณีศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ 
(Best Practice) ของ อปท. 

รองศาสตราจารย ดร.วรีะศักด์ิเครือเทพ 

แนวทางคําวนิจิฉัยของศาลปกครอง 
กรณปีฏบิัติตามกฎหมาย/ 

วิธีปฏิบัติและการดําเนนิการทางละเมิด 
นายวชิญชัย  ธรรมประดิษฐ 

ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตนประจําศาลปกครองสูงสุด 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(21) 

วันเสารท่ี 9 

ธันวาคม 2560 

กิจกรรมนักศึกษา 
เทคนิคการสรางทีมงานในองคกร 
และการมีสวนรวมของประชาชน 
รองศาสตราจารยสุขุม นวลสกุล 

Leadership Program 
  นางสาวกิติมา หงสศิริกาญจน 

 
กิจกรรมนักศึกษา กจิกรรมนักศึกษา 

(22) 

วันอาทิตยท่ี 10 

ธันวาคม 2560 

เตรียมเดนิทางสูตางจังหวัด เดินทางสูสนามบิน 
ศึกษาดูงานตางจังหวัด 

 
ศึกษาดูงานตางจังหวัด 

 
ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
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(23) 

วันจันทรท่ี 11 

ธันวาคม 2560 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวดั 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

(24) 

วันอังคารท่ี 12 

ธันวาคม 2560 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวดั 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

(25) 

วันพุธท่ี 13 

ธันวาคม 2560 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

 ศึกษาดูงานตางจังหวดั 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

(26) 

วันพฤหัสบดีท่ี 

14 ธันวาคม 

2560 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 ศึกษาดูงานตางจังหวัด 

 
ศึกษาดูงานตางจังหวดั 

 
ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศึกษาดูงานตางจังหวัด 

(27) 

วันศุกรท่ี 15 

ธันวาคม 2560 
ศึกษาดูงานตางจังหวัด 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวดั 
 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศึกษาดูงานตางจังหวัด 

(28) 

วันเสารท่ี 16 

ธันวาคม 2560 

เตรียมเดินทางกลับจากศึกษา
ดู 

งานตางจังหวัด 

เตรียมเดินทางกลับจากศึกษาดู 
งานตางจังหวัด 

เดินทางสูสนามบิน 
เดินทางกลับจากศึกษาดู 

งานตางจังหวัด 

 
เดินทางกลับจากศึกษาดู 

งานตางจังหวัด 

(29) 

วันอาทิตยท่ี 17

ธันวาคม 2560 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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(30) 

วันจันทรท่ี 18

ธันวาคม 2560 

กิจกรรมนักศึกษา 
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบรหิาร 
ศาสตราจารย ดร.ปุระชัย เปยมสมบูรณ 

 

สื่อมวลชนกับการบรหิารงานทองถิ่น 
นายธงชัย  ณ นคร 

 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(31) 

วันอังคารท่ี 19 

ธันวาคม 2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

ประชาคมอาเซียนกับการบรหิารงานทองถิ่น 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู 

 

แนวทางการบรหิารทรพัยากรมนษุยในการ
ปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดร.สุรชัย พรหมพันธุ 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(32) 

วันพุธท่ี 20 

ธันวาคม 2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

ทองถิ่นเปรียบเทียบตางประเทศ 
ศาสตราจารย ดร.นครินทร  เมฆไตรรัตน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

นวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รองศาสตราจารยดร. อัชกรณ วงศปรีดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ปรึกษาเรื่องรายงาน กิจกรรมนักศึกษา 

(33) 

วันพฤหัสบดีท่ี 

21 ธันวาคม 

2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

นโยบายการทองเท่ียวในระดับชาติ 
นางกอบกาญจนวัฒนวรางกูร 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

การสื่อสารในองคกรกับผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน 
รองศาสตราจารย ดร.รัตนา จักกะพาก 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(34) 

วันศุกรท่ี 22 

ธันวาคม 2560 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

ความทาทายในบทบาทผูนํายุคใหม 
นายประดิษฐ ยมานันท 

 

ทดสอบทางวิชาการ 
(Post-Test) 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(35) 

วันเสารท่ี 23 

ธันวาคม 2560 

กิจกรรมนักศึกษา 
นําเสนอรายงานกลุม 

 
นําเสนอรายงานกลุม 

 
กิจกรรมนกัศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(36) 

วันอาทิตยท่ี 24 

ธันวาคม 2560 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
 
 
 
 



 

ตารางการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 32 
ระหวางวันที ่18 พฤศจกิายน – 28 ธันวาคม 2560  

                                                          ณ สถาบันพฒันาบคุลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี                                    สปัดาหที ่6  
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(37) 

วันจันทรท่ี 25 

ธันวาคม 560 
กิจกรรมนักศึกษา 

นําเสนอรายงานสวนบคุคล 
 

นําเสนอรายงานสวนบุคคล 
 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(38) 

วันองัคารท่ี 26 

ธันวาคม 2560 
การทดสอบสมรรถภาพ

รางกายหลังเขาโปรแกรม 
นําเสนอรายงานสวนบคุคล 

 
นําเสนอรายงานสวนบุคคล 

 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(39) 

วันพุธท่ี 27 

ธันวาคม 2560 กิจกรรมนักศึกษา 
การบรหิารทรพัยากรมนุษยสมัยใหม 
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ กุสุมาวลี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ระบบราชการยุคดิจิทัล 
ดร. ศักดิ์ เศกขุนทด กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

(40) 

วันพฤหัสบดีท่ี 

28 ธันวาคม 

2560 
กิจกรรมนักศึกษา 

 

พิธีปดการศึกษาอบรม และบรรยายพิเศษ 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

   

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : รายชื่อวิทยากร และกําหนดการอาจเปล่ียนแปลงภายหลังตามความเหมาะสม 



 

Scan QR code เพือขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน คลอง ๑ ( Line ) 



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. รายงานตัววันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแตเวลา 14.00 น.เปนตนไป ณ สถานที่ที่
กําหนดไว พรอมหนังสอืสงตัวจาก อปท. และสาํเนาการชําระคาลงทะเบียน  

๒. การแตงกาย  

- วันรายงานตัว เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดาํ รองเทาหุมสน 
     - วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
     - วันฝกอบรม ชาย แตงกายเสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
     - วันฝกอบรม หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดาํ  
 
     ชุดออกกําลังกาย 
     - เสื้อกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อยางนอย 5 ตัว 
  - กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 5 ตัว 
  - รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว 
 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.๑ กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  
 

 การชําระเงินคาลงทะเบียน เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

 
หมายเหตุ  
- ติดตอหองพัก 02-516-2459  

- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเดด็ขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมี

เตารีดไวบริการแลว) 

- มีบริเวณสําหรับซักผา และ ตากผาไวบริการ 
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