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

1 นาย ยศ มาไพศาลสิน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบุรี 6710516 2956

2 นาง จิดาภา ลาวัลย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นิคมหวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ 6461405 393969

3 นาย สมลวง บุตตะนันท นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นามน นามน กาฬสินธุ 6460204 94545

4 นาง สัญญา ไชยมัชชิม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ 6461606 200211

5 นาย อัครรัช ยุบลเขต นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ 6460307 392600

6 นาง วันวิสา วงศสุย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน 6400118 407302

7 นาย สงา คําเตือนใจ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน 6400405 410971

8 นาย เสถียร ชะสิงห นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ขามปอม เปอยนอย ขอนแกน 6401103 410349

9 นาย อภิวัตร นิราศสูงเนิน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน 6400714 407267

10 นาง ภัสพร บริบูรณ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี 6200607 408410

11 นาย สันชัย นักเคน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี 6200619 95243

12 น.ส. กาญจนา จิตรจุน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. มะขามเฒา วัดสิงห ชัยนาท 6180305 433266

13 นาย เกียรติพงษ วงศษา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360113 407084

14 นาย ประเสริฐ แตงทรัพย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 6360906 379524

15 น.ส. ละมุล อาจอนงค นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360110 407333

16 นาง สุจิตรา อุสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาสัก สวี ชุมพร 6860706 403591

17 นาย ณะรินทร รินทรฟอง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมคะ ฝาง เชียงใหม 6500909 407412

18 นาย บวร สุริยะชัยพันธ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมนาจร แมแจม เชียงใหม 6500307 408611

19 นาย สันติชาติ ยิ่งสินสุวัฒน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมศึก แมแจม เชียงใหม 6500308 408571

20 นาย อัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานจันทร กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม 6502502 408900

21 นาย กอนี ศรีออน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางหมาก กันตัง ตรัง 6920208 407330

22 นาย ทักษิณ รักจริง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ควนปริง เมืองตรัง ตรัง 6920108 407380

23 นาย ธัญธวัฒน ออนชื่นจิตร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาวง หวยยอด ตรัง 6920609 96084

24 นาย ธํารง นนทแกว นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บอน้ํารอน กันตัง ตรัง 6920205 407232

25 นาย ประภาส ทิพยอรรถ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางสัก กันตัง ตรัง 6920207 95980

26 น.ส. มณฑา ทองขาว นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปากแจม หวยยอด ตรัง 6920618 407502

27 นาย วุฒิเดช ชูจิตรชื่น นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. อาวตง วังวิเศษ ตรัง 6920706 82411

28 นาย สมปอง หนูเนื่อง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 6920703 408074

29 นาย สิทธิพร จิเหลา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เกาะลิบง กันตัง ตรัง 6920204 221461

30 นาย เสนห ทองศักดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เขากอบ หวยยอด ตรัง 6920607 407425

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม
 หลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0 รหัสหลัก ๘๕๐๐๐๒ รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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31 นาง กฤษณา จันทศร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก 6260113 54749

32 นาง วาสนา กลิ่นพยอม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ยายชา สามพราน นครปฐม 6730614 403332

33 นาย สมชาย ภูทอง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานใหม สามพราน นครปฐม 6730617 411425

34 นาย สมัชชา ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 6730313 225518

35 นาย สยาม แจมกระจาง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นราภิรมย บางเลน นครปฐม 6730516 149975

36 นาย เอนก นอยพิทักษ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม 6730608 371059

37 นาย ณรงค เทพวงษา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม 6480209 403480

38 นาย เผย คํามุงคุณ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม 6480512 407335

39 นาย มงคล แดงดา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 6480207 408268

40 นาย มงคล แสนสุภา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. มหาชัย ปลาปาก นครพนม 6480208 403481

41 นาย วีระเดช ซามาตร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม 6480106 96474

42 นาย เสถียน ฝาระมี นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาขาม เรณูนคร นครพนม 6480603 407756

43 นาย กมล ออนนอม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300124 147650

44 นาย ครรชิต ตอเงิน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สีดา สีดา นครราชสีมา 6303102 234087

45 นาย ชนดิลก นินทราช นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 6300306 397692

46 นาย ชิต ประกอบผล นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา 6300817 410017

47 นาง ฐิติรัตน เรืองกิจวัฒน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา 6301302 403169

48 นาง นาฏธยาน แสนประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา 6300806 418246

49 นาย ประพันธ เชาวนดี นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หินดาด ดานขุนทด นครราชสีมา 6300813 407371

50 นาย วาเรนทร ประภาสุชาติ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา 6300804 96617

51 นาย วุฒิพงษ ชนะเกียรติ นายกเทศมนตรี ทต. หนองบัวตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา 5300803 433245

52 นาย วุฒิพล พนมรัตนะศักดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา 6301310 408528

53 นาย ศราวุฒิ บุญจึงเจริญรัตน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 6301109 407864

54 นาย ศุภโชค ภูมิโคกรักษ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บึงปรือ เทพารักษ นครราชสีมา 6302602 408167

55 นาย ชัยณรงค รักษาม่ัน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 6801104 421388

56 นาย ธานี ภูชงค นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานชะอวด จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 6801905 409170

57 พ.ต.อ. พิทักษ คลังจันทร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช 6800712 408230

58 นาย สมยศ รักษาวงศ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช 6801803 403025

59 นาย สุจิต ชํานาญกิจ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 6801105 421387

60 นาย สุภาส แปนชาตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ควนหนองควา จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 6801904 408383
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61 นาย สุเมธ หลุยจิ๋ว นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 6801103 421385

62 นาย นพ พวงแจงงาม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 6960704 407029

63 นาย เชิด กะรัตน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สถาน ปว นาน 6550508 407961

64 นาย ทองทรัพย โนทะ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปงหลวง นาหมื่น นาน 6551003 408242

65 นาย เสนอ ปนะอินทร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ยาบหัวนา เวียงสา นาน 6550716 401591

66 นาง ประเทือง วงษแจง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 6130205 390992

67 นาย ศึกฤทธิ์ เต็มฟอม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 6770706 274149

68 ร.ต. เกรียงไกร อุทธิยา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงกลวย ภูซาง พะเยา 6560803 408264

69 นาย เกรียงศักดิ์ เกียรติชางนอย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ผาชางนอย ปง พะเยา 6560609 407610

70 นาย ศิรสิทธิ์ กองอ่ิน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาปรัง ปง พะเยา 6560607 374409

71 ส.อ. สมจิตร ฟูธรรม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. รมเย็น เชียงคํา พะเยา 6560309 51826

72 ด.ต. อุดม บานเย็น นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา 6560509 408747

73 นาย พล ภัทชวงค นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. โคกทราย ปาบอน พัทลุง 6930802 85214

74 นาย หมง จีนบางชาง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 6650812 85508

75 นาย อุทัย อยูฉิม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. พุสวรรค แกงกระจาน เพชรบุรี 6760803 411474

76 นาย ธนาสินธ กาสาร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยโรง รองกวาง แพร 6540210 99245

77 นาย สมนึก ดวงใน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. น้ําเลา รองกวาง แพร 6540204 410033

78 นาง อุไรวรรณ โสภารัตน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมยางฮอ รองกวาง แพร 6540209 408537

79 นาย ธนภูมิ ดุสิต นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แกดํา แกดํา มหาสารคาม 6440203 405667

80 นาย วิโรจน ลุนละวงศ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองคู นาดูน มหาสารคาม 6441008 409887

81 นาย สน บัวลาด นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440106 27020

82 นาย สุรชัย รูปเรี่ยม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร 6490205 257585

83 นาย เฉลิม ซอนคํา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. กองกอย สบเมย แมฮองสอน 6580603 86297

84 นาย พิเชษฐ เกษวงศรอต นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทาผาปุม แมลานอย แมฮองสอน 6580504 261464

85 นาย มานพ เพ็ญเดือนงาม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สบเมย สบเมย แมฮองสอน 6580602 86310

86 นาย รุงโรจน อุนความดี นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปาโปง สบเมย แมฮองสอน 6580604 262142

87 นาย วาปู เต็มอรุณรุง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมนาจาง แมลานอย แมฮองสอน 6580503 395407

88 นาย วิจารณ ณรงครุงเรือง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน 6580204 391709

89 นาย ศรแกว ประจักษเมธี นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน 6580506 261381

90 นาย สิทธิชัย หาวงษ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เหลาไฮ คําเขื่อนแกว ยโสธร 6350414 400238
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91 นาย จรุญ เวียงแกว นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดูกอ่ึง หนองฮี รอยเอ็ด 6451902 433173

92 นาย นรา ศรีวงษา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด 6450612 150698

93 นาย สาคร อาจรักษา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 6210604 407765

94 นาย เสรี เจริญรื่น นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังหวา แกลง ระยอง 6210310 374209

95 นาย เทียม ทิมทอง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 6700119 100253

96 นาย นพรุจ พุทหอม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. มวงคอม ชัยบาดาล ลพบุรี 6160413 94256

97 น.ส. นิลเนตร แตมทอง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยโปง โคกสําโรง ลพบุรี 6160314 426362

98 นาย อดิเรก บุญจันทร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองยายโตะ ชัยบาดาล ลพบุรี 6160416 150113

99 นาย นาวี ศรีวิจี๋ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เวียงแกว ลี้ ลําพูน 6510408 408009

100 นาย ภิรมย จามพฤกษ นายกเทศมนตรี ทต. ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน 5510204 422823

101 นาย ชัยชนะ ธนะศรีมา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ภูหอ ภูหลวง เลย 6421102 425028

102 นาย ณัฐวัฒน สันหาชนานันท นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. อาฮี ทาลี่ เลย 6420806 407379

103 นาย ดุสิต เจนวิถี นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยบอซืน ปากชม เลย 6420406 409146

104 นาย ปรันด ประสมทรัพย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สานตม ภูเรือ เลย 6420705 407177

105 นาย พีรพจน หมื่นหาวงศ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. จอมศรี เชียงคาน เลย 6420305 100592

106 นาย ศิริ โสประดิษฐ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. โพนสูง ดานซาย เลย 6420509 87411

107 นาย สนิท วังธรรม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เสี้ยว เมืองเลย เลย 6420116 410627

108 นาง อธิชา อินพิทักษ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย 6420906 100689

109 นาย สุทัศน ชัยศรี นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เสียว เบญจลักษ ศรีสะเกษ 6331901 410087

110 นาย อําพล ศรีชัย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. กู ปรางคกู ศรีสะเกษ 6330703 398889

111 นาย ชัยยงค สายมายา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คอใต สวางแดนดิน สกลนคร 6471208 386140

112 นาย ตรีทศ เพ็งสวาง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานแปน โพนนาแกว สกลนคร 6471703 409891

113 นาง ทองพูล บุญคง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร 6471209 400281

114 นาย เทียนอัน แสงพรมชารี นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร 6471702 87981

115 นาย เรืองศิลป คะโยธา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร 6471604 283611

116 นาย เกษม ติ้งจันทร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เขาแดง สะบายอย สงขลา 6900603 407336

117 นาย เจษฎา นิยมเดชา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คูขุด สทิงพระ สงขลา 6900203 410423

118 นาย ฉลอง จิตตะเสโน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปาขาด สิงหนคร สงขลา 6901508 408270

119 นาย ประเสริฐ นวลละออง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คลองอูตะเภา หาดใหญ สงขลา 6901114 411012

120 นาย สมยศ สักพันธ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. วัดจันทร สทิงพระ สงขลา 6900207 256928



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

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม
 หลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0 รหัสหลัก ๘๕๐๐๐๒ รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

121 นาย สิทธิพงศ รัตนะ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางเขียด สิงหนคร สงขลา 6901503 431418

122 ร.ต.ต. เสนอ เพชรประดับ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สนามชัย สทิงพระ สงขลา 6900208 408597

123 นาง สําลี ลัคนาวงศ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. กําแพง ละงู สตูล 6910502 408425

124 นาย เฉลิมศักดิ์ จันทรจีน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 6110504 409890

125 นาย ประกอบ แสงจันทร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 6750104 146554

126 นาย ประยงค นอบนอม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร 6740306 152168

127 น.ส. นันทนา จันทะนอย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว 6270202 398598

128 น.ส. นิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองหมากฝาย วัฒนานคร สระแกว 6270512 406665

129 นาง บุญถม ยางสา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไทรทอง คลองหาด สระแกว 6270207 408182

130 นาย ชานนท แกวสุริยาภรณ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยทราย หนองแค สระบุรี 6190319 433283

131 นาย ธนภัทร ชอมะกอก นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานแกง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 6191303 274920

132 นาย พุฒิพงศ อยูถาวร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี 6190315 418426

133 นาย สมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรี ทต. ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี 5190105 130839

134 นาย สวาง สามปลื้ม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี 6190107 407339

135 ร.ต. สิทธิชัย นิยมทอง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปากขาวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี 6190109 101646

136 นาย สุรพล พุฒแกว นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยแหง แกงคอย สระบุรี 6190212 405331

137 นาย มานุษย กลิ่นน้ําหอม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 6720211 397693

138 นาง วัชรีณ นิ่มอนงค นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หัวโพธิ์ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี 6720709 415408

139 นาย ธรรมรงค มณีโชติ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 6840209 389837

140 นาย นําพล ฉิมเรือง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สาคู พระแสง สุราษฎรธานี 6841606 410347

141 นาย ฉัตร ชุมมาก นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สําเภาลูน บัวเชด สุรินทร 6321305 89323

142 นาย นํา ระเมียดดี นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. โคกยาง ปราสาท สุรินทร 6320512 410631

143 นาย บัณฑัต จารัตน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. โชกเหนือ ลําดวน สุรินทร 6321103 410336

144 นาย ผจงศักดิ์ กนกแกว นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร 6320702 408343

145 นาย มานะ พิศวง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สําโรง เมืองสุรินทร สุรินทร 6320121 401162

146 นาย เลียงศักดิ์ เผยศิริ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานพลวง ปราสาท สุรินทร 6320509 418981

147 นาย สุพจน ประเทืองเศรษฐ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 6320106 409676

148 นาย เหิน จุไรย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานไทร ปราสาท สุรินทร 6320516 89343

149 นาย นิพนธ สมจันที นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย 6430117 419409

150 นาย สงกรานต พรหมหิตา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย 6430115 408235
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151 นาย สุเทพ นาคเสน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย 6430210 356099

152 นาง จําปา ถาโคตรจันทร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดานชาง นากลาง หนองบัวลําภู 6390210 408691

153 นาย พระยุง พิสถาน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองกุงแกว ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 6390411 409879

154 นาย ชูชาติ อินทรใย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง 6150608 381745

155 นาง ณีรนุช ขวัญเกตุ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง 6150504 426862

156 น.ส. ธัณยธาราห สรวลเสนห นายกเทศมนตรี ทต. เกษไชโย ไชโย อางทอง 5150201 370063

157 นาง บุญเชิด สิงหหวง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยไผ แสวงหา อางทอง 6150508 426949

158 นาย สมศักดิ์ นิ่มพงษ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สายทอง ปาโมก อางทอง 6150306 407585

159 นาย กนก ศรศิลป นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. พนา พนา อํานาจเจริญ 6370403 409870

160 นาย คําสอน ทองเหลือง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 6370503 303813

161 นาย เฉลิม แสงรุง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 6370117 409872

162 นาย ไทยสมุทร สมงาม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ 6370206 409880

163 นาย นิวัฒน ขัมภะกิจ นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองไฮ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 6370506 408639

164 นาย ประกิจ จารุจิตร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คําพระ หัวตะพาน อํานาจเจริญ 6370603 410553

165 นาย พิชิต โคมทอง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. จิกดู หัวตะพาน อํานาจเจริญ 6370608 408014

166 นาย วิชัย สีดา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 6370116 392773

167 นาย สมปอง สมขาว นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 6370113 407491

168 นาย สมพงษ ขันแกว นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 6370505 89866

169 นาย สัมฤทธิ์ เผาผม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ 6370405 102725

170 นาย สํารอง สุวะโสภา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เหลาพรวน เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 6370119 409866

171 นาย เสรี กาญจนดา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 6370110 409889

172 นาย อาจ ทนงค นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. จานลาน พนา อํานาจเจริญ 6370404 428823

173 นาย สมควร สุทัศน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองไผ หนองขาหยาง อุทัยธานี 6610505 419628

174 นาย แกว ยิ่งวงค นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปาโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 6340719 408790

175 นาย คํา จําปาทอง นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 6340206 408308

176 นาง คําภา บุญยืน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 6340507 342270

177 นาย ณัฐพงษ ศรีกฤต นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. สําโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 6342104 408012

178 นาย ธีรภัทร วงคดวน นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดอนใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 6340207 394173

179 นาย นรินทร บุญขจร นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี 6342604 408192

180 นาย บัวทอง แสงเขตต นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 6340205 408744



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

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม
 หลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0 รหัสหลัก ๘๕๐๐๐๒ รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

181 นาย ประยูร อรสุม นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี 6341407 383941

182 นาย วีระศักดิ์ สลักคํา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340416 408693

183 นาย สมควร จารีย นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. โนนสมบูรณ เดชอุดม อุบลราชธานี 6340717 409188

184 นาย สุพิศ กาลพันธา นายกองคการบริหารสวนตําบล อบต. เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี 6341408 90534



 
 
 
 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0   
(Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) 

----------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 1.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครอง           
สวนทองถิ่นปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน มุงสรางทองถิ่นไทยใหเขมแข็ง             
โปรงใส กาวสูประเทศไทย 4.0 อยางมั่นคงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนา                
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง พัฒนา
บุคลากรใหเปนมืออาชีพ นํานวัตกรรมมาใชและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการ               
สรางการมีสวนรวมเพื่อนําไปสูความเขมแข็ง โดยทําหนาทีใ่หคําปรึกษาแนะนํา (Consult) ประสาน สนับสนุน (Facilitate) 
การบริหารจัดการ และการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
 1.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนพันธกิจโดยการยกระดับ
ความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization : HPO)  เพิ่มความเขมแข็งในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตหลักธรรมาภิบาล                   
และในการใหบริการสาธารณะ โดยเสริมสรางการมีสวนรวมและบูรณาการการบริหารเครือขายในทุกภาคสวน และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.3 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดทิศทางการพัฒนาขาราชการและบุคลากรองคกรปกครอง              
สวนทองถิ่น โดยมุงสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในระดับพื้นที่ใหเติบโตอยางเขมแข็ง สมบูรณ ดวยธรรมาภิบาล ที่ทุกภาคสวนของ
ประเทศไทยใหการยอมรับ เชื่อมั่น และมีภาพลักษณที่ดีในระดับนานาชาติ  
 1.4 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พิจารณาเห็นวา ผูที่มีบทบาทและ
สามารถทําหนาที่เปนกลไกที่สําคัญตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู ประเทศไทย 4.0 คือ ผูบริหารทองถิ่น 
ดังนั้น ผูบริหารทองถิ่น จะตองมีความพรอมในดานความรู วิสัยทัศน และขีดสมรรถนะในการทํางานเพื่อตอบสนอง
ความตองการประชาชนอยางมืออาชีพ สามารถสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ทองถิ่นในการรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศดวยนวัตกรรมสรางคุณคาและเทคโนโลยีแหงยุคดิจิทัล รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนความยั่งยืนของการ
บริหารและการบริการของทองถิ่นใหมีความมั่นคงและยั่งยืนเปนฐานการขับเคลื่อนพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับการเสริมสราง
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ความสมดุลในการพัฒนาของพื้นที่ และความจําเปนในการพัฒนาประเทศ                   
ที่พรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน ดวยศาสตรของพระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญา                
การพัฒนา ทฤษฎี แนวคิดการพัฒนาดานตาง ๆ ตามแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนการบริหารและพัฒนาผูบริหารทองถิ่นเพื่อรองรับภารกิจและ                     
ทศิทางการพัฒนาประเทศ สรางระบบการพัฒนาผูนํารองรับการพัฒนากรมสูสากลและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ที่แขงขันได จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local 
Administration :Thailand 4.0)  
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๒.วัตถปุระสงค 
 2.1 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับผูนําองคกรในการ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร เพื่อประโยชนในการดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เพื่อเตรียมพรอมผูบริหารทองถิน่กาวสูยุค ประเทศไทย 4.0 
 2.๓  เพื่อสรางผูบริหารทองถิ่น “นักคิด” ที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดข้ึน  
 2.4 เพื่อสรางผูบริหารทองถิ่นที่มีความเปนมืออาชีพในการทํางานบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ตองการประชาชนแบบมีสวนรวม 
 2.๕ เพื่อสรางผูบริหารทองถ่ินที่พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน ดวยศาสตรของพระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.๖ เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ รวมกันพัฒนาองคความรู เพื่อการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีเครือขายในการทํางานแบบบูรณการรวมกันตอไปในอนาคต 

๓. กลุมเปาหมาย  
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100 คน / รุน  
 

4. วิธีการ สถานที่และระยะเวลาฝกอบรม 
4.1 วธิีการฝกอบรม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น รวมกับ

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจัดโครงการฝกอบรม โดยมีวิธีการประกอบดวย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา 
การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 

4.2 ระยะเวลาฝกอบรม จํานวน 25 วัน (อบรมในชั้นเรียน จํานวน  11 วัน, คนควาดวยตนเอง 7 วัน 
และศึกษาดูงานนอกสถานที ่7 วัน) 

4.3 สถานที่ฝกอบรมและการศึกษาดูงาน 
      - อบรมในชั้นเรยีน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

 - การศึกษาดูงานในประเทศ/ตางประเทศ จํานวน 1 ครั้ง    
4.4 โครงสรางหลักสูตร และขอบเขตการศึกษาอบรม ดังนี้ 

หมวดที่ ชื่อหมวด/ชื่อวิชา จํานวน
ชั่วโมง 

เทคนิคการฝกอบรม 

1. หมวดวิชา สถาบันพระมหากษัตริยกับการพัฒนา 
1.1 สถาบันพระมหากษัตริยกับสังคมไทย 
1.2 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

-หลักการทรงงานและการนอมนํามาปฏิบัติ 
-หลักทศพิธราชธรรม 
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 ทฤษฎีใหมแบบครบวงจร จากการผลิตสูการตลาด 
1.4 นโยบายสาธารณะเพื่อความพอพียง 
1.5 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทรรศนะโลกและ
การขับเคลื่อนในภาคเอกชนและประชาชน 

 
3 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 

1. การบรรยาย  
2. การอภิปราย 
3. การสาธิต  
4. การระดมสมอง  
5. การประชุมกลุมยอย  
6. กรณีศึกษา  
7. การแสดงบทบาท
สมมต ิ           
8. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ                                      
 

 จํานวน 7 วิชา 21  
 

/หมวดที่... 
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หมวดที่ ชื่อหมวด/ชื่อวิชา จํานวน
ชั่วโมง 

เทคนิคการฝกอบรม 

2. หมวดวิชายทุธศาสตรและการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น  
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 กับแนวทาง ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นไทยในอนาคต 
2.2 ระบบราชการยุคดิจิทัล 
2.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและขยะ 
2.4 การบริหารจัดการสุขภาพ 
2.5 แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษใหม 
2.6 การวางผังเมืองเพื่อปองกันภัยพิบัติ 

 
 

3 
 
 

3 
3 
3 
3 
3 

1. การบรรยาย  
2. การอภิปราย 
3. การสาธิต  
4. การระดมสมอง  
5. การประชุมกลุมยอย  
6. กรณีศึกษา  
7. การแสดงบทบาทสมมต ิ          
8. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ                                      

 

 จํานวน 6 วิชา 18  
3. หมวดการบริหาร และพัฒนาองคกร 

3.1 จิตวิทยาการบริหารองคกรเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
3.2 การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
3.3 การบริการสาธารณะของทองถิ่นตาม
มาตรฐานสากล 
3.4 ทองถิ่นสุจริตโปรงใส จิตใจธรรมาภิบาล 
3.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยในอนาคต 
3.6 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่นอยางยั่งยืนและสมดุล 
3.7 กระแสเศรษฐกิจการเมืองโลกและผลกระทบ               
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
3.8 ทองถิ่นไทยกับประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในอนาคต 
3.9 ธรรมะสําหรับผูบริหาร เพื่อสรางความสมดุล 
ในทุกมิติ 
3.10 การสรางภาคีเครือขายความรวมมือขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

 
3 
3 
3 

 
3 
3 
3 
 

3 
 

3 
3 
 

3 
 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสาธิต 
4. การระดมสมอง 
5. การประชุมกลุมยอย 
6. กรณีศึกษา 
7. การแสดงบทบาทสมมติ 
8. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 

 จํานวน 10 วิชา 30  
4. นําเสนอผลงาน/โครงการ จาํนวน 2 วัน 12  
 รวม 24 วิชา 81 เรียน 16 วัน 

 
 
 
 

 
 

/4.หมวดการศึกษา... 
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หมวดที่ ชื่อหมวด/ชื่อวิชา จํานวน
ชั่วโมง 

เทคนิคการฝกอบรม 

5. หมวดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 
ศึกษาดูงานดานการพัฒนาและออกแบบนวัตกรรม                 
จากองคกรตนแบบ ภายในประเทศ และ/ตางประทศ 

7 วัน - ดูงานนอกสถานที ่                        
( FieldTrip) 

 

6. หมวด การศึกษาคนควา เรียนรู เพื่อการออกแบบ
และสรางสรรคผลงาน/โครงการเชิงนวัตกรรม 
-ศึกษาคนควา เรียนรูดวยตนเอง และจัดทําผลงาน/
โครงการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองคกร
และการบริการสาธารณะ 
 

 
 

7 วัน 
 
 
 
 

 

 

5.งบประมาณ  จากเงินคาลงทะเบียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 6.1 ผูผานการอบรมมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับผูนําองคกรในการ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร เพื่อประโยชนในการดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 ผูผานการอบรมพรอมผูบริหารทองถิ่นกาวสูยุค ประเทศไทย 4.0 
 6.3 ผูผานการอบรมเปน “นักคิด” ที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดข้ึน  
 6.4 ผูผานการอบรมมีความเปนมืออาชีพในการทํางานบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการ
ประชาชนแบบมีสวนรวม 
 6.๕ ผูผานการอบรมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน ดวยศาสตรของพระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.๖ ผูผานการอบรมมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ รวมกันพัฒนาองคความรู เพื่อการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีเครือขายในการทํางานแบบบูรณการรวมกันตอไปในอนาคต 
 



กําหนดการจัดโครงการ 

หลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0  
(Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0)  

ปงบประมาณ 2560 

รุนที่ 1  ระหวางวันที่ 20 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2560 โดยแบงเปน 2 ชวง  

- อบรมชวงที่ 1. วันที่ 20 – 27 เมษายน 2560 โดยใหรายงานตัวตั้งแตเวลา 14.00 น.                  
และปฐมนิเทศ เวลา 16.00 น. 

- พักการอบรมใหกลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ วันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560  
- อบรมชวงท่ี 2. วันที่ 5 –16 พฤษภาคม 2560 
- ดูงานนอกสถานที่  7 – 13 พฤษภาคม 2560 
- ใหผูเขารับการฝกอบรมชําระคาลงทะเบียนภายในวันจันทรที่ 3 เมษายน 2560  

รุนที่ 2  ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560 โดยแบงเปน 2 ชวง 

- อบรมชวงที่ 1. วันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 โดยใหรายงานตัวตั้งแตเวลา 
14.00 น. – และปฐมนิเทศ เวลา 16.00 น.  

- พักการอบรมใหกลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกต ิวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2560  
- อบรมชวงท่ี 2. วันที่ 9 – 20 มิถุนายน 2560  
- ดูงานนอกสถานที่  11 – 17 มิถุนายน 2560 
- ใหผูเขารับการฝกอบรมชําระคาลงทะเบียนภายในวันจันทรที่ 8 พฤษภาคม 2560  

รุนที่ 3  ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2560 โดยแบงเปน 2 ชวง 

- อบรมชวงที่ 1. วันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2560 โดยใหรายงานตัวตั้งแตเวลา 
14.00 น. – และปฐมนิเทศ เวลา 16.00 น.  

- พักการอบรมใหกลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกต ิวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2560 
- อบรมชวงท่ี 2. วันที่ 14 – 25 กรกฎาคม 2560 
- ดูงานนอกสถานที่  16 – 22 กรกฎาคม 2560 
- ใหผูเขารับการฝกอบรมชําระคาลงทะเบียนภายในวันจันทรที ่12 มิถุนายน 2560  

รุนที่ 4  ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 26 กันยายน 2560 โดยแบงเปน 2 ชวง 

- อบรมชวงที่ 1. วันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2560 โดยใหรายงานตัวตั้งแตเวลา 
14.00 น. – และปฐมนิเทศ เวลา 16.00 น.  

- พักการอบรมใหกลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกต ิวันที่ 8  – 14 กันยายน 2560 
- อบรมชวงท่ี 2. วันที่ 15 –26 กันยายน 2560 
- ดูงานนอกสถานที่  17 – 23 กันยายน 2560 
- ใหผูเขารับการฝกอบรมชําระคาลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560  

หมายเหตุ :  1. ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ีสวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 
                  โทร 090-678-0185 และนายอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0182 

         หรือติดตอที่ผูอํานวยการโครงการฯ นายภัทรพล โพธิพัฒน โทร. 08-6416-1165  

     2. สงทะเบียนประวัติผูเขารับการฝกอบรมใหทางสถาบันฯ กอนการฝกอบรม 1 เดือน ในแตละรุน 
         เพื่อทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล เมื่อมีการบันทึกขอมูลแลวสามารถพิมพใบแจงชําระ  
         คาลงทะเบียนจากเว็บไซด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (www.lpdi.go.th) โดยเขาเมนูสมัครอบรม 
         แลวเลือกหลักสูตรและรุนที่มีรายชื่ออยู (ใบแจงชําระเงินจะอยูหลังรายชื่อผูสมัครเขารับการอบรม) 
     3.  สําหรับการเดินทางกลับไปปฏิบัติหนาที่ปกติในชวงพักการอบรม นักศึกษาสามารถเบิกคาใชจายในการ  
           เดินทางกลับ และคาใชจายในการเดินทางมาอบรมในชวงที่สองไดตามระเบียบทางราชการไดตามสิทธิ 

เอกสาร ๓ 



 
หลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0  

(Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

สัปดาหที่ 1 
เวลา 

วัน      
07.00 – 08.00 น. 09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

 (1) ลงทะเบียน  
สถาบันพระมหากษัตริยกับสังคมไทย 
 

    
   

   
   

   
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

ศาสตรพระราชา 
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

-มิติหลักการทรงงานและ 
การนอมนํามาปฏิบัติ 

ศาสตรพระราชา 
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

-มิติหลักทศพิธราชธรรม 

 (2)           09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

           -มิติหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ทฤษฎีใหมแบบครบวงจร จากการผลิตสูการตลาด 

 (3)  
นโยบายสาธารณะเพื่อความพอเพยีง 

13.00 – 16.00 น. 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทรรศนะโลกและ 

การขับเคลื่อนในภาคเอกชนและประชาชน 

 (4) 
 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 กับทิศทางการปฏิรปูประเทศไทยและ 

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
 

ระบบราชการยุคดจิิทัล 
 

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและขยะ 

 (5)  
การบริหารจัดการสุขภาพ 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
 

แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษใหม 
 

การวางผังเมืองเพื่อปองกันภัยพิบตัิ 

 (6) จิตวิทยาการบริหารองคกร 
เพื่อการเปลีย่นแปลง 

13.00 – 16.00 น. 
การสรางสรรคนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

 (7)  
การบริการสาธารณะของทองถิ่น 

ตามมาตรฐานสากล 
 

13.00 – 16.00 น. 
ทองถิ่นสุจริตโปรงใส  
จิตใจธรรมาภิบาล 

 
     

เอกสาร ๔ 



 
หลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0  

(Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

สัปดาหที่ 2 
เวลา 

วัน      
09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 
 

 (8)  

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น 

 

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 

 (9)  

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 
 

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 

 (10)  

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 
 

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 
 

 (11)  

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 
 

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 

 (12)  

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 
 

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 

 (13)  

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 
 

 

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 
 

 (14)  

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 
 

 

กลับไปปฏิบัติราชการที่ตนสังกัดตามปกติ 

  
 

 
 
 
 



 
หลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0  

(Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

 
สัปดาหที่ 3 

เวลา 
วัน      

09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น.  

 (15)  
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยในอนาคต 
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น 

การบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

และสมดลุ 

กระแสเศรษฐกิจการเมืองโลกและ
ผลกระทบตอการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานราก 
 

 (16)  
ทองถิ่นไทยกับประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในอนาคต 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
ธรรมะสําหรับผูบริหาร เพื่อสราง

ความสมดุลในทุกมติ ิ
การสรางภาคีเครือขายความรวมมอื
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  

 (17)  
              การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 

 
                   การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 

 (18)  
              การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 

 
                   การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 

 (19)       
              การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 

 
                   การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 

 (20)  
              การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 

 
                    การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 
 
 

 (21)                     
              การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 
 
 

                      
                    การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 
 
 

  



 
 

หลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0  
(Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
 

สัปดาหที่ 4 
เวลา 

วัน      
09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

 (22)  
             การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น 

 
                          การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 
 
 

 (23)  
             การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 
 

 
                          การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( FieldTrip) 

 
 

 (24) 
 

 
                    นําเสนอผลงาน/โครงการ 

 

                                 นําเสนอผลงาน/โครงการ 
 
 

 (25)  
       นําเสนอผลงาน/โครงการ 

 

 
นําเสนอผลงาน/โครงการ 

 
 

 (26)  
                               พิธีปด 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

(Chief Executives of locl Administration : Thailand 4.0

ระหวางวันที่ 
 

 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ...............

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง.......................................................

สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).…………

อําเภอ.........................................................

โทรศัพทมือถือ...........................................

E-mail…………………………………………………………………………………..
 

 

 

หมายเหต ุ 1. FAX  ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นที่ 

2. E-MAIL : wa_eau@hotm
  3. ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ีสวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

                       นายวินัย สาดฟ

                       090-678-0182

         4. สงทะเบียนประวัติผูเขารับการฝกอบรม

                                       ทะเบียนประวัติผูเขารับการฝกอบรม 
หลักสูตรผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0  

Chief Executives of locl Administration : Thailand 4.0

รุนที่ ............... 

ระหวางวันที่ .........................................................................................................................

................................................................................................

 13 หลัก...............................................................................................

.......................................................................................................................................

……………..………………………………….………...............................................................

...........................................จังหวัด....................................................

........................................................โทรศัพทผูประสานงาน.....................................................................

mail…………………………………………………………………………………..  

ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0

wa_eau@hotmail.co.th 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ีสวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

นายวินัย สาดฟก โทร 090-678-0185  หรือนายอนูวา สาและ 090

0182 

ทะเบียนประวัติผูเขารับการฝกอบรมใหทางสถาบันฯ กอนการฝกอบรม

Chief Executives of locl Administration : Thailand 4.0)  

....................................... 

.......................................................................................................................... 

...................................................................................................................             

....................................................... 

.............................................................. 

............................................................................. 

..................................................................... 

0-2516-4232 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ีสวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

090-678-0181 ,                          

การฝกอบรม 1 เดือน ในแตละรุน 

เอกสาร 5 



 

พื้นที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจาก

ชื่อหลักสูตร : รุน

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน : 

อําเภอ  : จังหวัด : 

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร สวนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 

: 

รหัสหลักสูตร - รหัสรุน : (Ref. No.1) 

: 

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) 

: 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม : 

สาขา 

วันที ่

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

   รหัสหลักสูตร     รหัสรุน 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผูนําฝาก 

โทรศัพท ผูนําฝาก 

ผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0 

(Chief Executives of local Administration : Thailand 4.0 ) 
 

 

นายก  

 

  

67,000.00 บาท 

หกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน 

       

.............................................................................................................................. ...............

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................... ............................................................................

.........................

.... .........................

.... 

.........................................................................................................................................

..... 

......................................................................................................................

............... 
...............................................................................................................

............... ..................................................

....... ...........................................

...... 

Ref. No.3 : เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

...........................................................................................................................................................................

จํานวนเงินคาเขารวม 67,000.00 บาท........................................................................................................................................

................ 

(หกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

 

             

 

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานัน้ 
- กรุณาโอนเงินคาลงทะเบียนอบรมภายในวัน.................................... 2560                     

...................................................................................................................................

 

8 5 0 0 0  

 

......................................................................................................................

............... 

ผูบริหารทองถิ่น : ประเทศไทย 4.0 

(Chief Executives of local Administration : Thailand 4.0 ) 

เอกสาร ๖ 



 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน และสถานที่ที่กําหนดไว พรอมหนังสือสงตัวจาก    
ตนสังกัด และสําเนาการชําระเงิน 

๒. การแตงกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
                 ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
            3) หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
                 ใสในวันอังคาร – วันศุกร 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

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

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมท่ีแนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

         (Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ 

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม และใหใช 

แบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว 

 

หมายเหตุ : ทุกชวงของการอบรม สามารถเขาที่พักไดกอน 1 วัน ติดตอหองพัก โทร. 02-516-2459 

เอกสาร ๗ 



โรงกษาปณ์
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