








 

 

หลักสูตรกลยุทธการบริหารของนักบริหารงานชาง 

********************************** 

1.  ปรัชญา   พัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหสามารถบรกิารประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  หลักการและเหตุผล 

             รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดใหรัฐมีการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น

มากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหมีการถายโอนงาน 

งบประมาณและบุคลากรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  นักบริหารงานชาง ของ อปท. มีหนาท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของ อปท. รวมท้ังปฏิบัติงานใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และการที่จะปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนใหบรรลุ

เปาหมายไดนั้น  มีความจําเปนตองใชกลยุทธในการดําเนินการ ดังนั้น จึงควรมีการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู

แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธใหกับนักบริหารงานชาง โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก                                  

(1) การวิเคราะห (Strategic Analysis) (2) การจัดทํา (Strategic Fomulation) และ (3) การปฎิบัติ (Strategic 

Implementation)  

3.  วัตถุประสงค 

 3.1เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธในการบริหารงานชาง โดยมี

องคประกอบที่สําคัญ  3 ประการ ไดแก (1) การวิเคราะห (Strategic Analysis) (2) การจัดทํา (Strategic 

Fomulation) และ (3) การปฎิบัติ (Strategic Implementation)  

 3.2เพื่อให ผู เขารับการฝกอบรมไดเรียนรู เทคนิคการควบคุม การออกแบบ การวางผังหลัก                  

การประมาณราคา และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนในการตัดสินใจแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

3.2 เพื่อผูใหเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 

3.3 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนได

อยางท่ัวถึง ทันการณ โปรงใส และเปนธรรม 

3.4 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประโยชน

แกองคกร และประชาชนเปนหลัก 

 



 

4. กลุมเปาหมาย   ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงนักบริหารงานชางที่ผานการ

อบรมหลักสูตรนกับริหารงานชางของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นมาแลว 

5.ผลสัมฤทธิ์  ผูเขารับการฝกอบรม ผานการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 70  

6.  ระยะเวลาการศึกษาอบรม  2 สัปดาห 

   - พิธีเปด – ปด     1 วัน 

   - ศึกษาในหองเรียน    7 วัน 

   - ดูงานนอกสถานที่    2 วัน 

   - ศึกษาคนควาดวยตนเอง     1 วัน 

7.  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดที ่ ช่ือหมวดวิชา จํานวนหัวขอวิชา จํานวนช่ัวโมง 

1 

2 

3 

เฉพาะตาํแหนง 

เสริม 

ศึกษาดูงาน 

13 

1 

- 

48 

3 

- 

รวม 14 51 

7.1 หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง (จํานวน 14 วิชา 51 ชั่วโมง) 

1. เทคนิคการควบคุมและปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการออกแบบ   6 ชั่วโมง 

         และกอสรางงานโยธา  

 - อ.พรเทพ ศรีวรานนท 

 - อ.สมนึก ปราบนอก 

 - กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

2. เทคนิคการวางโครงการสาํรวจวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ วางผังหลัก 6 ชั่วโมง 

- ผูแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

- อ.พิชญณัชชา ศรีหิรัญรัตน 

3. เทคนิคควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง      3 ชั่วโมง 

- ผูแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

4. ดําเนินการประกวดราคา ทําสญัญาจาง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจายเงิน  3 ชั่วโมง 

- สน.คท. 

5. ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนที่ขอรับใบอนุญาตปลูกสราง   3 ชั่วโมง 

- อ.พิชิต เจริญกาศ (ทม.ปทุมธานี) 

- ผอ.กองชาง ทน.นนทบุรี 

- ผอ.กองชาง ทม.คูคต 



 

6. การควบคุมตรวจสอบซอมแซมไฟฟาสวนสาธารณะ ควบคุมการใชบํารุงรักษา  3 ชั่วโมง 

เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใชของหนวยงาน 

- อ.อนิรุจ อารีย (ทน.นครปฐม) 

- กรมทางหลวงชนบท 

- กทม. 

- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- ผูแทนจากการไฟฟาในเขตพืน้ที่ 

7. เทคนิคการจัดตกแตงสถานที่ การตกแตงงานพิธี และรัฐพิธี    3 ชั่วโมง 

- ผูแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง/กองราชพิธี 

8. การกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอัตรากําลงัเจาหนาท่ี   3 ชั่วโมง 

และงบประมาณของหนวยงานที่รบัผิดชอบ 

- สน.บถ. 

9. การบริหารงานเชิงกลยุทธ ดานงานชาง      3 ชั่วโมง 

- อ.อุดม อนันตชินะ 

- ผอ.ของกองชาง อปท.ที่มีประสบการณ 

10. การบริหารงบประมาณ ดานงานชาง      3 ชั่วโมง 

- สน.คท. 

11. การจัดการความรู        3 ชั่วโมง 

- รศ.ดร.อัชกรณ วงศปรีดี 

- รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 

- ศ.ดร.โกวิทย พวงงาม 

- อ.สมพร ใชบางยาง 

12. การประมาณราคา จัดพิมพรปูแบบรายการตาง ๆ     6 ชั่วโมง 

- ผูแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

- อ.ฐปนรรฑ อ่ําพุทรา 

13. การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อปท.    3 ชั่วโมง 

- สน.คท. 

7.2 หมวดวิชาเสริม (จํานวน 1 วิชา 3 ชั่วโมง) 

1. การพัฒนาสมดุลระหวางชวีิตกับการทํางาน      3 ชั่วโมง 

 - ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ 

 -รศ.ดร.เสรี พงศพิศ 

 

 

 



 

(วิชาเลือกเสริม จํานวน 2 วิชา) 

1. จิตวิทยาในการบริหารงาน 

 - ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล 

2. การพัฒนาแนวคิด และทัศนคติในการทํางาน 

 - อ.สุรพล เจริญภูมิ 

7.3 วิชาการศึกษาดูงาน (จํานวน 2 วัน) 

- ภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงการออกแบบกอสราง โครงการกอสรางพื้นฐานที่นําเทคโนโลยีสมัยใหม                  

มาใชในการทํางาน 

8. วิธีการศึกษาอบรม 

- บรรยาย 

- การนําอภิปรายและอภิปรายเปนคณะ 

- การสัมมนาทายบทเรียน 

- กรณีศึกษา 

- สาธิต/ฝกปฏิบัติ 

- ซักถามปญหา 

 - ศึกษาดูงาน 

9. การประเมินผลการฝกอบรม โดยสถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่น 

1. ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร 

2. ประเมินผลโครงการ 

3. ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 



 

พื้นที่วางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชาํระเงินจาก

ชื่อหลักสูตร รุน

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม  

ตําแหนงผูเขารบัการฝกอบรม  

ชื่อหนวยงาน  

อําเภอ  จังหวัด  

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร สวนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 

: รหัสหลกัสูตร - รหัสรุน : (Ref. No.1) 

: 

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) 

: 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม 

: 

สาขา...................

 ......................วันท่ี 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสตูร รหัสรุน 

จํานวนเงนิคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) 

จํานวนเงนิคาเขารวมอบรม 

ลงชื่อ ผูนําฝาก

โทรศพัท ผูนําฝาก 

         กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานชาง 

        กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานชาง 

  18 

 

 

.......................................................................................................................................................
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17,000.00 บาท 

         หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน 
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.......... 

Ref. No.3 :  ..................................................................................................................................................... 

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม              17,000.00 บาท 
...............................................................................................................................

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

              (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

**(ใสรหัส บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก)** 

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. การรายงานตัว 14.00 – 16.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว    
เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัว และสําเนาเอกสารชําระเงิน   

๒. การแตงกาย  
ชุดเรียน - วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันรายงานตัว และวันอังคาร – วันศุกร  
                      ชาย แตงกายเส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
       หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสดีํา หรอืสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อยางนอย ๒ ตัว 
   - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรอืสีกรมทา  อยางนอย ๒ ตัว 
   - รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว 
หมายเหตุ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการสงเสริมการแตงการดวยผาไทย/
ผาพื้นถิ่น ทุกวันอังคารของสัปดาห จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาเตรียมชุดผาไทย/ผาพื้นถิ่น มาดวย 
(ถามี) 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
            1. กระเปาเอกสาร  จํานวน   ๑ ใบ 
            2. ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  จํานวน  1 ชุด 

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑)  ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

         (Ref.No.๒)   ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.lpdi.go.th คอลัมน รหัส อปท. 7 หลกั 

สําหรบัฝกอบรม)  

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

แบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน     

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว 

หมายเหตุ  
- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 

 



 


