




























                                                                                 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นกับริหารงานท้องถิน่ระดับกลาง” รุ่นที่ ๑ 
 

๑ 
 

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง” รุ่นที่ ๑ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การ
บริหารราชการแผ่นดิน การบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ                      
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                         
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ภาครัฐ
บริหารงาน แบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกภารกิจ และทุก
พ้ืนที่ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง
และมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและ                        
เป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศให้โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยรัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค                
มีความเป็นกลางน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุณลักษณะของข้าราชการเพื่อการปฏิรูปประเทศจึงควรต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าคิด กล้าตัดสินใจกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง” 
ขึ้น เพ่ือเพ่ิมทักษะการบริหารงานของนักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นนักบริหาร
ที่ดี มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้ ทันสมัย ตั้งมั่นในกิจราชการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
สังคม และประชาชน  มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนและการบริหารงานราชการ  รวมทั้งเป็นการสร้างความพร้อม
ให้กับนักบริหารท้องถิ่นระดับกลางได้เข้าใจถึงสภาพสังคม และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

๒.   วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับกลางสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่น เชื่อถือ และศรัทธาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒  เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และมุมมองที่จ าเป็นต่อการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้

สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
๒.๓  เพ่ือสร้างนักบริหารท้องถิ่นที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๒.๔  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการท างานในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ

บริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแบบบูรณาการบนพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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๓.  หลักสูตรและหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม 

    การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง”ประกอบด้วย  
- การฟังบรรยาย     รวม 1๒๐ ชั่วโมง 
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    รวม  48 ชั่วโมง 
- การศึกษาดูงานและน าเสนอสรุปผลดูงานในประเทศ รวม  66 ชั่วโมง 
- การจัดท าและน าเสนองานส่วนบุคคล   รวม  12 ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น       2๔๖ ชั่วโมง  
ชื่อหมวด/ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง 

หมวดที่ ๑   หลักวิชาพื้นฐาน 
                 ๑.๑   นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท้องถิ่น 
               ๑.๒    ทิศทางและอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต  
               ๑.๓    นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารภาครัฐสมัยใหม่      
               ๑.๔    เครื่องมือการจัดการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               ๑.๕    การบริหารงานราชการส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ผ่านมุมมองประสบการณ์ 
     ๑.๖    พลวัตรของชุมชนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการพัฒนาเมือง 
               ๑.๗    คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
               1.8    ภาวะผู้น ายุคใหม่และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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หมวดที่ ๒   ศาสตร์พระราชา 
                 ๒.๑    ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการท างานพัฒนาที่ยั่งยืน 
               ๒.๒    แนวทางการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

 
๓ 
๓ 
 

 หมวดที่ ๓   ความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
๓.๑    การประชุมสภา/คุณสมบัติการพ้นสภาพสมาชิก/การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

    ๓.๒    การจัดท าข้อบัญญัติทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓    การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๔    การพัฒนาสังคมและสาธารณสุขในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๕    แนวทางการบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ 

    3.6    แนวทางค าวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย/วิธีและการ 
             ด าเนินการทางละเมิด 

3.7    การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
3.8    แนวทางการวิเคราะห์ การวางแผนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๙    กฎระเบียบการเบิก – จ่ายของทางราชการเปรียบเทียบกับท้องถิ่น 
3.๑๐  การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุ              
         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1๑  การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

                 3.1๒  แนวทางการตอบข้อหารือทางการด าเนินการทางวินัย 
    3.1๓  แนวทางการตอบข้อหารือทางการบริหารงานบุคคล (กรณีศึกษา)  
    ๓.๑๔  แนวทางการตอบข้อหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุและงบประมาณท้องถิ่น 
    3.1๕  ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อการท างาน  
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ชื่อหมวด/ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง 
3.1๖   การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบาย 
          ของรัฐบาล    
๓.๑๗   แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ 
          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1๘   การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิฤกต 
3.1๙   บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติ 
3.๒๐   ระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับนักบริหาร 
3.๒๑   การบริหารจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     

๓ 
 

๓ 
 

3 
๓ 
3 
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หมวดที่ 4   หมวดวิชาเสริม 
                 4.1    ประชาคมอาเซียนกับการบริหารงานท้องถิ่น 
               4.2    เทคนิคการสร้างทีมงานในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
               4.3    เทคนิคการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
               4.4    การสื่อสารส าหรับการเป็นผู้น า               
               4.5    แนวทางการจัดงานและปฏบิัติตนในพิธีที่เก่ียวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
     4.6    การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 
               4.7    ความท้าทายในบทบาทผู้น ายุคใหม่                                                                     
               4.8    เทคนิคการวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ 
 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
๔. วิธีการฝึกอบรม 

 ๔.๑  การศึกษาเอกสาร / การบรรยาย 
 ๔.๒  การอภิปราย / อภิปรายเป็นคณะ 
 ๔.๓  กรณีศึกษา 
 ๔.๔  การสัมมนาท้ายบทเรียน 
 ๔.๕  การฝึกปฏิบัติ 
 ๔.๖  ซักถามปัญหา 
 ๔.๗  การศึกษาดูงาน 

๕.  คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
  ๕.1  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการส่วน...ระดับ 8 และผู้อ านวยการส่วน... 
        ระดับกลาง / ผู้อ านวยการกอง ระดับ 8 และผู้อ านวยการกอง...ระดับกลาง / หัวหน้าส านักปลัด  
        ระดับ 8 และหัวหน้าส านักปลัด ระดับกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
       ๕.2  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน...ระดับกลาง/ผู้อ านวยการกอง...ระดับกลาง/หัวหน้าส านักปลัด  
        ระดับกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
  ๕.3  ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองปลัด...ระดับ 6 และรองปลัด...(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)  
                 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ 
  ๕.4  ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองปลัด...ระดับ 7 และรองปลัด...(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)  
         มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
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  ๕.5   ด ารงต าแหน่งรองปลัด...ระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีหรือ  
  ๕.6   ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัด...ระดับ 6 และปลัด... (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) มาแล้วไม่ 
         น้อยกว่า 6 ปี หรือ 
  ๕.7   ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าปลัด...ระดับ 7 และปลัด...(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) มาแล้วไม่ 
                  น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
  ๕.8   ด ารงต าแหน่งรองปลัด...ระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
  ๕.9   ด ารงต าแหน่งปลัด...ระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
  ๕.10 ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองปลัด/ปลัด...ระดับ 8 (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง) 
  ๕.11 ด ารงต าแหน่งรองปลัด  /ปลัด...ระดับกลาง(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
  ๕.12 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 

         จ านวนประมาณ  ๓๐  คน 
 
๖.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม  

รุ่นที่ 1     ระหว่างวันที่  ๒๓  กันยายน – ๒  พฤศจิกายน  2561 
 

๗.  สถานที่ในการฝึกอบรม 
๗.๑   ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
๗.๒   ศึกษาดูงานภายในประเทศ  

๘.   งบประมาณ 
ค่าลงทะเบียนจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนละ ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท  

      (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารจัดการ 
      งบประมาณ  

 
๙.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

๙.๑  จ านวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๙.๒  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

   
๑๐.  ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
          ๑๐.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

๑๐.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ในการท างานเพ่ือองค์กรและประชาชน 
๑๐.๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 
๑๐.๔  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมร่วมกันไปปรับใช้กับ 
         การท างานในองค์กรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๑๐.๕  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานโดย 
         ค านึงถึงองค์กร และประชาชนเป็นหลัก 
๑๐.๖  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เครือข่าย เพ่ือการปรึกษาหารือและท างานร่วมกันในโอกาสต่อไป 



                                                                                 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นกับริหารงานท้องถิน่ระดับกลาง” รุ่นที่ ๑ 
 

๕ 
 

 
๑๑.  การรับรองผลการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผล 
       ๑๑.๑   ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่่าเสมอเป็นเวลาไม่น้อย 
                 กว่าร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และเข้าร่วมกิจกรรม (การศึกษาดูงาน)  
                 ตามท่ีหลักสูตรก่าหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม 
       ๑๑.๒   ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังการอบรม  
                 และมีการมอบหมายงานเพื่อท่าการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ในรูปแบบงานศึกษาส่วนบุคคล 
                 และงานกลุ่ม พร้อมทั้งน่าเสนอผลการศึกษาดังกล่าว 

 
๑๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม 
      การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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วันอาทิตยท่ี 
23 ก.ย. 2561 

************* ********************** ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ *********** 

วันจันทรท่ี 
24 ก.ย. 2561 

การทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย
กอนเขาโปรแกรม 

นโยบายและยุทธศาสตรชาติสูยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่น 

ทดสอบทางวิชาการ 
(Pre-Test) 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที ่
25 ก.ย. 2561 

การพัฒนาสุขภาพ
และ 

การออกกําลังกาย 

ทิศทางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยใน
อนาคต 

นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารภาครัฐ
สมัยใหม 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธท่ี 
26 ก.ย. 2561 

การพัฒนาสุขภาพ
และ 

การออกกําลังกาย 

การบริหารงานราชการสวนกลางสูทองถิ่น  
ผานมุมมองประสบการณ 

คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสบดีท่ี 
27 ก.ย. 2561 

การพัฒนาสุขภาพ
และ 

การออกกําลังกาย 
การบริหารจัดการพัฒนาเมือง 

ภารวะผูนํายุคใหมและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันศุกรท่ี 
28 ก.ย. 2561 

การพัฒนาสุขภาพ
และ 

การออกกําลังกาย 

ศาสตรกษัตริยและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการทํางานพัฒนาท่ีย่ังยืน 

แนวทางการวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสารท่ี 
29 ก.ย. 2561 

ศึกษาคนควาดวย
ตัวเอง 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
ศึกษาคนควา 
ดวยตัวเอง 

วันอาทิตยท่ี  
30 ก.ย. 2561 

ศึกษาคนควาดวย
ตัวเอง 

 ศึกษาคนควาดวยตัวเอง  ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง  
ศึกษาคนควาดวย

ตัวเอง 
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วันจันทรท่ี 
1 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

การจัดทําขอบัญญตัิท่ัวไปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที ่
2 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

การพัฒนาสังคมและสาธารณสุขในเขตองคปกครอง
สวนทองถิ่น 

แนวทางคําวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีปฏบัิติ
ตามกฎหมาย/วิธีและการการทางละเมิด 

 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธท่ี 
3 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

แนวทางการบริหารการเงิน การคลัง และ 
งบประมาณ 

แนวทางการบริหารการเงิน การคลัง และ 
งบประมาณ (ตอ) 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสบดีท่ี 
4 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

การประชุมสภา/คุณสมบัตกิารพนสภาพสมาชิก/การ
สั่งใหพนจากตําแหนง 

การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันศุกรท่ี 
5 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

แนวทางการวิเคราะห การวางแผนและการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

กฎระเบียบการเบิก-จายของทางราชการ 
เปรียบเทียบกับทองถิ่น 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสารท่ี 
6 ต.ค. 2561 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

วันอาทิตยท่ี 
7 ต.ค. 2561 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
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วันจันทรท่ี 
8 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบการคลัง 
การเงิน และการพัฒสดุขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

การจัดทําขอบญัญัติงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที ่
9 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

แนวทางการตอบขอหารือทางการดําเนินการทาง
วินัย 

แนวทางการตอบขอหารือทางการบริหารงาน
บุคคล (กรณีศึกษา) 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธท่ี 
10 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

แนวทางการตอบขอหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุ
และงบประมาณ 

ขอสังเกตและขอตรวจพบของสํานกังานตรวจ
เงินแผนดิตอการทํางาน 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสบดีท่ี 
11 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล 

การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล (ตอ) 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันศุกรท่ี 
12 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในการ
ปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
การบริหารสถานะการณในภาวะวิกฤต กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสารท่ี 
13 ต.ค. 2561 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

วันอาทิตยท่ี 
14 ต.ค. 2561 

เตรียมเดนิทางศึกษา 
ดูงานตางจังหวัด 

เตรียมเดนิทางศึกษาดูงานตางจังหวัด เดินทางสูสนามบิน 
เดินทางศึกษาดูงาน

ตางจังหวัด 
เดินทางศึกษาดูงาน

ตางจังหวัด 
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วันจันทรท่ี 
15 ต.ค. 2561 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศกึษาดูงานตางจังหวดั ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
ศึกษาดูงาน
ตางจังหวัด 

วันอังคารที ่
16 ต.ค. 2561 

 
ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศึกษาดูงานตางจังหวดั ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศึกษาดูงานตางจังหวัด 

ศึกษาดูงาน
ตางจังหวัด 

วันพุธท่ี 
17 ต.ค. 2561 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศึกษาดูงานตางจังหวดั ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
ศึกษาดูงาน
ตางจังหวัด 

วันพฤหัสบดีท่ี 
18 ต.ค. 2561 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศึกษาดูงานตางจังหวดั ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
ศึกษาดูงาน
ตางจังหวัด 

วันศุกรท่ี 
19 ต.ค. 2561 

ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศึกษาดูงานตางจังหวดั ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศึกษาดูงานตางจังหวัด 
ศึกษาดูงาน
ตางจังหวัด 

วันเสารท่ี 
20 ต.ค. 2561 

เตรียมเดนิทางกลับจาก
ศึกษาดูงานตางจังหวัด 

เตรียมเดินทางกลับจากศึกษาดูงานตางจังหวัด เดินทางสูสนามบิน 
เดินทางกลับจากศึกษา 

ดูงานตางจังหวัด 
เดินทางกลับจากศึกษา 

ดูงานตางจังหวัด 

วันอาทิตยท่ี 
21 ต.ค. 2561 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
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วันจันทรท่ี 
22 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดการภัยพิบตัิ 

ระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับนักบริหาร 
 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที ่
23 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

การบริหารจัดการการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ประชาคมอาเซียนกับการบริหารงานทองถิ่น 
 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธท่ี 
24 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

เทคนิคการสรางทีมงานในองคกรและการมีสวน
รวมของประชาชน 

การสื่อสารสําหรับการเปนผูนํา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสบดีท่ี 
25 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

เทคนิคการสรางและพัฒนาเครือขาย 
แนวทางการจัดงานและปฏิบัตตินในพิธีท่ีเก่ียว 

เนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันศุกรท่ี 
26 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

การบริหารทรัพยากรมนุษยสมัยใหม ความทาทายในบทบาทผุนํายุคใหม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสารท่ี 
27 ต.ค. 2561 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
ศึกษาคนควาดวย

ตัวเอง 

วันอาทิตยท่ี 
28 ต.ค. 2561 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
ศึกษาคนควาดวย

ตัวเอง 

 
 
 
 



ตารางการฝกอบรมหลักสตูร นักบริหารงานทองถิน่ระดับกลาง รุนท่ี 1 
ระหวางวันท่ี 23 กนัยายน – 2พฤศจิกายน 2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี              

สปัดาหที่ 6 

วัน / เวลา 05.30-07.00 น. 

08
.0

0-
09

.0
0 

น.
 เค

าร
พ

ธง
ชา

ติ 
แล

ะก
จิก

รร
มโ

คร
งก

าร
 

09.00-12.00 น. 

12
.0

0-
13

.0
0 

น.
 รั

บป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

มื้อ
กล

าง
วัน

 

13.00-16.00 น. 16.00-19.00 น. 

18
.0

0-
20

.0
0 

น.
 รั

บป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

มื้อ
เย็

น 

20.00-21.00 น. 

วันจันทรท่ี 
29 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

การตรวจสอบภาครัฐกับการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ทดสอบทางวิชาการ 
(Post-Test) 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที ่
30 ต.ค. 2561 

การพัฒนาสุขภาพและ 
การออกกําลังกาย 

นําเสนอรายงานกลุม 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน และ 

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นําเสนอรายงานกลุม 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน และ 

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธท่ี 
31 ต.ค. 2561 

การทดสอบสมรรถภาพ
รางกายหลังเขาโปรแกรม 

 
นําเสนอรายงานสวนบคุคล 

 

 
นําเสนอรายงานสวนบุคคล 

 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสบดีท่ี 
1 พ.ย. 2561 

- 
 

นําเสนอรายงานสวนบคุคล 
 

สัมมนาสรุปผลการศึกษาอบรม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันศุกรท่ี 
2 พ.ย. 2561 

- 

 

พิธีปดการศึกษาอบรม และบรรยาย 
ความทาทายในบทบาทผูนํายุคใหม 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 

- -  

 

 

หมายเหตุ: รายชื่อวิทยากรและกําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

 



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม 

หลักสตูร นกับริหารงานทองถิ่น ระดบักลาง รุนที่ 1 
๑. การรายงานตัว 13.00 – 16.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว      

เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท. และเอกสารการชําระเงิน และปฐมนิเทศเวลา 
17.00 น. (โครงการฯ จัดที่พักใหสําหรับผูเขารับการฝกอบรมเทานั้น ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอก 
เขาพัก) 
** กรุณานํา Notebook มาดวย (ถามี) 
 

๒. การแตงกาย  
ชุดเรียน - วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันรายงานตัว และวันอังคาร – วันศุกร  
                      ชาย แตงกายเส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
       หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสดีํา หรอืสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อยางนอย 5 ตัว 
   - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรอืสีกรมทา  อยางนอย 5 ตัว 
   - รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว 
 
หมายเหตุ - กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการสงเสริมการแตงการดวยผาไทย/ผาพื้นถิ่น        
ทุกวันอังคารของสัปดาห จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาเตรียมชุดผาไทย/ผาพื้นถ่ิน มาดวย (ถามี) 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

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

 
หมายเหตุ  

- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
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