




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

1 นาย สมควร พานพุม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

2 นางสาว นงเยาว อินตางาม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

3 นาย นิมิตร พิลึก  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

4 นาง ดวงมณี ทัพขวา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน

5 นาย ทรงรัตน แกวดวงตา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน

6 นาย พงศพัฒน จิตนาเรียง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

7 นาย สมชัย ขามรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

8 นาย คําสันติ์ สิงหสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

9 นาง วิลาวรรณ ภูมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

10 นาย วรินทร เอกบุรินทร  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

11 นาย อภิเดช เถื่อนเทศ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

12 นาย ชูศักดิ์ สุวนันทนกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

13 นาง สุวภัทร ชลธาร  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

14 นาย สมบัติ อินทวงษ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

15 นางสาว วนิดา ทุมวงค  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

16 นาย รัฐพล อิ่มพรหม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

17 นาง ธัญชนก แจมจํารัส  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

18 นาย ประทีป กาวิจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย

19 นาย เกียรติชัย  ไกลถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย

20 นาย สมชาย ยอดยา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย

21 นางสาว ยุพิน อิ่นคํา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย

22 นาย กมล สุรัญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย

23 นาง ธิดา เกษมวงศ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย

24 นาง แสงบุญ รัตนจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย

25 นาง อําพันธ ประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย

26 นางสาว เสาวลักษณ  อุโมง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย

27 นาย ศรายุทธ ศรีนาราช  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย

28 นาย ศักดิ์นรินทร วงศอาย  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม

29 นาย ปรีชานนท แสงเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม

30 นาย เทวฤทธิ์ ปนแกว  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ทาสายลวด แมสอด ตาก

หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 10

ระหวางวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2566

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต เซียรรังสิต (Asia Airport Hotel) ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 10

ระหวางวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2566

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต เซียรรังสิต (Asia Airport Hotel) ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

31 นาย เจนยุทธ ฟนลอม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ทาสายลวด แมสอด ตาก

32 นาย อุนเรือน จันทรแสง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ทาสายลวด แมสอด ตาก

33 นางสาว ธัญญารัตน รัตนชินกร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

34 นาย นพวิทย ควรขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

35 นาย พิทักษพงษ ศิริศักดิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

36 นางสาว นงนุช เลิศดวยลาภ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

37 นาย สรรขัย กาญจนวัฒนา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

38 นาย เสกสรร วิวัฒนสกุลรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

39 นาย สมชาย แพทยเมืองจันทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

40 นาย กองเกียรติ วงศนิยม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

41 นาย อชิรวิชญ เสถียรมาโนชญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

42 นาย ธารณ จําปาเฟอง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

43 นาย กฤษณะ กุณรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

44 นาย บุญรอด สายมวง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค

45 นาย นวัต อนวัชตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค

46 นาย กิจอุดม เสือเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ศรีษะเกษ นานอย นาน

47 นาย มานพ กันใจมา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทม. นาน เมืองนาน นาน

48 นาย ธนวัฒน อุดแดง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นาน เมืองนาน นาน

49 นาย ชัยยุทธ วงศสายญาติ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นาน เมืองนาน นาน

50 นาย จรัญ สุทธเขต  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นาน เมืองนาน นาน

51 นางสาว ทิชากร ไชยชนะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นาน เมืองนาน นาน

52 นางสาว เพรชราภรณ ชางเงิน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นาน เมืองนาน นาน

53 นาย บุญแทน ปรังการ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นาน เมืองนาน นาน

54 นาย เมตตรา บัวบาน  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

55 นาย ไพฑูรย คําปราณีต  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

56 นาย ประสาท นามเขียนทอง  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

57 นางสาว อัญชารี จินดารัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เชียงคํา เชียงคํา พะเยา

58 นางสาว วาสนา ทองอินทร  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เชียงคํา เชียงคํา พะเยา

59 นาย ปริญญา มณีวงศ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เชียงคํา เชียงคํา พะเยา

60 นาย พนม ขันคํา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เชียงคํา เชียงคํา พะเยา
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หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 10
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บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต เซียรรังสิต (Asia Airport Hotel) ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

61 นาย สมเกียรติ จันทรมณี  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

62 นาย ธงชัย ทางาม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

63 นาย อํานวย คุมจิตรรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

64 นาย ประทวน สิงหะเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

65 นาย ใหม เพ็งหมื่น  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

66 นาย ชาลี จันทะเสน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

67 นาย วิชาญ จันกกผึ้ง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก

68 นาย ณชพัฒน วิชิต  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก

69 นาย อุเทน เสาหัส  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก

70 นาย ผดุงเกียรติ เอื้อระพีกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. แพร เมืองแพร แพร

71 นาย พัฒน อารินทร  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หวยออ ลอง แพร

72 นาย พยุงศักดิ์ บุญเสริม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หวยออ ลอง แพร

73 นาย ชาติ ใจตะมา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หวยออ ลอง แพร

74 นาง กัลยา วังคํา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หวยออ ลอง แพร

75 นาย มนตรักษ ชื่นสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หวยออ ลอง แพร

76 นาย เศรษฐพงศ หลาวงค  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หวยออ ลอง แพร

77 นางสาว กนวรรณ กาลสุข  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หวยออ ลอง แพร

78 นาย นัทพล พรจิรเวช  สมาชิกสภาเทศบาล อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

79 นาย เสนห สีเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. บานฉาง บานฉาง ระยอง

80 นาย ณัฐพงศ วงษพานิชย  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. บานฉาง บานฉาง ระยอง

81 นาย สมเกียรติ บุญเผือก  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. บานฉาง บานฉาง ระยอง

82 นาย วิชาติ สมลิคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน

83 นาย วัฒนา แฮดพนัส  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน

84 นาย อุทัย เปงเครือ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน

85 นาย ธนดล ทาแจ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน

86 นาย สุนทร อินตะเหล็ก  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน

87 นาง อารยา พรหมพนัส  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน

88 นาง นงคลักษณ ปาลี  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน

89 นาย เมือง ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน

90 นาย สมศักดิ์ ไชยวรรณา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 10

ระหวางวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2566

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต เซียรรังสิต (Asia Airport Hotel) ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

91 นาย สงกรานต สุรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน

92 นาย นิรันดร ยอดเมธา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน

93 นาย ศรชัย วงคสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน

94 นาย ฉัตรมงคล บุญมาธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน

95 นาย พีระผล อําพันเพ็ญโรจน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน

96 นาย สันติ ธรรมสุภา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. วังดิน ลี้ ลําพูน

97 นาย สุทิน มหาวงศ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. วังดิน ลี้ ลําพูน

98 นาย สุรศักดิ์ ยะปอม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. วังดิน ลี้ ลําพูน

99 นาย ชํานาญ แวนแจง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. วังดิน ลี้ ลําพูน

100 นาย ชํานาญ พวงเงิน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. วังดิน ลี้ ลําพูน

101 นางสาว สาลินี อยูเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาทวี นาทวี สงขลา

102 นางสาว กรกนก นิยมบัณฑิต  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาทวี นาทวี สงขลา

103 รอยตํารวจเอก มูหะหมัด นุยสามัญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

104 นาย อุทัย ชูชนะ  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

105 นาย วิชัย กุหลาบวรรณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

106 นาย หิรัญ หมัดนาย  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. คลองแงะ สะเดา สงขลา

107 นาย ภูดิศ ไชยมุณี  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

108 นาย พงษพันธ สุทธิยาภรณ  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

109 นาย สมศักดิ์ อุไรรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

110 นาย นิธิโรจน จองนิธิโรจน  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

111 นาย รุจน รัตนโสภา  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

112 รอยตํารวจโท จรัส สุวรรณมณี  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

113 นาย ภรศิษฐ โชติชวง  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

114 นาย จันทร หวนสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

115 นางสาว นพรัตน โพธิ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สรางโศก บานหมอ สระบุรี

116 นางสาว เยาวลักษณ เอี่ยมสําอางค  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. สรางโศก บานหมอ สระบุรี

117 นาย ธิติพันธ จันทรทอง  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

118 นาย ธนพงศ ทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

119 นาย สายัณห แผลงศร  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

120 นาย เอนก ไชยรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 10
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บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต เซียรรังสิต (Asia Airport Hotel) ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

121 นาย คําพอง นิลมาลี  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

122 นาย คําปน ศรีเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

123 นาง นวลจันทร มาลี  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

124 นาย ทรงฤทธิ์ สุระสาย  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

125 นาย สมาน มีแสง  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

126 นาย มนัสชัย สุระสาย  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

127 นางสาว วิจิตรา บุญมาลี  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

128 นาย ปรีชา ไกยสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

129 นาง ดวงพร ธานี  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี

130 นาง ดอกรัก จําปาพันธ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

 

หลักสูตรสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) 

รุนที่ 10 

ระหวางวันท่ี 26 มีนาคม – 7 เมษายน 2566 

 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด อปท........................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทรผูเขาอบรม................................................. 

เบอรโทรผูประสานงาน...................................................................................................................... 

 

** คาลงทะเบียน 32,900 บาท  (สามหมื่นสองพันเการอยบาทถวน)** 

สั่งจายชื่อบัญชี “โครงการศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

บัญชีเลขที่ 475-3-42931-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสงเอกสารมาที่ QR Code กลุมอบรม 

 

สําหรับติดสําเนาเอกสารการชําระเงิน 



QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(องคการบริหารสวนจงัหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) 
รุนที่ 10 

(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

นายพงษนรินทร ตันเที่ยง เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑77 

สิ่งที่สงมาดวย 5 
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หลักสูตรสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา)  
********************************** 

 
1) ปรัชญา     "สรางสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหเปนผูออกขอบัญญัติทองถิ่น ตรวจสอบ ถวงดุลการดําเนินงานของ
ฝายบริหารที่มีคุณภาพ มีความเปนมืออาชีพ นาเชื่อถือ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนและวางตนเหมาะสม 
และสามารถสะทอนความตองการของประชาชนเพื่อประโยชนสวนรวมและประชาชน” 
2) หลักการและเหตุผล 
 ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคต สงผลใหมีสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเขามาทําหนาที่ ตราเทศบัญญัต/ิขอบัญญัติ อนุมัติงบประมาณ พิจารณาเรื่องสําคัญ และตรวจสอบการ
ทํางานของฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะบุคคลดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งและเปน
กลไกหลักตอการกําหนดทิศทางการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนับเปนบุคลากรทองถิ่นฝายสภาที่มีบทบาท อํานาจหนาที่
สําคัญในกระบวนการนิติบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ภารกิจ และอํานาจหนาที่ รวมทั้ง
จะตองทําหนาที่สะทอนและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที ่
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา)ขึ้น เพื่อดําเนินการ
ฝกอบรมและพัฒนาสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนใหมีความรู
ความสามารถ มีความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเอง สามารถประสานสัมพันธระหวางราชการ
บริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค มีความเขาใจในนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ รวมทั้งแนวทางการบริหารงานรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีความรู ความสามารถ 
และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ของการ
เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรู ความเขาในในบทบาท อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามกฎหมาย 
 3.3 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขาใจหนาที่ในการออกขอบัญญัติทองถิ่นโดยไมขัดหรือแยงตอบท
กฎหมาย สามารถตรวจสอบการทํางาน ถวงดุลการบริหารงานของฝายบริหารไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 
 3.4 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นทําหนาที่สะทอนเจตนารมณและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตน วางตนไดอยางเหมาะสม 
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4) กลุมเปาหมาย  
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา)  

จํานวน 70 คน/รุน 

5) ระยะเวลาการศึกษาอบรม 2 สัปดาห  13 วัน 
 - พิธีเปด-ปด 1 วัน 
 - ศึกษาในชั้นเรียน 9 วัน 
 - สันทนาการและสุขภาพ 1 วัน  
 - ศึกษาดูงาน 2 วัน 
  

6) โครงสรางหลักสูตร 
ที ่ การศึกษาอบรม จํานวนวิชา/หัวขอ จํานวนชั่วโมง 
1 
2 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง 

6 
13 

18 
42 

รวม 19 60 

หมวดวิชาพื้นฐาน (6 วิชา 18 ชั่วโมง)       จํานวน 
 1. กระบวนการประชาธิปไตย หลักการกระจายอํานาจและทิศทางการปกครองทองถิ่นไทย3 ชั่วโมง 
 2. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญและตามแผน 
            การกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น       3 ชั่วโมง 
 3. บทบาทและอํานาจหนาที่ของประธาน/รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น 3 ชั่วโมง 
        4. ความสําคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   3 ชั่วโมง 
 5. หลักคิดจิตอาสาและโครงการจิตอาสาพระราชทาน     3 ชั่วโมง 
 6. ความรูเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ     3 ชั่วโมง 

หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง (13 วิชา 42 ชั่วโมง)      จํานวน 
 1. หลักการและแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 3 ชั่วโมง 
    สภาทองถิ่น และเทคนิคการประชุมสภา คณะกรรมการสภาทองถ่ิน 
 2. หลักการตราและพิจารณารางขอบัญญัติและเทศบัญญัติทั่วไป และรางขอบัญญัติ 
            งบประมาณรายจายประจําปและเพิ่มเติม       6 ชั่วโมง 
 3.คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการพนจากตําแหนงของฝายการเมือง  3 ชั่วโมง 
 4. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ  3 ชั่วโมง 
 5. การจัดการศึกษาทองถิ่นและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น  3 ชั่วโมง 
 6. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 ชั่วโมง
 7. การสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและรายได                           3 ชั่วโมง 
 8. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชน   3 ชั่วโมง 
 9. นวัตกรรมการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
 10. สิทธิ สวัสดิการและระเบียบการแตงกายขาราชการการเมืองทองถิ่น  3 ชั่วโมง 
 11. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงานตาง ๆ   3 ชั่วโมง 
        12. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการทํางาน    3 ชั่วโมง     
 13. การสมาคมและการเขาสังคมเพื่อสุขภาพ ดวยการรองเพลงและกิจกรรมเขาจังหวะ 3 ชั่วโมง  
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 หัวขอการศึกษาดูงาน 
 รัฐสภา  
 สภากรุงเทพมหานคร 
 การพัฒนาชุมชนและเมือง 
 การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 
 การพัฒนาและจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การบริหารงานแบบบูรณาการ 
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 หัวขออื่น ๆ ตามสถานการณและนโยบายสําคัญของรัฐ 

7) วิธีการศึกษาอบรม 
1. บรรยาย 
2. การนําอภิปรายและอภิปรายเปนคณะ 
3. การสัมมนาทายบทเรียน 
4. กรณีศึกษา 
5. สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
6. ซักถามปญหา 
7. ศึกษาดูงาน 

8)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. กิจกรรมตรวจสุขภาพรางกาย 
2. กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพรางกาย 
3. กิจกรรมสรางและพัฒนาเครือขายสัมพันธ 

9) การรับรองผลการอบรมและการรับรองวิทยฐานะ 
 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมศึกษาอบรมในชั้นเรียน รวมรายวิชาที่เขารวมแลวตองไมต่ํากวารอย
ละ 80 ของจํานวนวิชาที่อบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาอบรมและเข็มวิทยา
ฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
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หลักสูตร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 10 
วันที่ 26 มีนาคม – 7 เมษายน 2566 

ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต เซียรรังสิต (Asia Airport Hotel) จังหวัดปทุมธาน ี  
วันและเวลา 
การบรรยาย   ชื่อวิชา 

จํานวน 
(ชั่วโมง) วิทยากร 

วันแรก 
13.00-15.00 น.  ลงทะเบียน  เจาหนาที่โครงการ 

วันที่ 2 
09.00-12.00 น. พิธีเปดและการบรรยายพิเศษ 3  

13.00-16.00 น. กระบวนการประชาธิปไตย หลักการกระจายอํานาจและทิศ
ทางการปกครองทองถิ่นไทย 

3  

วันที่ 3 
09.00-12.00 น. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามรัฐธรรมนูญและตามแผนการกระจายอํานาจใหแก
ทองถิ่น 

3  

13.00-16.00 น. บทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น 3  

วันที่ 4 
09.00-12.00 น. ความสําคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น 
3  

13.00-16.00 น. หลักคิดจิตอาสาและโครงการจิตอาสาพระราชทาน 3  
วันที่ 5 

09.00-12.00 น. ความรูเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ 3  
13.00-16.00 น. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่มี

ประสิทธิภาพ 
3  

วันที่ 6 

09.00-16.00 น. หลักการและแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น และเทคนิคการประชุมสภา 
คณะกรรมการสภาทองถิ่น 

6  

วันที่ 7 

09.00-16.00 น. หลักการตราและพิจารณารางขอบัญญัติและเทศบัญญัติ
ทั่วไป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ
เพิ่มเติม   

6  
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วันที่ 8 

09.00-12.00 น. การจัดการศึกษาทองถิ่นและการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทองถิ่น 

3  

13.00-16.00 น. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3  

วันที่ 9 

09.00-12.00 น. การสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและรายได                         3  

13.00-16.00 น. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือ
ประชาชน 

3  

วันที่ 10 

09.00-12.00 น. นวัตกรรมการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น 3  

13.00-16.00 น. สิทธิ สวัสดิการและระเบียบการแตงกายขาราชการการเมือง
ทองถิ่น  

3  

วันที่ 11 

09.00-12.00 น. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงาน
ตาง ๆ 

3  

13.00-16.00 น. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการทํางาน 3  

16.00 – 19.00 น. การสมาคมและการเขาสังคมเพื่อสุขภาพ ดวยการรองเพลง
และกิจกรรมเขาจังหวะ 

3  

วันที่ 12 

09.00-16.00 น. 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

6  

วันที่ 13 
09.00-16.00 น. ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 6  

 

  *  กําหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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กําหนดการลงทะเบียน 
- เปดรับลงทะเบยีน วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต เซียรรังสิต (Asia Airport Hotel)  
- การแตงกาย ชาย เสื้อเชิต้สีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือสีกรมทา 

รองเทาหุมสนสีดําเทานัน้  
- การแตงกาย หญิง เสื้อเชิต้สีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา 

รองเทาคัทชสูีดําเทานั้น 
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 
1.  ตรวจสอบลําดับรายชื่อ ผูเขาอบรม 
2.  ตรวจสอบความถูกตองของรายชือ่ พรอมเซน็ชื่อที่เอกสารลงทะเบยีน 
3.  ยื่นสําเนาเอกสารชําระคาลงทะเบียน  
4.  รับเอกสารประกอบการอบรม 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) ณ สถานทีฝ่กอบรม วันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธปีด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

 
 


