
๑ 

โครงการฝกอบรม 
การพัฒนาศักยภาพขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นระดับบริหาร 

หลักสูตร “ผูบริหารสวนทองถิ่นยุคเปลี่ยนผานสูสังคมดิจิทัล” รุนท่ี ๑ ถึง รุนท่ี ๔ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร บางกะป กรุงเทพฯ 

 
หลักการและเหตุผล 
 สถานการณของโลกและประเทศในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกลไกของรัฐจึงจําเปนตองสนองตอบ
ตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เชน การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม การออกนโยบายรัฐและกฎหมายใหมๆเพ่ือใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย Thailand 4.0เพ่ือรองรับการเขาสูสังคมดิจิทัล  ดังนั้นผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) จึงจําเปนตองมีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและรอบรูเรื่องหลักการบริหารท่ีถูกตอง ทันตอ
สถานการณ เพ่ือใหสามารถรองรับภารกิจและงานในหนาท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีความเปนเลิศในศาสตรดานการบริหารการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการ
พัฒนาประเทศ ไดพิจารณาเห็นความสําคัญในดานการพัฒนาและการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) โดยเนนเรื่องการเรียนรูดานกระบวนการบริหารจัดการสําหรับผูนําทองถ่ินแนวใหมการใหความสําคัญกับสังคม
ดิจิทัล และสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนการสามารถสรางโครงขายทาง
การคาการตลาดในยุคดิจิทัลได  สถาบันฯ จึงไดจัดการอบรม หลักสูตร“ผูบริหารทองถิ่นยุคเปล่ียนผานสูสังคมดิจิทัล”
ข้ึนเพ่ือใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เตรียมความพรอม ใหสามารถรองรับภารกิจท้ังในปจจุบันและ
อนาคต สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถและมีองคความรูท่ีจะนําไปใชรวมกับ
ขอมูล ขอเท็จจริงของแตละทองถ่ินและนําไปสูความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางนวัตกรรมทองถ่ิน อันจะทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอ ตนเอง ชุมชน องคกรและประเทศตอไป 
 
วัตถุประสงค 

๑.  เพ่ือใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ไดมีความรู ความเขาใจท่ีเพียงพอในการนํานโยบายรัฐ
และกฎหมาย มาสูการปฏิบัติในฐานะผูนําของทองถ่ิน พรอมท้ังเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒.  เพ่ือพัฒนาทัศนคติคานิยมและพฤติกรรมการบริหารโดยมุงเนนคุณธรรมจริยธรรมและมุงผลสัมฤทธิ์ถึง
ประชาชน 

๓.  เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธความสามัคคีความรวมมือระหวางกันตลอดจนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูความ
คิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน 

๔.  เพ่ือใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) นําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม 

 
หัวขอวิชาในหลักสูตร แบงเปน ๓ กลุมวิชาดังนี้ 

๑.  ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการบริหารงานสวนทองถ่ิน 
๒.  กลยุทธการบริหารจัดการองคกรและชุมชน 
๓.  การศึกษาดูงาน  



๒ 

รายละเอียดหัวขอวิชา 
 

รายละเอียดหัวขอวิชา 

ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการบริหารงานสวนทองถิ่น 
- สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอชุมชน 
- Thailand ๔.๐ / AI 
กลยุทธการบริหารจัดการองคกรและชุมชน 
- ศาสตรพระราชาเพ่ือการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
- การบริหารจดัการแนวใหม 
-  การพัฒนาผูบริหารสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
- การตลาดเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขันของชุมชน 
- การสรางและพัฒนาทักษะการคิด 
- คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารกับการพัฒนา 
- การสรางทักษะการใหบริการท่ีเปนเลิศ 
การศึกษาดูงาน 
- การศึกษาดูงานชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
 

 
จํานวนผูเขารับการอบรม 
 ๒๔๐ คน (รุนละ ๖๐ คน จํานวน ๔ รุน) 
 
วิธีการฝกอบรม 

เนนการเรียนรูจากการประยุกตดานวิชาการไปฝกปฏิบัติ  แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณการ 
ทํางานรวมกัน โดยวิธีการการบรรยายสัมมนา กรณีศึกษา และศึกษาดูงาน 
 
ระยะเวลาการอบรม 

รุนละ ๔๒ ช่ัวโมง (๗ วัน) 
รุนท่ี วันเริ่มตนการอบรม วันส้ินสุดการอบรม 
๑ วันอังคารท่ี   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๖๒ วันศุกรท่ี  ๑๕   กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
๒ วันอังคารท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ   ๒๕๖๒ วันศุกรท่ี   ๘    มีนาคม      ๒๕๖๒ 
๓ วันอังคารท่ี  ๑๙  มีนาคม       ๒๕๖๒ วันศุกรท่ี  ๒๙   มีนาคม      ๒๕๖๒ 
๔ วันอังคารท่ี  ๒๓  เมษายน      ๒๕๖๒ วันศุกรท่ี   ๓    พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
  



๓ 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
 ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ประเภทวิชาการ ระดับ ๖ (ชํานาญการ) หรือเทียบเทาข้ึนไป 
(ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป ประเภทอํานวยการทองถ่ิน ระดับตนข้ึนไป และประเภทบริหารทองถ่ิน ระดับ
ตนข้ึนไป) 
 
วิธีการสมัคร 

๑. กรอกแบบฟอรมใบสมัครตามเอกสารแนบ หรือ download ใบสมัครไดท่ี www.nida.ac.th พรอมสง
หลักฐานท่ีใชประกอบการสมัคร ทางไปรษณียไปยังกองงานผูบริหาร สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ หรือสงทางโทรสาร ๐ ๒๓๗๔ ๔๒๗๙ หรือ 

๒. กรอกแบบฟอรมออนไลนท่ี https://goo.gl/forms/YhlDmS5sbHzEPSHI3 และสงสําเนาหลักฐานตางๆ  
ไปท่ีอีเมล prapattra@nida.ac.th 
 
หลักฐานท่ีใชประกอบการสมัคร 

๑. รูปถาย ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป  
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
๓. หนังสืออนุมัติใหเขารวมการอบรมจากตนสังกัด 
* โปรดสงสําเนาหลักฐาน ไปท่ีกองงานผูบริหาร สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ทาง

อีเมล prapattra@nida.ac.th ภายในกําหนดเวลา 
* หนังสืออนุมัติฉบับจริงใหนํามาสงใหเจาหนาท่ีโครงการฯ ในวันแรกของการอบรม 

 

กําหนดการสําคัญ 
๑. หมดเขตรับสมัครรุนท่ี ๑-๔ ภายในวันศุกรท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
๒. ประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรมรุนท่ี ๑-๔ วันจันทรท่ี ๑๔  มกราคม ๒๕๖๒ ท่ี www.nida.ac.th 
๓. ผูท่ีผานการคัดเลือกรุนท่ี ๑ ตองสงหนังสืออนุมัติใหเขารวมการอบรมจากตนสังกัด ภายในวันอังคารท่ี ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๒ 
๔. ผูท่ีผานการคัดเลือกรุนท่ี ๒-๔ ตองสงหนังสืออนุมัติใหเขารวมการอบรมจากตนสังกัด ภายในวันอังคารท่ี ๒๙ 

มกราคม ๒๕๖๒ 
 หมายเหตุ  * ผูท่ีไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการฯ แตสละสิทธิ์ในระยะเวลากระชั้นชิด (กอนกําหนดเวลาอบรม

วันแรก ๗ วัน) หากมีคาใชจายอันเกิดจากการเตรียมการท่ีเกิดข้ึน ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและสละสทิธิ์
จะตองรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 

  * หากพนกําหนดเวลาสถาบันขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาตัดสิทธิ์การเขารวมอบรม โดยสถาบันจะเรียก
อันดับสํารองมาแทน 

 

สถานท่ีจัดอบรม 
 หองอบรม ๖๐๑๑ ชั้น ๖ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  



๔ 

การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม 
 ๑. ผูเขารับการฝกอบรมกรอกแบบประเมินรายวิชาเพ่ือประเมินหัวขอวิชาและวิทยากรหลังจากเสร็จสิ้นการ
บรรยายในแตละหัวขอวิชา 
 ๒. ผูรับผิดชอบโครงการสังเกตการณระหวางการฝกอบรมเพ่ือประเมินการเรียนรู และการมีสวนรวมของผูเขารับ
การฝกอบรม 
 ๓. ผูเขารับการฝกอบรมกรอกแบบประเมินผลโครงการเม่ือเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 ๔. ผูเขารับการฝกอบรมจัดทําผลงานวิชาการ และผานการประเมินจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 

การรับรองผลการฝกอบรม 
 ๑. ผูเขารับการฝกอบรมตองมีเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรมท้ังหมด  
 ๒. ผูเขารับการฝกอบรมมีผลงานผานเกณฑประเมินจากอาจารยท่ีปรึกษา ในการจัดทําเอกสารวิชาการ และแกไข
ผลงานตามขอเสนอแนะแลวเสร็จ จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสําเร็จการฝกอบรมจากสถาบัณบันฑิตพัฒน
บริหารศาสตร 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีผานการอบรมจะมีองคความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชกับ
ทองถ่ินของตนเองเพ่ือสรางนวัตกรรมทองถ่ินของตนเองท่ีจะเปนประโยชนกับประชาชนในชุมชนนั้นๆ 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

๑. รองศาสตราจารย ดร.ประพนธ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝายบริหาร  หัวหนาโครงการ 
๒. นางเสมอมาศ ลิ้มจําเริญ   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยหัวหนาโครงการ 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพ่ือสังคม  

กองงานผูบริหาร สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
โทร. ๐ ๒๗๒๗ ๓๓๔๐, ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๘๗, ๐ ๒๗๒๗ ๓๔๔๙ 

  



๕ 

กําหนดการฝกอบรม 
หลักสูตร “ผูบริหารทองถิ่นยุคเปล่ียนผานสูสังคมดิจิทัล” รุนท่ี ๑ 

ระหวางวันอังคารท่ี ๕ กุมภาพันธ ถึงวันศุกรท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

วันอังคารท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร 
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  พิธีเปด/ปฐมนิเทศและแนะนําหลักสูตร 
 ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการบริหารงานสวนทองถ่ิน 
วันพุธท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ศาสตรพระราชาเพ่ือการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ การศึกษาดูงาน 
วันศุกรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การบริหารจดัการแนวใหม 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การพัฒนาผูบริหารสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
วันพุธท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การสรางทักษะการใหบริการท่ีเปนเลิศ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การสรางและพัฒนาทักษะการคิด 

วันศุกรท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การตลาดเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขันของชุมชน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การประเมินผลและพิธีปดการอบรม 

 
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และ/หรือกําหนดการตามความเหมาะสม และขออภัยหากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแลวมิไดมีการแจงใหทานทราบลวงหนา 
 
  



๖ 

ตารางการฝกอบรม 
หลักสูตร “ผูบริหารสวนทองถิ่นยุคเปล่ียนผานสูสังคมดิจิทัล” รุนท่ี ๑ 

ระหวางวันอังคารท่ี ๕– วันศุกรท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
 

วัน / เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐น. ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐น. 

วันอังคารท่ี ๕
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐-
๐๙.๓๐น. 
พิธีเปด/

ปฐมนิเทศและ
แนะนําหลักสูตร 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ

ผูบริหาร 
 

 
ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการบริหารงานสวนทองถ่ิน 

 

วันพุธท่ี ๖  
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

ศาสตรพระราชาเพ่ือการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 
การศึกษาดูงาน 

วันศุกรท่ี ๘
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

การบริหารจดัการแนวใหม 
การพัฒนาผูบริหารสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

 
วันพุธท่ี ๑๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

การสรางทักษะการใหบริการท่ีเปนเลิศ 
 

การสรางและพัฒนาทักษะการคิด 
 

วันศุกรท่ี ๑๕
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

การตลาดเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขัน
ของชุมชน    

การประเมินผลและพิธีปดการอบรม 

 
 
  



๗ 

ตารางการฝกอบรม 
หลักสูตร “ผูบริหารสวนทองถิ่นยุคเปล่ียนผานสูสังคมดิจิทัล” รุนท่ี ๒ 
ระหวางวันอังคารท่ี ๒๖ กุมภาพันธ – วันศุกรท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

วัน / เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐น. ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐น. 

วันอังคารท่ี ๒๖
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐-
๐๙.๓๐น. 
พิธีเปด/

ปฐมนิเทศและ
แนะนําหลักสูตร 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ

ผูบริหาร 
 

ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการบริหารงานสวนทองถ่ิน 
 

วันพุธท่ี ๒๗  
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

ศาสตรพระราชาเพ่ือการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

การศึกษาดูงาน 

วันศุกรท่ี ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

การบริหารจดัการแนวใหม 
การพัฒนาผูบริหารสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

 
วันพุธท่ี ๖ มีนาคม
๒๕๖๒ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

การสรางทักษะการใหบริการท่ีเปนเลิศ การสรางและพัฒนาทักษะการคิด 
 

วันศุกรท่ี ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

การตลาดเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขัน
ของชุมชน 

การประเมินผลและพิธีปดการอบรม 

 
 
  



๘ 

ตารางการฝกอบรม 
หลักสูตร “ผูบริหารสวนทองถิ่นยุคเปล่ียนผานสูสังคมดิจิทัล” รุนท่ี ๓ 

ระหวางวันอังคารท่ี ๑๙ มีนาคม – วันศุกรท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

วัน / เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐น. ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐น. 

วันอังคารท่ี ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐-
๐๙.๓๐น. 
พิธีเปด/

ปฐมนิเทศและ
แนะนําหลักสูตร 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ

ผูบริหาร 
 

ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการบริหารงานสวนทองถ่ิน 
 

วันพุธท่ี ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

ศาสตรพระราชาเพ่ือการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

วันศุกรท่ี ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

การบริหารจดัการแนวใหม 
การพัฒนาผูบริหารสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

 
วันพุธท่ี ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

การศึกษาดูงาน 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

การสรางทักษะการใหบริการท่ีเปนเลิศ การสรางและพัฒนาทักษะการคิด 
 

วันศุกรท่ี ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

การตลาดเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขัน
ของชุมชน 

การประเมินผลและพิธีปดการอบรม 

 
  



๙ 

ตารางการฝกอบรม 
หลักสูตร “ผูบริหารสวนทองถิ่นยุคเปล่ียนผานสูสังคมดิจิทัล” รุนท่ี ๔ 
ระหวางวันอังคารท่ี ๒๓ เมษายน – วันศุกรท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

วัน / เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐น. ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐น. 

วันอังคารท่ี ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐-
๐๙.๓๐น. 
พิธีเปด/

ปฐมนิเทศและ
แนะนําหลักสูตร 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ

ผูบริหาร 
 

ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการบริหารงานสวนทองถ่ิน 
 

วันพุธท่ี ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๒ 

ศาสตรพระราชาเพ่ือการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๒ 

การศึกษาดูงาน 

วันศุกรท่ี ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๒ 

การบริหารจดัการแนวใหม 
การพัฒนาผูบริหารสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

 
วันพุธท่ี ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

การสรางทักษะการใหบริการท่ีเปนเลิศ การสรางและพัฒนาทักษะการคิด 
 

วันศุกรท่ี ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

การตลาดเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขัน
ของชุมชน 

การประเมินผลและพิธีปดการอบรม 

 


