


 โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC
หลักสูตร/รายวิชา ในระบบ Local MOOC เพิ่มเติม 

รวมทั้งสิน้ 85 รายวิชา 
ที ่ ชื่อหลักสูตร/รายวิชา ผู้สอน 
1 รายได้ของ อปท. เบื้องต้น ลดาวลัย์ อรุณราษฎร ์
2 การเบิกจ่ายของ อปท. เบื้องต้น เอ็นดู โชติกุล 
3 ระบบบ าเหน็จบ านาญของท้องถิ่นเบื้องต้น ธนาวุฒิ ไตรโสภณ 
4 การบันทึกบัญชีของ อปท. สรัญญา แปะทอง 
5 การสรรหาต าแหน่งสายงานผู้บริหาร อปท. บุรณี แพรโรจน ์
6 สวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ อปท. ศักดา ชูวงศ์สุนทร 
7 การพิจารณารายงานผลการด าเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น สิริรตัน์ แตงรอด 
8 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการหรือพนักงานครูก่อนแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งครู พ.ศ. 2562 
น้ าทิพย์ หิรัญวงศ ์

9 แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเบื้องต้น พลพจน์ พงษ์สุวรรณ 
10 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) เบื้องต้น สุริยะ หินเมืองเก่า 
11 การจัดท าข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับของ อปท. นาถสุภา กัมปนานนท์ 
12 โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ อปท. เบื้องต้น ธณาวุธ เหล่าเจรญิพาณิชย ์
13 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ อปท. ภูมิพิสุทธ์ิ พงศ์เพียรธรรม 
14 การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พลวัฒน์ การุณภาสกร 
15 แผนการศึกษาท้องถิ่นและการน าสู่การปฏิบัติ มนสวรรค์ สืบศร ี
16 มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น ทิพรวี รัตนรังสรรค ์
17 การตรวจสอบภายในของ อปท. เบื้องต้น พรพิชชา พานแก้ว 
18 การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ของ อปท. (e-plan) กับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (emenscr) 
นิศรา ปานช้าง 

19 การยืนยันตัวบุคคล DLA-SSO (Single Sign-On : SSO) ในระบบสารสนเทศของ สถ. นุกูล บุญทวี 
20 การบริหารงานท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ด้วยการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ประธาน จันทร์โพธ์ิ 

21 ระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ธนะสิทธิ์ อนันต์สริิเกษม 
22 ระบบราชการ และ อปท. 4.0 กษิดิศ ครุฑางคะ 
23 ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. นวมลล์ เจรญิเกียรติภักดี 

สราวุธ สุขสมคดิ 
24 การพัฒนาความสุขที่ เป็นสาธารณะเพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์สมดุลและยั่งยืน 

ของท้องถิ่น 
กิตติพงษ์ เกิดฤทธ์ิ 

25 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ อปท. เบื้องต้น ศิริรัตน์ บ ารุงเสนา 
26 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น 
มนัสวี มนตริวัต 

27 การด าเนินงานด้านอัตราข้าราชการ พนักงานครูส่วนท้องถิ่น ต าแหน่ง ครูครูผู้ดูแลเด็ก 
และพนักงานจ้างทั่วไปที่สังกัดสถานศึกษา (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิจักขณา บุนนาค 

28 โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law School for 
Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) กลุ่มวิชาการพัฒนา
ทักษะด้านกฎหมาย (Legal Skills Development Project) 

นรศักดิ์ สุขสมบรูณ ์



ที ่ ชื่อหลักสูตร/รายวิชา ผู้สอน 
29 โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law School for 

Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) กลุ่มวิชาการพัฒนา
ทักษะด้านกฎหมาย (Legal Skills Development Project) เฉพาะทาง 1 

กองกฎหมาย และระเบียบ
ท้องถิ่น 

30 โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law School for 
Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) กลุ่มวิชาการพัฒนา
ทักษะด้านกฎหมาย (Legal Skills Development Project ) เฉพาะทาง 2 

กิริณี จาระนุ่น 
ช่ืนสุมน นิวาทวงษ์ 

31 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน สถาพร เสนาวงค์ 
32 โครงสร้างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิริกานดา สุดแป้น 
33 การโต้เเย้งค าสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการเเละพนักงานส่วนท้องถิ่น สิริรัตน์ แตงรอด 
34 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น กฤษฎา พิณมณี 
35 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นในหัวข้อการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

การก าหนดต าแหน่งในสถานศึกษาการขอรับการจัดสรรอัตราและขอรับงบประมาณ 
วิจักขณา บุนนาค 

36 การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐิติมา ปุยอ๊อต 
37 การเสริมสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ชนม์ณกรณ์ พงศ์พจธนกฤต 
38 กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร นฤดม ตั้งแต่ง 
39 การน าหรือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ภัทรพล โพธิภัทร 
40 การจัดการภาครัฐ แนวใหม่ อริชัย เกตุจันทร ์
41 การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณัฏฐ์ฐนนท์ ติ๊บเต็ม 

42 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าท่ีร้อยโทกมลกาจ  รุ่งปิ่น 
43 การบริหารจัดการน้ า นางสาวพรทิพย์  วิรุฬห์ทรัพย์ 
44 การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พีรณัฐ ประทุมชาติภักด ี
45 การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (smart city) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิตติกา บุญมาไชย 
46 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จิตติพงศ์ ธีรพัธรนนท์ 
47 การด าเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย เศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน 

48 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การเลื่อนระดับช านาญงาน/ช านาญการ ไกพัล รตันสุนทร 

49 การรักษาราชการแทนและการรักษาการในต าแหน่ง สุวัฒน์ ชัยรักษา 
50 การก าหนดต าแหน่ง จักรพงศ์ ปฐมวิวัฒน์ 
51 หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
52 วิธีปฏิบัติราชการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ภูริณัฐ ไชยโย 
53 การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ จันทนี จาตุรโอภาส 
54 การสอบสวนและการสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง พีระพล แก้วประทุมรัศม ี
55 การพัฒนากฎหมายท้องถิ่น นางสาวนภัสร ไพรรุณ 
56 เงินรายได้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายมนสวรรค์  สืบศร ี

57 การจัดการศึกษาปฐมวัย : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ชฎาธาร มะลินิล 

58 การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรพิชชา พานแก้ว 
59 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรพิชชา พานแก้ว 

60 การเขียนโครงการที่ด ี ฐิติเดช สุทธิ 
61 แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของกระทรวงมหาดไทยและ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรกช ชิระปัญญา 

62 พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชาวรัตน์ กระบตัร 



ที ่ ชื่อหลักสูตร/รายวิชา ผู้สอน 
63 การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้-ส่วนราชการราย ได้รับแทนกัน กรณีรับและน าส่งเงินภาษี

ธุรกิจเฉพาะ จากหน่วยเบิกจ่ายของกรมที่ดินเพื่อจัดสรรให้ อปท. 
นางสาวน้ าอ้อย  สัตย์ธรรม  

64 
การยืมเงินราชการและการล้างลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ New GFMIS Thai 

นางสาวจุฑามาส ว่องสาโรจน์ 
นางสาวสุกานดา  กรุตอาชา 

65 การบันทึกรายการจ่ายช าระเงินในระบบ  New GFMIS Thai นางสาวมนัสนันท์  ช าใบ 
66 การรับ-น าส่งเงินรายได้แผ่นดินในระบบ New GFMIS Thai นางสาววิลาวัลย์ พูนวุฒิพงศ์ 
67 การแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ New GFMIS Thai กรณีบันทึกบัญชีแยกประเภท 

ไม่ถูกต้อง 
นางสาวพิกุล  นาคช านาญ 

68 การใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ค าถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot ของ สถ. (DLA) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น 

69 การใช้งาน Platform Google Drive ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น 
70 การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สถ. 

ระบบ Cisco Meeting 
นายประธาน  จันทรโ์พธิ์ 
 

71 ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ จ อ ง ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ท า ง ไ ก ล ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต 
(http://Conbooking.dla.go.th)  
และการใช้งานระบบถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(http://Streaming.dla.go.th) 

นางสาวเทวพิณ  สิทธัตถพงษ์ 
นายประธาน  จันทรโ์พธิ์ 
 

72 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวนิพาพร พ่ึงหล้า 
73 ระเบียบงานสารบรรณ  ส านักงานเลขานุการกรม 

74 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานเลขานุการกรม 

75 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน นายเจนวิทย์ เชื้อสาวะถ ี
76 การวางแผนการตรวจสอบประจ าปี กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวธันยพร  เทียมตระกูล 
77 การสร้างตัวช้ีวัดประกอบการปฏิบัติงาน นางสาวฌัฌฌา ภู่เหลือ 
78 พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และแนวปฏิบัติกระบวนการ

ทางดิจิทัลเบื้องต้น 
นางสาวพัชริดา เจดิดีสกลุ 

79 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย ์
 

80 แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย ์
 

81 การขับเคลื่อนโครงการควบคุม ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
82 แนวทางการขับเคลื่อนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
83 การด าเนินโครงการมอบหมายเอกชนก าจัดขยะเพื่อแปรเป็นเช้ือเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า นายศิริรตัน์ บ ารุงเสนา 
84 การด าเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน นายศิริรตัน์ บ ารุงเสนา 
85 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 นายพีระพล แก้วประทุมรัศมี 

อัพเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566  

 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

โทร. ๐ ๒241 9000 ต่อ 1251-2 

หรือ localmooc@gmail.com 




