
ท มท ๐ ๓ ๐ ๖ .๓ /./{นุ]̂ กรมการปกครอง 
ถนนอพเางค กทม. ๑๐๒๐๐

^ 0  พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เร่ือง แบบสอบถามเก่ียวกับการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการงานพ้ืนท่ี สำหรับนักบริหารข้ันสูง (บพส.)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. บทคัดย่อ ๑ ขุด

๒. แบบสอบถามหลักสูตรการบริหารจัดการงานพื้นท่ี สำหรับนักบริหารข้ันสูง (บพส.) ๑ ฉบับ
ด้วยกรมการปกครอง โดยวิทยาล ัยการปกครอง จะดำเน ินการศึกษาอบรมของผู้ดำรง 

ตำแหน่งปลัดจังหวัดในหลักสูตรการบริหารจัดการงานพื้นที่ สำหรับนักบริหารขั้นสูง (บพส.) ในห้วงเวลา 
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๙ (ศึกษาอบรมสัปดาห์ละ ๒ วันเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) 
รวมระยะเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔๘ วันทำการ เพื่อเป็นการต่อยอดกระบวนการพัฒนาบุคลากรชอง 
กรมการปกครองให้มีความต่อเนื่อง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดหรือเทียบเท่า ซึ่งจำเป็นต้องอาศัย 
การประสานงาน และความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งจะเป็นการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ท ี่จะนำไปใช้ในการบริหารราชการพื้นท ี่ท ี'หลากหลายมิต ิ และเป ็นการบ ูรณ าการเคร ือข ่าย 
การบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงต่อไป

กรมการปกครอง โดยวิทยาลัยการปกครอง จึงส่งแบบสอบถามมายังท่าน เพื่อโปรดให้ 
ปลัดจังหวัด พิจารณากรอกแบบสอบถามดังกล่าว และโปรดส่งแบบสอบถามกลับคืนที่วิทยาลัยการปกครอง 
ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณภพ เหลอืงไพโรจน)์
รรง3 ร"นดื ป.'ร่เบตราชการแพน 

อธิบดืกรมถารปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง 
ฝ่ายประสานการรัเกอบรม 
โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๔๔๐๖



แบบสอบถามปลัดจังหวัด
หลักสูตร การบริหารจัดการงานพื้นที่ สำหรับนักบริหารระดับสูง (บพส.) 

ณ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑. ยินดีเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

( ^ )  ตลอดหลักสูตร ไม่สามารถอบรมได้ตลอดหลักสูตร

๒. ไม่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม เพราะ

๒.๑......................................................
๒.๒...................................
๒.๓............................................

๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑......

๓.๒.....
๓.๓.......

กรุณาล่งแบบสอบถามกลับ ท่ี
๑. วิทยาลัยการปกครอง

ถ.รังสิต -  นครนายก ต.รังสิต 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๒. Fax ๐๒-๕๗๗-๔๔๐๖

๓. E-mail Dopaiad@gmail.com

mailto:Dopaiad@gmail.com


หลักสูตรการบริหารจัดการงานพื้นที่สำหรับนักบริหารขั้นสูง (บพส. หรือ ATC)

“Area M anagem ent Training Courses For High C om p eten ce  Executives”

๑. คำน่า (PREFACE)

๑. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้กรมการปกครองจัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการงาน 
พื้นที่สำหรับนักบริหารขั้นสูง ( บพส. /  ATC. ) เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ร่วมกันสำหรับข้าราชการระดับสูง 
กับนักธุรกิจ ผู้บริหารภาคเอกซน ที่จะมาร่วมกันศึกษาตามหลักสูตร บพส. นี้

๒. เป็นหลักสูตรที่ผู้เข ้ารับการอบรมจะได้มีองค์ความรู้ท ี่จะใข้ในการบริหารจัดการพื้นที่ 
ที่หลากหลายมิติ เป็นการบูรณาการให้ส่วนราชการและภาคเอกซนเข้าใจในรูปแบบและกระบวนการวิธีบริหาร 
ราชการในพื้นที่โดยเฉพาะงานชองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ อ ันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
บนพื้นฐานความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ การบริหารงานและการประสานงานอย่างบูรณาการ 
ชองผู้บริหารระดับสูงเป็นหลัก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประซาซนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

๓. เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ที่ต่อเนื่องสำหรับบุคลากรที่จะ 
ดำรงตำแหน่งนักบริหารต้นต่อไป สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) มาแล้ว รวมไปถึง 
หน่วยงานราชการ และภาคเอกซนอื่นๆ ด้วย
๒. การเรียนรู้ในหลักสูตร (โครงสร้างหลักสูตร)

เรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยจะเรียนในขั้นเรียนที่วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี ๑๐๘ ช่ัวโมง ศึกษาดูงาน ๒๐๔ ช่ัวโมง รวม ๔ หมวด ๓๔ วิชา ๓๑๒ ช่ัวโมง ได้แก่ 

หมวดที่ ๑ ความรู้ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ๔ วิชา ๑๒ ช่ัวโมง
หมวดที่ ๒ ความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ ๑๒ วิชา ๒๗ ช่ัวโมง
หมวดที่ ๓ ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนา ๑๔ วิชา ๓๓ ช่ัวโมง
หมวดที่ ๔ การเสริมสร้างประสบการณ์การบริหาร ๔ วิชา ๒๔๐ ช่ัวโมง

(ในข้ันเรียน ๓๖ ช่ัวโมง นอกขั้นเรียน ๒๐๔ ช่ัวโมง)

๓. คุณสมบัติผู้เข้ารับการ'ฝึกอบรม

๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป

๑) อายุ'ไม่ต่ําก'ว่า ๔๔ ปี บริบูรณ์ (ในวันท่ีสมัคร) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เว้นปริญญากิตติมศักดี้)

๒) เป็นผู้ได้รับการไว้วางใจที่จะเข้าถึงขั้นความลับชองทางราชการระดับ “ลับที่สุด”
หรือเป็นบุคคลที่ได้ผ่านการตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลจากหน่วยงานรัฐว่าไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของขาติ 

๓) เป็นผู้!ด้รับความยินยอมให้เข้ารับการศึกษาตามสายการบังคับบัญชา จากหัวหน้า 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

บทคัดย่อ



- ๒-
๔) เป็นผู้ม ีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตลอดหลักสูตรโดยส่วน 

ราชการด้นสังกัดพร้อมที่จะหาบุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนในระหว่างเข้ารับการศึกษา (ต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อย 
กว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาที่วิทยาลัยการปกครองกำหนด จึงจะได้รับการพิจาณาว่าสำเร็จการศึกษา) 

๔) ระหว่างเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการงานพื้นที่สำหรับนักบริหารขั้นสูง 
(บพล.) ต้องไม่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรใดๆ ที่ทำการศึกษาในเวลาเดียวกัน เพื่อให้มีเวลาเข้ารับการศึกษา 
ในหลักสูตรได้อย่างเต็มที่

๖) ต้องไม่เป็นพระภิกษุ นักพรต นักบวช
๗) มีคุณสมบัติอื่น  ๆ ตามที่วิทยาลัยการปกครองกำหนด

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๑) ข้าราชการกรมการปกครอง ตำแหน่งปลัดจังหวัดหรือเทียบเท่า 
๒) ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจขั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับเงินเดือนอัตราตั้งแต่ 

ขั้นพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือพันตำรวจเอก (พิเศษ) ข้ึนไป
๓) ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่รับ 

เงินเดือนตั้งแต่ระดับ ๙ (เดิม) ข้ึนไป หรือต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 
(๒) ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
(๓) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 

๔) ข้าราชการตุลาการ ที,รับเงินเดือนตั้งแต่ขั้น ๓ ข้ึนไป 
๔) ข้าราชการอัยการ ที่รับเงินเดือนตั้งแต่ขั้น ๔ ข้ึนไป
๖) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐหรือพนักงานองค์การมหาชนที่ดำรง 

ตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนดังกล่าวมาแล้ว
๗) นักธุรกิจหรือพนักงานองค์การธุรกิจมีสัญชาติไทย ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 

และมีสถานภาพมั่นคง มีจรรยาบรรณในการประกอบกิจการ และเป็นผู้ท ี่ม ีประสบการณ์ในการท่างานที่ 
เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายใบด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แกสั่งคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม

๔. ระยะเวลาศึกษาอบรม

ศึกษาอบรมระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน (ศึกษาอบรมสัปดาห์ละ ๒ วัน เฉพาะวันเสาร์ และ 
วันอาทิตย์) รวมระยะเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔๘ วันท่าการ ใช้งบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาทต่อคน (รวมค่าดูงาน 
ต่างประเทศ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท)



- ๓ -
๕. คุณวุฒิท่ีได้รับ

ประกาศนยีบตัรการบรหิารจดัการงานพืน้ทีส่ำหรบันกับรหิารขัน้สงู (บพส.) พรอ้มเขม็วทิยฐานะ

๖. โครงสร้างหลักสูตร
แบง่ออกเปน็ หมวด (M odule ) ประกอบดว้ย

หมวดท่ี ๑ ความรูด้า้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
หมวดท่ี ๒ ความรูด้า้นการบรหิารจดัการพืน้ที ่
หมวดท่ี ๓ ความรูด้า้นการบรหิารการพฒันา 
หมวดท่ี ๔ การเสรมิสรา้งประสบการณก์ารบรหิาร

๓๔วิชา ๓๑๒ ช่ัวโมง

๔ วชิา ๑๒ ช่ัวโมง 
๑๒ วชิา ๒๗ ช่ัวโมง 
๑๔ วชิา ๓๓ ช่ัวโมง 

๔ วชิา ๒๔๐ ช่ัวโมง

หมวดท่ี ๑ หมวดท่ี ๑ ความรู้ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ๔ วิชา ๑๒ ช่ัวโมง
๑.๑ วชิา การจัดโครงสร้างการปกครองและการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี 
๑.๒ วชิา การปกครองสว่นทอ้งถิน่ (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๑.๓ วชิา การปกครองทอ้งที ่ (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๑.๔ วชิา บทบาทกระทรวงมหาดไทยในการบรหิารจดัการพืน้ที ่ (๗ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี

๑.๔.๑ งานดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมัน่คง (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๑.๔.๒ งานดา้นการบรหิารจดัการสาธารณภยั (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๑.๔.๓ งานดา้นการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐั (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๑.๔.๔ งานดา้นการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิฐานราก (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๑.๔ .๕ งานดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูบคุคล (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี

หมวดท่ี ๒ ความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ ๑๒ วิชา ๒๗ ช่ัวโมง
๒.๑ วชิา โครงสรา้งและปจิจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารจดัการพืน้ที ่ (๓ ช่ัวโมง)
๒.๒ วชิา การบรหิารจดัการพืน้ทีเ่มอืง (๓ ช่ัวโมง)
๒.๓ วชิา การบรหิารจดัการพืน้ทีช่นบท (๓ ช่ัวโมง)
๒.๔ วชิา การบรหิารจดัการพืน้ทีค่วามมัน่คงและชายแดน (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๒.๕  วชิา การบรหิารจดัการพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๒.๖ วชิา การบรหิารจดัการพืน้ทีก่ารทอ่งเทีย่ว (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๒.๗ วชิา การบรหิารจดัการพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๒.๘ วชิา การบริหารจัดการแกไิฃปญิหาในพืน้ที ่ (๓ ช่ัวโมง)
๒.๙ วชิา การบรหิารความชดัแยง้ (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๒.๑๐ วชิา การมสีว่นรว่มของประชาชน และชมุชนในการบริหารจดัการพืน้ที ่ (๓ ช่ัวโมง) 
๒.๑๑ วชิา การบรหิารจดัการพืน้ทีต่ามแนวพระราชดำร ิ (๓ ช่ัวโมง)
๒.๑๒ วชิา อัตลกัษณแ์ละ'ประ'วัติศาสตร์'ทอ้งถ่ิน (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี



- ๔ -

หมวดท่ี ๓ ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนา ๑๔ วิขา ๓๓ ช่ัวโมง
๓.๑ วชิา ความรูเ้กีย่วกบัผงัเมอืง (๓ ช่ัวโมง)
๓.๒ วชิา ความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ (๓ ช่ัวโมง)
๓.๓ วชิา ความรูเ้กีย่วกบัโอกาสและการลงทนุในพืน้ที ่ (๓ ช่ัวโมง)
๓.๔ วชิา การบรูณาการแผนงาน โครงการในระดบัพืน้ทีจั่งหวัด (Area based) (๓ ช่ัวโมง)
๓.๕  วชิา การพฒันาพืน้ทีแ่บบ SLOW LIFE CITY (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๓.๖ วชิา บทบาทชององคก์ารภาคเอกซนในการพฒันาพืน้ที ่ (๓ ช่ัวโมง)
๓.๗ วชิา แนวโนม้และการเปลีย่นแปลงของโลกกบัการเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่ (๓ ช่ัวโมง)
๓.๘ วชิา ผลกระทบของการเชา้สูป่ระชาคมอาเซยีนกบัพืน้ที ่ (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๓.๙ วชิา ผลกระทบของการเช้าสู่สังคมผู้สูงอายุกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ี (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที)
๓.๑๐ วชิา การสร้างนวตักรรมในการบริหาร (๓ ช่ัวโมง)
๓.๑๑ วชิา บทบาทชองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๓.๑๒ วชิา สถานการณส์ิง่แวดล้อมในพืน้ที ่ (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๓.๑๓ วชิา บทบาทผูน้ำในการเปลีย่นแปลง (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาท)ี
๓.๑๔ วชิา การตลาดในการบรหิารจดัการภาครฐั (๓ ช่ัวโมง)

หมวดท่ี ๔ การเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการพื้นที่ ๔ วิชา ๒๔๐ ช่ัวโมง
๔.๑ วชิา การสมัมนาถา่ยทอดประสบการณใ์นบรหิารจดัการพืน้ที ่

(โดยผูเ้ชา้ศกึษาอบรมในชัน้เรยีน) (๓๐ ช่ัวโมง)
๔.๒ วชิา กจิกรรมสาธารณประโยชนก์องอาสารกัษาดนิแดน (อส.)

เพือ่การบรหิารจดัการงานพืน้ทีเ่ชงิบรูณาการ
- บรรยายในชัน้เรยีน (๖ ช่ัวโมง)
- ภาคสนาม (๒๔ ช่ัวโมง)

๔.๓ วชิา การดงูานในประเทศ (๔ ภาค รวม ๑๒๐ ช่ัวโมง)
๔.๔ วชิา การดงูานในตา่งประเทศ (๑ ประเทศ รวม ๖๐ ช่ัวโมง)


