
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เก่ียวกับภาพลักษณ์ขององค์กร สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ของ 
รัฐและเอกชน 
 2. เพื ่อ เป็นแกนน าและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ  
งานด้านกิจการพลเรือน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 3. สามารถน าความรู้ที่ เกิดจากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกันในด้านต่างๆ เช่น การรับฟังการบรรยาย
พิเศษ การพูดคุย การเสวนา การร่วมกิจกรรม การดูงานและ
ทัศนศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 4. ได้มีความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีกลมเกลียว 
ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพลังมวลชนในระดับผู้บริหารในการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และความม่ันคงของ
ประเทศชาติต่อไป 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ ให้กับ   
ผู้เข้ารับการอบรม 
 2. เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ เข้ารับการอบรม      
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในอนาคต 
 3.  ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการพลเรือน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรของกองทัพบก และนักธุรกิจ
ภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารราชการแผ่นดิน 
 
 
 
 
 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
คุณสมบัติทั่วไป 
 1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีผลกระทบต่อการ   
เข้ารับการอบรมฯ  
 2) มีอายุต้ังแต่ 45 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 55 ป ี
 3) หากเป็นผู้ส าเร็จและ/หรือผ่านการอบรมพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหารของเหล่าทัพอื่นมาก่อน ต้องมีระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ป ี
 4) ต้องผ่านการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ และสามารถ
เข้ารับการอบรมได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนด  
คุณสมบัติเฉพาะ  
ข้าราชการทหาร/ต ารวจ  
 1) เป็นนายทหาร/ต ารวจ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ พันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอก และพันต ารวจเอก แต่ไม่เกินระดับ 
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ และ 
พันต ารวจเอกพิเศษ (น.4 ขึ้นไป ไม่เกิน น.5)  
 2) ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการของเหล่าทัพ 
หรือเทียบเท่า และมีต าแหน่งเป็นรองผู้บังคับการกรม หรือ
รองผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
 3)  ส าห รับผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ส า เ ร็จการศึกษาจากโรงเ รียน       
เสนาธิการของเหล่าทัพ หรือเทียบเท่า จะต้องมีความรู้
พื้นฐานไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  
 4) ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ ทภ.3  
ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กร
ของรัฐ :  
 1) เป็นข้าราชการระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต าแหน่ง  
รองผู้อ านวยการ ต าแหน่ง ประเภทวิชาการ หรือประเภท
ผู้อ านวยการขึ้นไป ที่มีหน่วยงานหรือองค์กรอยู่ในพื้นที ่ทภ.3  
 2) หัวหน้าส่วนราชการด้านความม่ันคง เช่น หัวหน้า
หน่วยงานด้านการปกครอง (นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ)     
ผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน (นายก

เทศบาล/อบต.) ผอ.ปภ.เขต/หน.ปภ.จังหวัด, ผู้บริหาร
ส านักจัดการป่าไม้เขต, หน.อุทยานแห่งชาติ, ผอ.ปปส.ภาค 
เป็นต้น ที่มีที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ ทภ.3  
 3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ ต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่องค์กรหรือ
หน่วยงาน อยู่ในพื้นที่ ทภ.3 
 4) นักธุรกิจภาคเอกชน ต าแหน่ง ผู้บริหาร/ผู้จัดการหรือ
เทียบเท่าเจ้าของกิจการ ท่ีมีสถานที่ประกอบการในพื้นที่ ทภ.3 
** จ านวนผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ** 

ระยะเวลาการอบรม 
ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 18 ธ.ค. 63 จ านวน 4 สัปดาห์ 
      
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
     1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ไม่เกิน 1 เดือน) 

          2. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  
      พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
       3. ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
    4. ส าเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท จ านวน 1 ชุด  

      (เฉพาะภาคเอกชน)    
 หมายเหตุ 
    - ทภ.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคล 
      เข้ารับการอบรมฯ โดยจะท าการสัมภาษณ์ใน 
      วันที่ 13 พ.ย. 63 ณ ทภ.3 
    - สรุปผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารับการอบรมฯ :  
       วันที่ 16 พ.ย. 63 (ผ่านทางเว็บไซต์ ทภ.3) 
    - ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของ     
      หลักสูตรที่ก าหนดและต้องมีเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 85 ของเวลาการอบรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



หลกัสตูร 
พฒันาสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รหิาร       

กองทพัภาคที ่3 รุน่ที ่2 
(พสบ.ทภ.3 รุน่ที ่2) 

ระหวา่งวนัที ่26 พ.ย. - 18 ธ.ค. 63 
 

ขอบเขตการอบรม 
   ภาควิชาการ 
 - ภารกิจและการด าเนินงานของ ทภ.3 
 - ปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงในพื้นที่ 
 - การด าเนินงานด้านมวลชนของ ทภ.3 
 - ทุนปรัชญาเพื่อความม่ันคง (ทปค.) และการด าเนิน 
  งานจิตอาสาเพือ่ความม่ันคง (จสค.) เพื่อขับเคลื่อน 
  เครือข่ายภาคประชาสังคม 
   ภาคปฏิบัติ 
 - การบรรยายทางวิชาการ 
 - การสัมมนา/การเสวนา 
 - การแบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น 
 - ทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ 
 - กิจกรรมสาธารณะประโยชน์สนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
  ความม่ันคง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีเข้ารับการอบรมและสัมภาษณ์ 
 

 
กองทัพภาคที่ 3 

(ที่ต้ัง)..........................................................................            
.................................................................................... 

    

การรับสมัคร 
1. ขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทภ.3 
โทรศัพท์/โทรสาร ...................... (ภายในวันเวลาราชการ) 
2. สมัครได้ที่เว็บไซต์................................................... 
(..........................................) หรือแสกน QR Code 
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