บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร เจาพนักงานประปา รุนที่ 1 รหัสหลักสูตร 437001
ระหวางวันที่ 6 - 24 ธันวาคม 2561
สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คลอง 6 อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ - นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนง อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
1 นาง อณิมา
หลําสุบ
เจาพนักงานประปา อบต. คลองหิน
อาวลึก
กระบี่
6810509
2 นาง สําอางค ผลแกว
เจาพนักงานประปา อบต. บานกลาง อาวลึก
กระบี่
6810504
3 นาย ศักดา
หอมหวล เจาพนักงานประปา อบต. ตะคร้ําเอน ทามะกา
กาญจนบุรี 6710509
4 นาย บํารุง
ศรีออน
เจาพนักงานประปา ทต. ทาไม
ทามะกา
กาญจนบุรี 5710504
5 นาย ปริญญา เหรียญเครือ เจาพนักงานประปา ทม. ทาเรือพระแทน ทามะกา
กาญจนบุรี 4710501
6 นาย ทรงวุฒิ ลังภูรี
เจาพนักงานประปา ทต. โพน
คํามวง
กาฬสินธุ 5461002
7 นาย วิษณุกร ดอนสมจิตร เจาพนักงานประปา ทต. ทาคันโท
ทาคันโท
กาฬสินธุ 5461101
8 นาย ภาสกร วิเชียรชัย เจาพนักงานประปา ทต. หวยโพธิ์
เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ
5460105
9 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ อําไพรศรี เจาพนักงานประปา ทต. หวยผึ้ง
หวยผึ้ง
กาฬสินธุ 5461401
10 นาย โสฬส
อยูวัตร
เจาพนักงานประปา ทต. คุงสําเภา
มโนรมย
ชัยนาท
5180201
11 นาง ภิญญดา พิเศษชีพ เจาพนักงานประปา อบต. หวยบง
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
6360118
12 นาย เจริญสุข รัตนะ
เจาพนักงานประปา อบต. ปากน้ํา
เมืองชุมพร ชุมพร
6860115
13 นาย โชษิต
เชื้อมหาวัน เจาพนักงานประปา ทต. บานเหลา เวียงเชียงรุง เชียงราย 5571701
14 นาย จีระ
บุตรจันทร เจาพนักงานประปา อบต. ชุมพล
องครักษ
นครนายก 6260404
15 นาย ไพฑูรย ออนแชม เจาพนักงานประปา อบต. สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม 6730111
16 นาย วัชรพันธ พูอภิชาติ เจาพนักงานประปา ทม. กระทุมลม สามพราน นครปฐม 4730602
17 นาย มาโนชญ หรุนเลิศผล เจาพนักงานประปา อบต. ยายชา
สามพราน นครปฐม 6730614
18 จ.อ. สุรพงษ ประพฤติชอบ เจาพนักงานประปา ทต. เทพาลัย
คง
นครราชสีมา 5300401
19 นาย สุวิทย
ทุดปอ
เจาพนักงานประปา ทม. บัวใหญ
บัวใหญ
นครราชสีมา 4301201
20 นาย ศิริวัฒน จิตตพินิจ เจาพนักงานประปา ทต. ทางพูน
เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 5802301
21 นาย วีรยุทธ เขตทัย
เจาพนักงานประปา อบต. ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 6800606
22 จ.ส.อ. สายัณห เจริญสุข
เจาพนักงานประปา อบต. ดุสิต
ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช 6801803
23 นาย จรูญวิทย มุณีวรรณ เจาพนักงานประปา ทต. พรหมคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 5800203
24 นาย เจษฎา กิตติธิรางกูร เจาพนักงานประปา ทต. พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 5800202
25 นาย ธีรวัฒน สุภาวีระวัฒน เจาพนักงานประปา อบต. ทาซัก
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800112
26 นาย สมปอง พรหมมณี เจาพนักงานประปา อบต. นาเคียน
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800115
27 นาย สุพิชญนันทน ศิลปะรักษ เจาพนักงานประปา ทต. ลานสกา
ลานสกา
นครศรีธรรมราช 5800301
28 นาย ทนงศักดิ์ ปลอบโยน เจาพนักงานประปา ทต. ทุงชาง
ทุงชาง
นาน
5550801
29 นาย คุณัช
สุปง
เจาพนักงานประปา ทต. หนองแดง แมจริม
นาน
5550201
30 นาย วิรัตน
ศรีนุกูล
เจาพนักงานประปา ทต. ทาสะอาด เซกา
บึงกาฬ
5380401

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร เจาพนักงานประปา รุนที่ 1 รหัสหลักสูตร 437001
ระหวางวันที่ 6 - 24 ธันวาคม 2561
สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คลอง 6 อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ - นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนง อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
31 นาย ไพบูลย โคตมูล
เจาพนักงานประปา อบต. หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย
6310711
32 นาย ชาญ
มาสุวรรณ เจาพนักงานประปา อบต. บึงทองหลาง ลําลูกกา
ปทุมธานี 6130608
33 นาย นพดล
มีประวัติ เจาพนักงานประปา ทม. หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ 4770701
34 นาย ประสิทธิ์ สรอยสมวงษ เจาพนักงานประปา ทต. บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี 5250601
35 นาง ออย
สุทัศน
เจาพนักงานประปา ทต. คลองจิก
บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5140609
36 นาย สํารวม พรรณโชคดี เจาพนักงานประปา ทต. ปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5140607
37 ส.อ. ธานินทร ทองอํา
เจาพนักงานประปา อบต. บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650107
38 จ.ส.อ. อาคม
กลอมเกลา เจาพนักงานประปา ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 3650102
39 นาย ฝน
พราหมณี เจาพนักงานประปา ทต. ทายาง
ทายาง
เพชรบุรี
5760501
40 นาย นิรุต
แกวพิกุล เจาพนักงานประปา ทต. หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
5760103
41 นาย กฤตกร แกนมณี
เจาพนักงานประปา ทต. แมหลาย
เมืองแพร แพร
5540105
42 นาย สาธิต
รอดผล
เจาพนักงานประปา อบต. เชิงทะเล
ถลาง
ภูเก็ต
6830304
43 นาย ไตรภพ แถวสามารถ เจาพนักงานประปา อบต. ไมขาว
ถลาง
ภูเก็ต
6830306
44 นาย เจริญ
มะธุระ
เจาพนักงานประปา ทต. ฉลอง
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
5830103
45 นาย ชํานาญ แมนเมือง เจาพนักงานประปา ทต. เชียงยืน
เชียงยืน
มหาสารคาม 5440501
46 นาย สมพร
พันเสนา เจาพนักงานประปา ทต. นาเชือก
นาเชือก
มหาสารคาม 5440701
47 ส.อ. วิทยา
แสนคํา
เจาพนักงานประปา ทต. ปาย
ปาย
แมฮองสอน 5580301
48 นาย สําราญ โสมาบุตร เจาพนักงานประปา ทต. คอวัง
คอวัง
ยโสธร
5350701
49 นาย คําภา
เพ็งวิกาศ เจาพนักงานประปา ทต. จตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
5450401
50 นาย ชวลิต
เสารวิบูลย เจาพนักงานประปา ทต. บานนิเวศน ธวัชบุรี
รอยเอ็ด
5450502
51 วาที่ร.ต. วรวุธ
หงสผาแกว เจาพนักงานประปา อบต. สะอาดสมบูรณ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
6450111
52 นาย สุดี
สาทอง
เจาพนักงานประปา ทต. ละอุน
ละอุน
ระนอง
5850201
53 นาย เอกชัย นิลธิเสน
เจาพนักงานประปา อบต. ทางเกวียน แกลง
ระยอง
6210317
54 นาย เกษม
ไกรลาศ
เจาพนักงานประปา ทต. บานนา
แกลง
ระยอง
5210307
55 นาย รัฐพงศ มะลิวัลย เจาพนักงานประปา อบต. เขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง
6210703
56 นาย ทินกร
ทรงเจริญ เจาพนักงานประปา อบต. แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี
6700411
57 นาย วันเฉลิม จํานงโชติ เจาพนักงานประปา ทต. โพหัก
บางแพ
ราชบุรี
5700602
58 นาย มาตุภูมิ ดุษรักษ
เจาพนักงานประปา ทต. กระจับ
บานโปง
ราชบุรี
5700503
59 นาง สุธาศินี รัตนจันทร เจาพนักงานประปา ทต. ทาโขลง
ทาวุง
ลพบุรี
5160501
60 นาย ธวัชร
แกวประภา เจาพนักงานประปา ทต. เสริมงาม เสริมงาม ลําปาง
5520401

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร เจาพนักงานประปา รุนที่ 1 รหัสหลักสูตร 437001
ระหวางวันที่ 6 - 24 ธันวาคม 2561
สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คลอง 6 อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ - นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนง อปท. สังกัด
อําเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
61 นาย สาคร
โคตระภู
เจาพนักงานประปา ทต. เชียงกลม ปากชม
เลย
5420401
62 นาย ณัฐพงษ จิระสัญญาณสกุล เจาพนักงานประปา ทต. ภูกระดึง
ภูกระดึง
เลย
5421001
63 นาย ชัยวัฒน ลาพันธ
เจาพนักงานประปา อบต. รุง
กันทรลักษ ศรีสะเกษ 6330419
64 นาย พิทยา
ทรงกลด เจาพนักงานประปา อบต. น้ําเกลี้ยง น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ 6331505
65 นาย ทวี
เพี้ยบุญมาก เจาพนักงานประปา อบต. จาน
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105
66 นาย ชยพล
เพชรดา
เจาพนักงานประปา ทต. ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ 5331401
67 จ.อ. ชูสิทธิ์
ดาบพิมพศรี เจาพนักงานประปา ทต. กุดบาก
กุดบาก
สกลนคร 5470301
68 นาย อาทิตย ศรีโคตร
เจาพนักงานประปา ทต. สองดาว
สองดาว
สกลนคร 5471301
69 นาย บุญธรรม ซกจิตั้น
เจาพนักงานประปา ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร 4740202
70 นาย เกษม
คําผอง
เจาพนักงานประปา อบต. ทาเสา
กระทุมแบน สมุทรสาคร 6740208
71 นาย พงศพันธุ พิมพพรหม เจาพนักงานประปา อบต. หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร 6740307
72 นาง แสงอรุณ เอกฉัตร
เจาพนักงานประปา อบต. บานลํา
วิหารแดง สระบุรี
6190405
73 นาย วินัย
มานอก
เจาพนักงานประปา ทต. เคียนซา
เคียนซา
สุราษฎรธานี 5841401
74 นาย โสภณ
เจริญสุข
เจาพนักงานประปา ทต. พนม
พนม
สุราษฎรธานี 5841001
75 นาย พิชิต
หนูคง
เจาพนักงานประปา อบต. สินปุน
พระแสง
สุราษฎรธานี 6841608
76 นาย รังสรรค ผาลึก
เจาพนักงานประปา ทต. ชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี สุรินทร
5320201
77 นาย เสริม
สุดใสดี
เจาพนักงานประปา ทต. กังแอน
ปราสาท
สุรินทร
5320501
78 นาย นายชาตรี พิมพยนต เจาพนักงานประปา อบต. นาดี
เมืองสุรินทร สุรินทร
6320115
79 นาย ปรัชญา ชนามุยา เจาพนักงานประปา อบต. นาดี
เมืองสุรินทร สุรินทร
6320115
80 นาย ดุสิต
สมมะวัง
เจาพนักงานประปา ทม. ทาบอ
ทาบอ
หนองคาย 4430201
81 นาย ประวิทย กันยะวงคหา เจาพนักงานประปา อบต. บานวาน ทาบอ
หนองคาย 6430206
82 นาย เฉลิมพงศ อุปรี
เจาพนักงานประปา อบต. บานดารา พิชัย
อุตรดิตถ 6530712
83 นาย ไชยวัฒน สันโดด
เจาพนักงานประปา อบต. กองโพน
นาตาล
อุบลราชธานี 6343001
84 นาย เจษฎา ใหญผา
เจาพนักงานประปา อบต. ไรใต
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 6341907
85 วาที่ร.ต. ปยะพัฒน ศรีผึ้ง
เจาพนักงานประปา ทต. มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี 5341401

พื้นที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจาก
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ชื่อหนวยงาน ...........................................................................................................................................................
:
อําเภอ ....................................................................... จังหวัด : ............................................................................
21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
จํานวนเงินคาเขารวม ........................................................................................................................................
อบรม :
.................
แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร
สวนของธนาคาร
สาขา.........................
....
วันที.........................
่
....
เจาพนักงานประปา
ชื่อหลักสูตร ......................................................................................................................................................
:รหัสหลักสูตร....................
- รหัสรุน : (Ref. No.1)
:

4

3 7 0
รหัสหลักสูตร

0 1
รหัสรุน

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ
.........................................................................................................................................
ฝกอบรม :
.....
รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2)
:
รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต.
Ref. No.3 : (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)
21,000.00 บาท
จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข)
......................................................................................................................
:
................
สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน
จํานวนเงินคาเขารวมอบรม ...............................................................................................................
(ตัวหนังสือ) :
...............
ลงชื่อ ผูนํา ..................................................
.......
ฝาก
โทรศัพท ผูนํา ...........................................
ฝาก
......
- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น
- กรุณาโอนเงินคาอบรมกอนเปดอบรม 15 วัน

หลักสูตร เจาพนักงานประปา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
**********************************
๑. ปรัชญา พัฒนาบุคลากรทองถิ่นใหมีขีดสมรรถนะสูง และเปนมืออาชีพปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหนาที่
นําองคกรสูความเปนเลิศเพื่อการสรางประโยชนสุขแกประชาชนอยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
๒. หลักการและเหตุผล
ด ว ยคณะกรรมการกลางขา ราชการองคการบริ หารสว นจัง หวั ด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีส าระสํา คัญ ที่ ตอ งจั ด ทํ า หลั กสูตรของสถาบั น พั ฒ นาบุ คลากรท อ งถิ่ น ให
สอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่น ประกอบดวยองคประกอบ ๓ สวนใหญ ๆ คือ
๒.๑ หนาที่ความรับผิดชอบ (Key Accountabilities) ซึ่งจะเปนการกําหนดวาตําแหนงงานนั้นๆ
จะตอ งบรรลุ ผ ลสัม ฤทธิ์ ในดา นใดบ า งจึ ง จะถื อ วา บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค ข องงานประจํ า ตํ า แหน ง อัน เป น การ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยครบถวนตอการปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นกําหนดไววา ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะประจําตําแหนง (Knowledge and Experiences) ซึ่งเปนการกําหนดวา
ตําแหนงงานนั้นตองมีคุณสมบัติเชิงคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ ในระดับใดที่จําเปนเพียงพอแก การ
ปฏิบัติงานประจําตําแหนงใหสัมฤทธิ์ผล ไมต่ําหรือสูงเกินความจําเปนของระดับงานในตําแหนง
๒.๓ ความรู ทักษะ และสมรรถนะ (Skills and Competencies) ซึ่งจะเปนการกําหนดวา
ตําแหนงงานตางๆ ตองการความรูทักษะ และสมรรถนะใดที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใหไดผลงานที่ดี
ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งมีภารกิจ อํานาจหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรสํา หรับใชในการฝกอบรม
พัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อใหขาราชการสวนทองถิ่นมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่ตรงกับมาตรฐาน
ตําแหนงและมีศักยภาพสูง เปนมืออาชีพในการปฏิบัติภารกิจเพื่อองคกรและประชาชนตอไป
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเ ขา รับ การฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกํ าหนดตํา แหน ง
มีวิสัยทัศนและทัศนคติที่ถูกตอง ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน ขององคกรและประชาชน ตลอดจน มีความ
สามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา มีการสรางเครือขาย เพื่อปรึกษาหารือและปฏิบัติงานรวมกัน
และนําประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม ไปปรับใชในองคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. กลุมเปาหมาย ผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานประปาของ อปท. ระดับปฏิบัติงาน – ชํานาญงาน

-๒๕. ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการ
๕.๑ ผูที่เขารับการฝกอบรม มีผลประเมินการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ ๖๐
๕.๒ ผูเขารับการฝกอบรมใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๕.๓ ผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนในการทํางานเพื่อองคกรและประชาชน
๕.๔ ผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา
๕.๕ ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับการ
ทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๖ ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงองคกร และประชาชนเปนหลัก
๕.๗ ผูเขารับการฝกอบรมมีการสรางเครือขายที่เขมแข็ง เพื่อการปรึกษาหารือและปฏิบัติงานรวมกัน
๖. ระยะเวลาการศึกษาอบรม ๑๙ วัน
- พิธีเปด – ปด
- ศึกษาในหองเรียน
- ดูงานนอกสถานที่
- ศึกษาคนควาดวยตนเอง

๑
๑๔
๒
๒

วัน
วัน
วัน
วัน

๗. โครงสรางหลักสูตร
หมวดที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อหมวดวิชา
วิชาพื้นฐาน
วิชาศาสตรพระราชา
วิชาเฉพาะตําแหนง
วิชาเสริมประสบการณ
รวม

จํานวน
วิชา
๘
๑
๑๔
๔

จํานวน
ชั่วโมง
๒๔
๓
๔๕
๑๒

๒๗

๘๔

ความรูที่จําเปนประจําสายงานทั่วไป ไดมีการแบงออกเปน ๔ หมวดวิชา โดยกําหนดขึ้นภายในกรอบ
มาตรฐานตําแหนง ประกอบด วย ๑) หมวดวิชาพื้นฐาน ๒) หมวดวิชาศาสตรพระราชา ๓) หมวดวิชาเฉพาะ
ตําแหนง ๔) หมวดวิชาเสริมประสบการณ โดยมีหัวขอวิชา ดังนี้
หมวดที่ ๑ วิชาพื้นฐาน เปนวิชาที่ควรจะรู เพื่อเปนการเสริมสรางองคความรูระดับพื้นฐานที่ผูดํารง
ตํา แหนงพึงมี โดยใหมีเขา ใจในบริบทของตําแหนง ของตนเอง ขององคกร ตลอดจนสภาพแวดลอม และ
สถานการณ ในช ว งระยะเวลาที่เผชิญอยูนั้น โดยหั วขอวิ ชาการ จํา นวน ๘ วิ ช า รวมระยะเวลา จํา นวน
๒๔ ชั่วโมง ดังนี้
๑.กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด และ
ขอมูลขาวสารของราชการ
๓ ชัว่ โมง
๒. โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง, ๓ ชั่วโมง
๓. บทบาทและภารกิจของ อปท.ตามกฎหมายกระจายอํานาจ
๓ ชัว่ โมง
๔. การบริหารงานบุคคลของ อปท.
๓ ชั่วโมง

-๓๕. เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ
๖. กลยุทธการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ อปท.
๗. สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น
๘. รัฐบาลดิจิทัล สูประเทศไทย ๔.๐

๓ ชัว่ โมง
๓ ชัว่ โมง
๓ ชัว่ โมง
๓ ชั่วโมง

หมวดที่ ๒ วิชาศาสตรพระราชา เพื่อเป น การเสริ มสรา งองคความรูที่เ กี่ ยวกับศาสตร พระราชา
สําหรับ นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชน และประเทศ ไดอยา งมีคุณภาพ โดยมีหัว ข อ
วิชาการ จํานวน ๑ วิชา ระยะเวลา จํานวน ๓ ชั่วโมง ดังนี้
๑) การปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงาน

๓ ชั่วโมง

หมวดที่ ๓ วิชาเฉพาะตําแหนง เปนวิชาหลักในตําแหนงหนา ที่ เพื่อเปนการพั ฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติหนาที่ใหเพิ่มสูงขึ้น ดวยการเพิ่มพูนและเสริมสรางองคความรูใหตรงตามกรอบภารกิจของตําแหนง เกิด
ความเขาใจอยางถูกตองชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยา งมีคุณภาพ โดยมีหัว ขอ วิช าการ
จํานวน ๑๔ วิชา รวมระยะเวลา จํา นวน ๔๕ ชั่วโมง ดังนี้
๑. ความรูพื้นฐานในการทดสอบ วิเคราะห บํารุงรักษาระบบน้ําดิบ
๒. ระบบผลิตน้ําประปา
๓. ระบบการจายน้าํ ประปา
๔. การใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณในระบบจายน้ํา
๕. เทคนิคการใหบริการน้ําประปา
๖. การบริหารงานประปาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
๗. การจัดการความรูทรัพยากรน้ําบาดาล
๘. การใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณในระบบผลิต
๙. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๑๐. กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ.๒๕๔๒
๑๑. สัมมนาการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพกับขอสังเกตของ สตง.
๑๒. กฎหมายวาดวยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
๑๓. ระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณของ อปท.
๑๔. ความรูพื้นฐานในงานชางไฟฟา

๓ ชั่วโมง
๖ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

หมวดที่ ๔ วิชาเสริมประสบการณ เปนวิชาที่นาจะรู เพื่อเปนการเสริมสรางเพิ่มพูนองคความรูของผูปฏิบัติ
หนาที่ใหสามารถนําไปประยุกตใชประสานกับองคความรูพื้นฐาน องคความรูศาสตรพระราชา และองคความรู
เฉพาะตํา แหนง ไดอยา งมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีหัว ขอ วิช าการ จํา นวน ๔ วิช า รวมระยะเวลา จํ า นวน
๑๒ ชั่วโมง ดังนี้
๑. ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพในโอกาสตาง
๒. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๓. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเจาพนักงานประปา
๔. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

-๔๘. การสรางเสริมประสบการณ การศึกษาดูงาน (จํานวน ๒ วัน )
๑) การบริหารงานขององคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชนภาคประชาชน ที่ประสบ
ความสําเร็จเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติงานดานงานประปาที่มีประสิทธิภาพ
๒) การบริหารจัดการองคกรและบุคลากรตามหลักการทรงงานศาสตรพระราชา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการวางแผนพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) การบริหารงานประปาดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) การสงเสริมและการพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู
๕) รูปแบบและวิธีการจัดการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๖) ฯลฯ
๙. เทคนิคและวิธีการที่ใชในการฝกอบรม
๑) บรรยาย
๒) การนําอภิปรายและอภิปรายเปนคณะ
๓) การสัมมนาทายบทเรียน
๔) กรณีศึกษา
๕) สาธิต/ฝกปฏิบัติ
๖) ซักถามปญหา
๗) ศึกษาดูงาน
๑๐. การประเมินผลการฝกอบรม โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
๑) ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร
๒) ประเมินผลโครงการ
๓) ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม
๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์และศักยภาพของผูเขาอบรมตามเกณฑที่กําหนด
(๔.๑) ประเมินผลทางพฤติกรรม
(๔.๒) ประเมินผลทางวิชาการ
(๔.๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร

โดย กลุมพัฒนาหลักสูตรทั่วไป

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเจาพนักงานประปา รุนที่ 1
๑. รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖1 ตั้งแตเวลา 07.00 น – 09.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น (คลอง 6) อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พรอม
หนังสือสงตัวจากตนสังกัด และสําเนาการชําระเงิน
๒. การแตงกาย
1) วันอบรม (ชุดนักศึกษา)
- ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา
ใสในวันอังคาร – วันศุกร
- หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา
ใสในวันอังคาร – วันศุกร
2) วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
3) ชุดออกกําลังกาย
- เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย ๒ ตัว
- กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา อยางนอย ๒ ตัว
- รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว
หมายเหตุ กรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการสง เสริมการแตง กายดว ยผา ไทย/ผ า พื้น ถิ่น
ทุกวันอังคารของสัปดาห จึงของความรวมมือใหนักศึกษาเตรียมชุดผาไทย/ผาพื้นถิ่น มาดวย (ถามี)
3. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม
4. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให
5.๑ กระเปาเอกสาร ๑ ใบ
5.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก
การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย
ขอใหองคกรปกครองสว นทองถิ่น ชํา ระโดยการโอนเงินเขา บัญ ชี ผา นทางการให บ ริ การ (Counter
Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ
(Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน
(Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ รหัส อปท.
สําหรับฝกอบรม)
(Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม และใหใชแบบใบชําระ
คาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว
หมายเหตุ : ๑. ไมอนุญาตใหนําบุคคลภายนอก (ที่ไมเกี่ยวของกับการอบรม) เขาหองพักโดยเด็ดขาด
๒. ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีด
ไวบริการแลว)

