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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 1. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรมอนามัย กอนการเดิน 
เขารับการฝกอบรม 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงต อเจาหนาท่ีประจําโครงการในวันรายงานตัว 

พรอมทั้งสําเนาหลกัฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สบ.พถ. ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของอาคาร โดยทําการ
ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 องศาเซลเชียส  
จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครดั 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานที่ในวัน

รายงานตัว 
6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของ

เขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต (เวลาเปดประตู 05.00 น. เวลาปดประตู 23.00 น.) 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

************************************************************ 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม   
ชุดเรียน - วันจันทร/พิธีเปด/ปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร/วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัว/วันพุธ/วันศุกร  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 
 

************************************************ 



  

        
 

หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับช านาญการ) 
********************************** 

1. ปรัชญา  พัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคล ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารง         
     ต าแหน่งและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 นักทรัพยากรบุคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยทั่วไปเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านแผนงาน จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ 
เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบการวางระบบ เพ่ือการจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ย วกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์แนวทางการศึกษา พัฒนามาตรฐานและกลวิธี 
การด าเนินงาน ค้นคว้า ประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านบริหารงาน ต้องท าหน้าที่ก าหนดระดับต าแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่
และความรับผิดชอบ เพ่ือไปประกอบการจัดท าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
และการแบ่งภายในที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจ 
หลักอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน 
กับหน่วยงานอื่น เพ่ือที่จะให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ต้องท าหน้าที่จัดระบบงานและอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ติดตาม 
และประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติตลอดจนมีการจัดรูปแบบ
และแนวทางในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยก าหนด
หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้ เพ่ือที่จะท าให้การด าเนินการเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง  
มีการสอนงานพัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงานที่ก ากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ ต้องท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากร และงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ รวมไปถึง 
การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลังและวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า 
โดยให้ เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด ร่วมบริหารและก าหนดแนวทางการใช้ทรัพยากร 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

/จะเห็นว่า... 
กลุ่มสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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 จะเห็นว่า ผู้ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จะต้องปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงานตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานสูง  

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคล้องกับความจ าเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และการรองรับภารกิจการบริการประชาชน เพ่ือการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง จึงมอบให้ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลขึ้น เพ่ือใช้พัฒนาให้ผู้ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูง 
ในการท างานให้กับองค์กรและสามารถท าหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไปสู่การพัฒนา 
ทีด่ีขึ้นในด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

3.  วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง 
 3.2 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.3 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

และสามารถท างานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม  
 3.4 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ  

และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  
 3.5 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน 

และการปฏิบัติงาน 
 3.6 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานระหว่างกัน และสร้างสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 

4.  คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น 
 4.1 ด ารงต าแหน่งทรัพยากรบุคคล 
 4.2 จ านวนประมาณ 80 – 100 คน/รุ่น 

5.  รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
 5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม 26 วัน ดังนี้ 
  - พิธีเปิด – ปิด      จ านวน     ๑  วัน 
           - ศึกษาในห้องเรียน     จ านวน   ๑9  วัน 
           - ดูงานนอกสถานที่     จ านวน     ๓  วัน 
           - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     จ านวน     4  วัน 
 

 
 
 
 

/5.2 โครงสร้าง… 
กลุ่มสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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 5.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 4 หมวด 35 วิชา 120 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จ านวน 

วิชา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

1 
2 
3 
4 
 

วิชาพ้ืนฐาน  
วิชาศาสตร์ของพระราชา 
วิชาเฉพาะต าแหน่ง 
วิชาเสริม 
 

12 
1 

14 
8 
 

36 
3 

57 
24 

 
รวม 35 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จ านวน 12 วิชา 36 ชั่วโมง 
       ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรต้องรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของตน 

1) วิชาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและ                       3 ชั่วโมง 
                 เทคโนโลยีสมัยใหม่                        

2) วิชายุทธศาสตร์ประเทศไทย       3 ชั่วโมง 
3) วิชารัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐                                                ๓ ชั่วโมง     
4) วิชาระเบียบงานสารบรรณและการจัดท าเอกสารราชการ          3 ชั่วโมง 
5) วิชาการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560          3 ชั่วโมง 
6) วิชาความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                     3 ชั่วโมง 

        7) วิชากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏบิัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด          3 ชั่วโมง 
8) วิชาสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ อปท.                              3 ชั่วโมง 
9) วิชาการบริหารงานบุคคลและการด าเนินการทางวินัย          3 ชั่วโมง 
10) วิชาการบริหารงาน บริหารความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงองกร 

                ด้วยการสื่อสาร                                                                             3 ชั่วโมง 
        11) วิชาความเสมอภาคของชายและหญิง                                                 3 ชั่วโมง 

12) วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งฉบับใหม่          3 ชั่วโมง                                             

หมวดที่ 2 วิชาศาสตร์ของพระราชา จ านวน 1 วิชา 3 ชั่วโมง 
 ค าอธิบายหมวดวิชา : เพ่ือเป็นการน้อมน าศาสตร์และหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านต่างๆ มาถ่ายทอด เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการด าเนินชีวิต 
และการปฏิบัติงาน ทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการอยู่ร่วมกับสังคมโดยเฉพาะแนวทางการบริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการตามหลักทศพิธราชธรรม การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการ  

 1) วิชาการปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงาน      3 ชั่วโมง 
 

 
 

/หมวดที ่3... 
กลุ่มสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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หมวดที่ 3 วิชาเฉพาะต าแหน่ง จ านวน 14 วิชา 57 ชั่วโมง 
ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นการมอบความรู้และพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามต าแหน่งและสายงาน 

นักทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งได้อย่างมืออาชีพ 
๑) วิชาเทคนิคการก าหนดต าแหน่ง และการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี        ๖ ชั่วโมง 
๒) วิชาความรู้เกี่ยวกับการสรรหา การสอบ การคัดเลือก         ๖ ชั่วโมง 
๓) วิชาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยข้าราชการของ อปท.       ๖ ชั่วโมง 
๔) วิชาความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของ อปท.       3 ชั่วโมง 
๕) วิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา       3 ชั่วโมง 
๖) วิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง และการถ่ายโอนบุคลากร       ๖ ชั่วโมง     
    ของ อปท.              
๗) วิชาการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง         3 ชั่วโมง 
๘) วิชาสัมมนาการบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล       3 ชั่วโมง 
๙) วิชาสัมมนาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น       ๓ ชั่วโมง      

                ของ อปท.              
1๐) วิชาจิตวิทยาการบริหารงานบุคคลและการให้ค าปรึกษา         3 ชั่วโมง 
1๑) วิชาการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร          3 ชั่วโมง 
1๒) วิชาเทคนิคการบริหารการจัดฝึกอบรม           ๖ ชั่วโมง 
1๓) วิชาการประเมินผลและการสร้างตัวชี้วัดในการท างาน               3 ชั่วโมง 
1๔) วิชากลยุทธ์วางแผนทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่          3 ชั่วโมง                                        

หมวดที่ 4 วิชาเสริม จ านวน 8 วิชา 24 ชั่วโมง 
ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นเรื่องที่น่าจะรู้เพ่ือน าไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานให้มีความ

หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องค์กร การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้ เข้าอบรม                       
เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพ่ือหาแนวทางในการน าไปบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนางานและ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

1) วิชาการบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศ             3 ชั่วโมง                                                                
2) วิชาศิลปะการพูดและบรรยายสรุป            3 ชั่วโมง 
3) วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม             3 ชั่วโมง                                       
4) วชิาสัมมนาปัญหาการปฏิบตัิงานในหนา้ที ่     3 ชั่วโมง                                       
5) วิชาความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์                           3 ชั่วโมง 
6) วิชาคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักจัดการงานทั่วไป         3 ชั่วโมง 
7) วิชาการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคลากรของ อปท.           3 ชั่วโมง 
8) วิชาค าวินิจของศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.                     3 ชั่วโมง 

 
 
 

/การศึกษาดูงาน... 
กลุ่มสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 
 
 



 
-5- 

 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 3 วัน 
 รูปแบบและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่ 
 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ 
 ศาสตร์พระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง   
 การผลิต การจัดการและการตลาดสินค้า OTOP      
 การส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 การพัฒนาชุมชนและเมืองน่าอยู่ การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จ  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 การบริหารจัดการขยะ 

 

6.  วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การน าอภิปราย/การอภิปรายเป็นคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปัญหา 
5) การเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง 

7.  การประเมินผลการฝึกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

                (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบด้วย  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การน าเสนองานวิชาการ  
- การจัดท ารายงานกลุ่ม 
- การจัดท ารายงานส่วนบุคคล  
- การทดสอบประเมินความความรู้ 
ภาคพฤติกรรม 50 คะแนน ประกอบด้วย 
- ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
  -  การประเมินผลวิชาการ ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จ านวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 
  -  การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจ้าหน้าที่ผู้ก ากับดูแลโครงการ 
  -  การประเมินผลความพึงพอใจในด้านการบริการ อาหาร ที่พัก การอ านวยความสะดวกของ               
ผู้ให้บริการในระหว่างการฝึกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ 

/8. ผลที่คาด.... 
กลุ่มสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง 
 3.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่ง 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถท างานใน

ลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม  
 3.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม                

มาปรับใช้กับการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มปีระสิทธิภาพ  
 3.5 สามารถสร้างบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 3.6 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีเครือข่ายสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ช านาญการ 
ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 










