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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

1 นาย เพชรพงศ์ ประราชะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

อบจ. ก าแพงเพชร เมืองฯ ก าแพงเพชร 02620101

2 นาย จักรกฤช อนุจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทต. ดอนหัวฬ่อ เมืองฯ ชลบุรี 05200110

3 นางสาว นริศรา เย็นเขียว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ 06361012

4 นาง ฝอยทิพย์ เกยสูงเนิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ 06361012

5 นางสาว นิตยา ธรรมพิงค์ นิติกรช านาญการ อบต. ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 6501208

6 นางสาว ธนาพร ยุวนบุณย์ คนงาน ทต. บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 05230401

7 นาย ศรัญ เหล็กศิริ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทต. บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 05230401

8 นางสาว รุ่งฤดี แก้วจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 06801603

9 จ่าสิบโท วัจนรุฬห์ นนทมนธิพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ทต. ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 05800504

10 นางสาว อุไรวรรณ ชะวาจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบต. เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 06801603

11 นางสาว วิไลลักษณ์ นาละออง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทต. ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 05601202

12 นางสาว กติกา ศรีสุริยชัย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทต. จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 05311502

13 นาย นัฐพล กายไธสง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อบต. สวายจีก เมืองฯ บุรีรัมย์ 06310111

14 นาย จิราวัฒน์ พุ่มเกษร ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. นาป่า เมืองฯ เพชรบูรณ์ 06670111

หลักสูตร: กำรสร้ำงเว็บไซต์ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 2

รหัสหลักสูตร: 080000000002000002

อบรมระหว่ำงวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ - 4 มีนำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

หลักสูตร: กำรสร้ำงเว็บไซต์ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 2

รหัสหลักสูตร: 080000000002000002

อบรมระหว่ำงวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ - 4 มีนำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

15 นาง นัฎฐิกา ข่าขันมะลี นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ อบต. อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 06450411

16 นางสาว นันทิกา ชารี คนงาน อบต. ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด 06450613

17 นาย สงัด เพ็งอารีย์ นักป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยช านาญการ

ทต. โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 05451607

18 นางสาว พัชรา กล่ินจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทรายขาว วังสะพุง เลย 06420902

19 นางสาว พัลลภา คุณนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบต. ทรายขาว วังสะพุง เลย 06420902

20 สิบต ารวจตรี ชัยวรานนท์ ทองมหา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 06330413

21 นางสาว ชุติกาญจน์ ประชุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 06330509

22 นางสาว ณัฐพร บุญรักษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 06330413

23 นางสาว ธวัลทัศน์กรณ์ ศิลากูล ครูผู้ช่วย อบต. ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 06330413

24 นาง อาทิตตยา ค าผาย หัวหน้าส านักปลัด อบต. จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 06330509

25 นาง พลอยมณี เปรมปรีดิยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 05110601

26 นางสาว ฬุริยาภรณ์ ภู่เกษร นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 05110601

27 นาย คมศักด์ิ เสือเดช ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ์

ทต. ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 05740204

28 นางสาว น่ิมอนงค์ สุขลังการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ช านาญงาน

ทต. สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 05740203



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

หลักสูตร: กำรสร้ำงเว็บไซต์ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 2

รหัสหลักสูตร: 080000000002000002

อบรมระหว่ำงวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ - 4 มีนำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

29 นางสาว เมธิณี บุญสันต์ ลูกจ้างตามภารกิจ อบต. ค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 06170304

30 นางสาว ณภัทร์อลิน เจริญธ ารงวสุ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อบต. สนามชัย เมืองฯ สุพรรณบุรี 06720114

31 จ่าสิบเอก ชัชพรรณ ทองเป่ียม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 06412503

32 นาย นพคุณ มีลา ผู้ช่วย ทต. น  าโสม น  าโสม อุดรธานี 05411802

33 นาง นริศรา เสนาธรรม นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ทต. น  าโสม น  าโสม อุดรธานี 05411802

34 นางสาว จารุพรรณ ดาราค า นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ อบต. หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 06343101

35 นาย วิศรุต แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 05341101
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หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๑. ปรัชญา  มุ่งพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับการ
ด ารงต าแหน่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสรรค์ เชื่อมโยงและบูรณา
การองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อองค์กรและประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.  2551 
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ส าหรับฝึกอบรม
และพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกต าแหน่งให้มีความรู้  ทักษะและสมรรถนะ ที่เหมาะสมกับการ
ด ารงต าแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานขึ้น ส าหรับผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทุกต าแหน่ง ให้ได้รับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ การสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้เล็งเห็นประโยชน์เหล่านี้ จึงได้จัดท าหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปพัฒนางานทางด้านท้องถิ่นให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม 

 3.2 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ             
และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  

 3.4 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับ                 
การปฏิบัติงานระหว่างกันและสร้างสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 

 

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น 
 4.1 ผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกต าแหน่ง 
 4.2 จ านวนประมาณ 30 คน/รุ่น 
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5. รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
      5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม 6 วัน ดังนี้ 
        - รายงานตัวปฐมนิเทศ   จ านวน   1 วัน 

     - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน        จ านวน   5 วัน 
 5.2 โครงสร้างหลักสูตร 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
 - วันแรก ของการอบรม 
  - เริ่มต้นติดตั้งการใช้งานเบื้องต้น 

- การตรวจสเปค (Spec) คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- การจัดการเก่ียวกับไวรัสต่าง ๆ 
- การค้นหาแฟ้มนามสกุลต่าง ๆ เช่นการค้นหารูปภาพทั้งหมดใน Drive ต่าง ๆ 
- การใช้ Browser ต่างๆ เช่น Internet Explorer , Google Chrome , Fire Fox  
- เทคนิคในการจดชื่อโดเมน (Domain Name) 
- การขอพ้ืนที่ในการฝากพ้ืนที่เว็บไซต์ (Host) 
- วิธีการส่งหนังสือขอจดชื่อ Domain Name 
- การสืบค้นเว็บไซต์โดยใช้ Google 
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบุคคล , ค้นหาข้อมูลประวัติต่าง ๆ 
- การค้นหาเอกสารที่สร้างจาก Word , Power Point , Excel , Acrobat 
  จาก Internet ได้ทันท ี
- เทคนิคการค้นรูป , แผนที่ , แปลภาษา และเทคนิคอ่ืน ๆ บน Google 
- การจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น Server ด้วยโปรแกรม Bitnami 
- การติดตั้ง Wordpress ลงบน Bitnami 
- เริ่มการใช้งานเว็บไซต์จ าลอง 

 - วันทีส่อง ของการอบรม 
  - เริ่มเรียนรู้การใช้งานเว็บส าเร็จรูป (Wordpress) 

- การเข้าในส่วนหน้าเว็บ (Front End) ในส่วนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
- การเข้าในส่วนแก้ไขเว็บ (Back End) ในส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
- การ ปรับ – แต่ง ค่าท่ีจ าเป็นก่อนการใช้งาน Wordpress 
- การเปลี่ยนธีม (Theme) 
- การสร้างหน้า (Page) บน Wordpress 
- การสร้างเรื่อง (Post) บน Wordpress 
- การสร้างหมวดหมู่ (Category) บน Wordpress 
- การสร้างเมนู (Menu) บน Wordpress 
- การน า Page มาใส่ในเมนู 
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- การติดตั้งเมนู ลงในส่วนด้านบนของเว็บไซต์ (Top Menu) 
 

 

- การแก้ไข , ลบ , คัดลอก เมนู 
- การสร้าง กลุ่ม เมนู ขึ้นมาใหม่ 
- การน ากลุ่มเมนูใหม่ ไปใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ 
- การแสดงเมนู ให้ปรากฏในส่วนต่าง ๆ ของหน้าเว็บไซต์ 

- วันที่สาม ของการอบรม 
 - เทคนิคการใช้ Photoshop ในการแต่งภาพเพ่ือใช้ในส่วนหัวของเว็บไซต์ (Header) 
 - วิธีการติดตั้งโปรแกรม Photoshop 
 - แนะน าส่วนประกอบหน้าจอของ Photoshop 
 - เทคนิคการหารูปภาพต่าง ๆ เพื่อน ามาท า Header ของเว็ปไซด์ด้วย Google 
 - วิธีการก าหนดขนาด Pixel ที่ถูกต้องบน Photoshop เพ่ือน าไปใส่ใน Header  
  ของ Wordpress 
 - การน าภาพในส่วนพื้นไปใส่ในชิ้นงานใหม่บน Photoshop 
 - การตัดภาพชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน าไปวางในชิ้นงานใหม่ 
 - การปรับภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปรับขนาดให้ตรงตามมาตราส่วน ,  
   กลับภาพ , ท าขอบฟุ้ง เป็นต้น 
 - การพิมพ์ข้อความใน Photoshop 
 - การจัดรูปแบบข้อความด้วย Style ของ Photoshop 
 - การ Save File ใน Photoshop เพ่ือน ากลับมาแก้ไขใหม่ได้ 
 - การสร้าง โครงสร้างบุคลากร ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 
 - การใส่ภาพโครงสร้างบุคลากร , ตกแต่ง , ใส่ข้อความ ใน Power Point 
 - การ Save File เป็น JPEG เพ่ือน าไปใส่ในส่วนหัวของเว็ปไซด์บน Artisteer 
 - การติดตั้งโปรแกรม Artisteer 
 - รู้จักกับ เมนูค าสั่งต่าง ๆ ของ Artisteer 
 - การใช้ค าสั่งใน Artisteer เพ่ือน าส่วนหัวของ Photoshop มาใส่ในส่วน 
 หัวเว็บไซต์บนจูมล่า 
 -  ฝึกปฏิบัติ 
- วันที่ส่ี ของการอบรม 
 - เรียนรู้การใช้งานปลั๊กอิน (Plugin) 
  - การใช้งานปลั๊กอิน Elementor 
  - การใช้งานปลั๊กอิน List Category Posts 
  - การใช้งานปลั๊กอิน Chat Button 
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   - การใช้งานปลั๊กอิน Max Mega Menu 
  - การใช้งานปลั๊กอิน Popup Maker 
  - การใช้งานปลั๊กอิน Seed Fonts 
  - การน าแผนที่จาก Google Map มาใส่ในเมนู แผนที่การเดินทาง 
- วันทีห่้า ของการอบรม 
  - การน าข้อมูลทั้งหมด Backup ด้วยปลั๊กอิน Duplicator แล้วขึ้นใช้บน Host จรงิ 
   - การตั้งค่าบน Duplicator 
   - การ Backup 
   - การใช้โปรแกรม File Zilla เพ่ือน าข้อมูลที่ Zip ไว้แล้วขึ้น Host จริง 
   - การตั้งค่าบน Host จริง เพ่ือแตกไฟล์ที่ Zip ไว้ 
   - การ Restore บน Host จรงิเพ่ือน าไฟล์ที่แตกไว้แล้วมาใช้บน Host จรงิ 
   - การแสดงผลบน Host จริง  www.ชื่อเว็ป.go.th 
   - ถาม – ตอบ ปัญหาต่าง ๆ 
  - พิธิปิดการศึกษาอบรม และ มอบประกาศนียบัตร 

๖. วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม 
๑) บรรยาย / การสัมมนา                                                                                   
๒) กรณีศึกษา / สาธิต / ฝึกปฏิบัติ 
๓) ถามตอบปัญหา 

7. การประเมินผลการฝึกอบรม 

  1) ประเมินผลรายวิชา / วิทยากร 

  2) ประเมินผลโครงการ 

 

http://www.ชื่อเว็ป.go.th/


ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหัส อปท.

1 นางสาว กติกา ศรีสุริยชัย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทต. จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 05311502

2 นาย คมศักด์ิ เสือเดช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ทต. ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 05740204

3 นาย จักรกฤช อนุจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทต. ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 05200110

4 นางสาว จารุพรรณ ดาราค า นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ อบต. หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 06343101

5 นาย จิราวัฒน์ พุ่มเกษร ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 06670111

6 จ่าสิบเอก ชัชพรรณ ทองเปี่ยม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 06412503

7 สิบต ารวจตรี ชัยวรานนท์ ทองมหา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 06330413

8 นางสาว ชุติกาญจน์ ประชุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 06330509

9 นางสาว ณภัทร์อลิน เจริญธ ารงวสุ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อบต. สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 06720114

10 นางสาว ณัฐพร บุญรักษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 06330413

11 นางสาว ธนาพร ยุวนบุณย์ คนงาน ทต. บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 05230401

12 นางสาว ธวัลทัศน์กรณ์ ศิลากูล ครูผู้ช่วย อบต. ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 06330413

13 นาย นพคุณ มีลา ผู้ช่วย ทต. น้ าโสม น้ าโสม อุดรธานี 05411802

14 นางสาว นริศรา เย็นเขียว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ 06361012

15 นาง นริศรา เสนาธรรม นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ทต. น้ าโสม น้ าโสม อุดรธานี 05411802

16 นาง นัฎฐิกา ข่าขันมะลี นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ อบต. อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 06450411

17 นาย นัฐพล กายไธสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 06310111

18 นางสาว นันทิกา ชารี คนงาน อบต. ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด 06450613

บญัชีรายชื่อผู้มีคุณสมบตัิเข้ารบัการฝึกอบรม

หลักสูตร: การสรา้งเว็บไซต์ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รุน่ที่ 2

รหสัหลักสูตร: 080000000002000002

อบรมระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหัส อปท.

บญัชีรายชื่อผู้มีคุณสมบตัิเข้ารบัการฝึกอบรม

หลักสูตร: การสรา้งเว็บไซต์ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รุน่ที่ 2

รหสัหลักสูตร: 080000000002000002

อบรมระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

19 นางสาว นิตยา ธรรมพิงค์ นิติกรช านาญการ อบต. ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 6501208

20 นางสาว นิ่มอนงค์ สุขลังการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ช านาญงาน

ทต. สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 05740203

21 นาง ฝอยทิพย์ เกยสูงเนิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ 06361012

22 นาง พลอยมณี เปรมปรีดิยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 05110601

23 นางสาว พัชรา กล่ินจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทรายขาว วังสะพุง เลย 06420902

24 นางสาว พัลลภา คุณนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบต. ทรายขาว วังสะพุง เลย 06420902

25 นาย เพชรพงศ์ ประราชะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อบจ. ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 02620101

26 นางสาว เมธิณี บุญสันต์ ลูกจ้างตามภารกิจ อบต. ค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 06170304

27 นางสาว รุ่งฤดี แก้วจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 06801603

28 จ่าสิบโท วัจนรุฬห์ นนทมนธิพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยปฏิบัติงาน

ทต. ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 05800504

29 นางสาว วิไลลักษณ์ นาละออง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทต. ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 05601202

30 นาย วิศรุต แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 05341101

31 นาย ศรัญ เหล็กศิริ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทต. บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 05230401

32 นาย สงัด เพ็งอารีย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช านาญการ

ทต. โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 05451607

33 นางสาว ฬุริยาภรณ์ ภู่เกษร นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 05110601

34 นาง อาทิตตยา ค าผาย หัวหน้าส านักปลัด อบต. จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 06330509

35 นางสาว อุไรวรรณ ชะวาจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบต. เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 06801603





     
 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

1. ก่อนการเดินทาง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรมอนามัย 

2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” ก่อนการเดินทางจากภูมิล าเนา

เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม 

3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหน่วยงานที่ภาครัฐให้การรับรองก่อนการ

เดินทาง 48 ชั่วโมง และให้น าใบรับรองผลการตรวจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่โครงการในวันที่รายงานตัว พร้อมทั้งส าเนา

หลักฐานการได้รับวัคซีนปูองกันโควิด-19 ครบโดสตามจ านวนของวัคซีนแต่ละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร 

โดยท าการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายทุกคน ทุกครั้งที่เข้า-ออกอาคาร หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา

เซลเซียส จะด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานที่ในวันรายงานตัว 

6. ทุกเช้ากอ่นการเข้ารับการฝึกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน 

7. สถาบันพัฒนาบุคลากร จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล ทุกจุดเข้า-ออกอาคาร ห้องอบรม หน้าลิฟท์ ฯลฯ 

8. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพ่ีอสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ อยู่

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

9. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้นั่งห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งด าเนินการตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด 

10. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน ติดปูายแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสถานที่ฝึกอบรม 

11. สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา

ภายในอาคารสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต และห้ามผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่นตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องแจ้งผู้อ านวยการโครงการหรือเจ้าหน้าที่

โครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ออกเป็นมาตรการเสริมเพ่ือปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีฝุาฝืน

ระเบียบ/ข้อก าหนด ทางสถาบันฯ จะส่งตัวกลับทันทีพร้อมทั้งรายงานให้ต้นสังกัดทราบเพื่อด าเนินการทางวินัยต่อไป 



 

ระเบียบการแต่งกายและการรายงานตัว 

1. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายงานตัว พร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด และ ส าเนาการการโอนเงิน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ สถานที่จัดโครงการฝึกอบรม 

2. การแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม 

 วันจันทร์/วันปิดการฝึกอบรม   เครื่องแบบข้าราชการสีกากี 

 วันอังคาร  แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นถิ่น 

 วันพุธ-พฤหัสบดี แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนสั้น หรือ แขนยาว เท่านั้น  

  สุภาพบุรุษ กางเกงขายาวสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่ผ้ายีนส์) 

      รองเท้าหุ้มส้นสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบ) 

 สุภาพสตรี กระโปรงสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกง) 

   ส าหรับสตรีตั้งครรภ์ ให้ใส่ชุดคลุมท้องได้ 

   รองเท้าหุ้มส้นสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าอื่นๆ) 

 

หมายเหตุ   ไม่อนุญาตให้น าเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯได้จัดสถานที่พร้อมเตารีดไว้ให้บริการแล้ว) 
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นายเดชรัตน์ ไตรโภค และทีมวิทยากร นายเดชรัตน์ ไตรโภค และทีมวิทยากร
(13.00 - 17.00น.)

ฝึกปฏิบัติ การสร้างหน้าของเว็บไซต์ (Page) และ 
การสร้างเร่ืองของเว็บไซต์ (Post) บน Wordpress

นายเดชรัตน์ ไตรโภค และทีมวิทยากร นายเดชรัตน์ ไตรโภค และทีมวิทยากร
(13.00 - 17.00น.)

ฝึกปฏิบัติ การท างานและการสร้างระบบเมนู 
(Menu) บน Wordpress

นายเดชรัตน์ ไตรโภค และทีมวิทยากร นายเดชรัตน์ ไตรโภค และทีมวิทยากร
(13.00 - 17.00น.)

ฝึกปฏิบัติ การใช้งานโปรแกรม Artisteer และ การ
น าเทมเพลท (Template) มาใช้บน Wordpress

นายเดชรัตน์ ไตรโภค และทีมวิทยากร นายเดชรัตน์ ไตรโภค และทีมวิทยากร

นายเดชรัตน์ ไตรโภค และทีมวิทยากร

วันอาทิตย์

วันจนัทร์

วันองัคาร

วันพธุ

วันพฤหัสบดี

ตารางการศึกษาอบรม หลักสูตรการสร้างเว็บไซตส์ าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อาคารคัชมาตย์ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วัน / เวลา 05.30-07.00น. 09.00-12.00น. 13.00-16.00น. 16.00-19.00น. 20.00-21.00น.

-
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเช

้า
-

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน

ลงทะเบียน/รายงานตวั/ปฐมนิเทศ

-

ฝึกปฏิบัติ วิธีการจดชื่อเว็บ (Domain Name) การ
ฝากพืน้ที ่(Host) ให้กบัเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ฝึกปฏิบัติ การจ าลองเคร่ืองคอมพวิเตอร์ให้เป็น 
Server และ การติดต้ัง Wordpress , การเขา้ใน

ส่วนหน้าบ้าน (Front End) และ การเขา้ไปแกไ้ขใน
ส่วนหลังบ้าน (Back End)

กจิกรรมนักศึกษา

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
น็

กจิกรรมนักศึกษา

- กจิกรรมนักศึกษา กจิกรรมนักศึกษา

- กจิกรรมนักศึกษา กจิกรรมนักศึกษา

กจิกรรมนักศึกษา กจิกรรมนักศึกษา

-

ฝึกปฏิบัติ การสร้างหน้าของเว็บไซต์ (Home Page) 
ด้วยปล๊ักอนิ (Plugin) ทีช่ื่อว่า Elementor

-

วันศุกร์

กจิกรรมนักศึกษา กจิกรรมนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการใช้ Photo Shop และ Power 

Point ในการตกแต่งเว็บไซต์ (Web Site)

ฝึกปฏิบัติ การโหลด,การติดต้ังและการใช้งานปล๊ักอนิ 
(Plugin) ต่างๆ ทีจ่ าเป็นบน Wordpress

ฝึกปฏิบัติ การน าเว็บไซต์ทีส่ร้างบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์
 ขึ้นติดต้ังบนเว็บไซต์จริง (Host) พธิีปิดการศึกษาอบรม


