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เรื่อง โครงการฝกอบรม “หลักสูตร

เรียน   นายกองคการปกครองสวนทองถิ่น 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาโครงการฝกอบรม
    2. บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
    3. ขั้นตอนการพมิพใบ
    4. สาํเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสดุ ที่ กค 
        ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 
    5. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม
    6. QR Code กลุมอบรม

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จัดโครงการฝกอบรม “หลักสูตรนักวิชาการ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในตําแหนงประเภท
สวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
(ก.อบต.) กําหนด ระหวางวันที่ 
ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ หรือ
มีความรูมีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐาน
การวางแผนงาน ดานการดําเนินงานสุขาภิบาล 
มาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชน
ของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรม
เปน 2 ชวง ประกอบดวย 
   - การฝกอบรมชวงที่ 
และปฐมนิเทศในวันอาทิตยที่ 24 
กางเกง หรือกระโปรงสีดํา รองเทาหุมสน
  - การฝกอบรมชวงท่ี 
บุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 
นอกสถานที่  
  - พักการฝกอบรม ระหวางวันที่ 
ใหกลับไปปฏิบั ติราชการตนสังกัดตามปกติ
การฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับ 
มาฝกอบรมในแตละหวงเวลาตามระเบียบทางราชการตามสิทธิ 

             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
            ถนนนครราชสมีา เขตดุสิต

            21  มีนาคม  2565 

หลักสูตรนกัวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ 4” 

ปกครองสวนทองถ่ิน (ตามบัญชรีายชื่อ) 

โครงการฝกอบรม หลักสูตรนักวชิาการสุขาภิบาล รุนที่ 4  
บญัชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม    
ขั้นตอนการพิมพใบชาํระเงิน      
สาํเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ท่ี กค 0427/03872  

กมุภาพันธ 2552 
เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม     

กลุมอบรม หลกัสตูรนักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ 4  

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล รุนท่ี 4” ซึ่งเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของ

หรือพนักงานสวนทองถ่ินในตําแหนงประเภทวิชาการ ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

ระหวางวันที่  24 เมษายน – 3 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุมเปาหมาย คือผูดํารงตําแหนง

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ หรือ นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
ความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงทั้งทางดานการกําหนดนโยบาย 

ดานการดําเนินงานสุขาภิบาล และการใหคําแนะนําแนวทางวิชาการสุขาภิบาลเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชน ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัด
ของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรมฯ ตามส่ิงที่สงมาดวย 1 และ 2 โดยแบงการฝกอบรม

การฝกอบรมชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 24 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 
24 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. (แตงกาย

กางเกง หรอืกระโปรงสีดํา รองเทาหุมสนสดีํา)   
การฝกอบรมชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565

 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และการศึกษาดูงาน

พักการฝกอบรม ระหวางวันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2565 (ระหวางพักการฝกอบรม
ใหกลับไปปฏิบัติราชการตนสังกัดตามปกติ) สําหรับการเดินทางกลับไปปฏิบั ติหนาที่ปกติในชวงพัก

ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับ และคาใชจายในการเดินทาง
อบรมในแตละหวงเวลาตามระเบียบทางราชการตามสทิธ ิ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 จํานวน ๑ ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 

 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดกําหนด
ซึ่งเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของ

ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร 
และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล          

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น              
กลุมเปาหมาย คือผูดํารงตําแหนง

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม        
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงทั้งทางดานการกําหนดนโยบาย          

แนวทางวิชาการสุขาภิบาลเพ่ือยกระดับ
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัด

โดยแบงการฝกอบรม      

2565 รายงานตัว    
แตงกาย เสื้อเชิ้ตสีขาว 

2565 ณ สถาบันพัฒนา
และการศึกษาดูงาน

ระหวางพักการฝกอบรม      
สําหรับการเดินทางกลับไปปฏิบัติหนาที่ปกติในชวงพัก            

และคาใชจายในการเดินทาง        

/เพื่อใหการ..... 





ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย วีระพล บึงไกล นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. นาทัน คาํมวง กาฬสินธุ

2 นาย พัชรพล ปุเรชะตัง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุ

3 นางสาว วรวรรณ นาสมโภชน นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. หลุบ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

4 นางสาว สุขกัญญา ชอมะลิ นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

5 นางสาว วันวิสาข เสาศิริ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

6 นางสาว ปราณี ทองสําแดง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน

7 นางสาว ชลทิพย พวงแกว นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. พานทอง พานทอง ชลบุรี

8 นางสาว ชอวิรุณ รวงผึ้ง นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

9 นางสาว สรินพร ไทรทอง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

10 นางสาว เปมิกา ศรีทิพย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. หวยกะป เมอืงชลบุรี ชลบุรี

11 นางสาว กมลชนก ทุมสิงห นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

12 นางสาว ณฐัฐา คงผล นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

13 นางสาว นิตยา ภูบุญทอง นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

14 นางสาว นฤมล มุงปองกลาง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบุรี

15 นางสาว สาวดี ศรีละออง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

16 นางสาว เกสินี ชัยชนะ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. เกษตรสมบูรณ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

17 นางสาว จันทิมา รวมตะคุ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ

18 นาย กงจักร ลมวิชัย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ

19 นางสาว อัณณณิชา พลรัตนพัฒน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. แมโจ สันทราย เชียงใหม

20 นางสาว ศรินญาภรณ ใจตุย นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. บอหลวง ฮอด เชียงใหม

21 นาย นิรุจน พลเยี่ยม นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. เกาะชาง เกาะชาง ตราด

22 นาง ปญจลักษณ พรทอง นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทม. ตาก เมืองตาก ตาก

23 นางสาว วิชชุดา ทัศนสุวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. หนองบัวละคร ดานขุนทด นครราชสีมา

24 นางสาว จันทิมา ขันทะสีมา นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช

25 นาย วีระศักดิ์ โกสินทร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

26 นางสาว ทวีพร พุทธรักษา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

27 นางสาว นภัสวรรณ ปนชูศรี นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

28 นางสาว กันยาพร ลิ้มณี นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี

29 นางสาว อมรพรรณ แถมเงนิ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส

หลักสูตร: นักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ 4 (รหัสหลักสูตร: 020000000002100004)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: นักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ 4 (รหัสหลักสูตร: 020000000002100004)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม

30 นาย ศรัณย กลางชมภู นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ซาง เซกา บึงกาฬ

31 นางสาว พนิดา พิทักษรักษาเลิศ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทมุธานี

32 นางสาว ธิติมา พรสรายุทธ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

33 นางสาว ศริิกัลยา ขวัญสุข นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. นนทรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

34 นางสาว ธนาภรณ อุทัยมาตย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

35 นาย พรชัย แกวมีมาก นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. ทายาง ทายาง เพชรบุรี

36 นาย ฉัตรชัย แตงอํ่า นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ทาขาม ชนแดน เพชรบูรณ

37 นาย ณรงค สระโร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

38 นางสาว ธัญญรัตน รัตนคช นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

39 นางสาว กรองแกว มณีฉาย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

40 นางสาว ญาสุมินทร รักไธสง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม

41 นางสาว กฤษณา ภารตุมเหลา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

42 นาย สหศักดิ์ ใจสวาง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. เก้ิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

43 นางสาว จินตนา นนทะคําจันทร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

44 นางสาว สุจิตรา กระเดา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร

45 นางสาว ทวิาพร ศรเีคน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง

46 นางสาว พันทิพา วงศละคร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง

47 นาย ดํารงศักดิ์ อบเหลือง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. เพ เมืองระยอง ระยอง

48 นางสาว นันทนา เกศเทศ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. ราชบุรี เมอืงราชบุรี ราชบุรี

49 นางสาว ปรียาภรณ อุดหนุน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

50 นางสาว วรัญญา ขาวขันธ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ทาลี่ ทาลี่ เลย

51 นางสาว กนิษฐา สีแป นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย

52 นางสาว วิยะดา เลิศศรี นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ

53 นาย มารุต อินทรีย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. พังโคน พังโคน สกลนคร

54 นางสาว สายฝน กลางชมภู นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. นาคํา วานรนิวาส สกลนคร

55 นางสาว กูอินดา วงศศุภรานันต นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ลําไพล เทพา สงขลา

56 นางสาว พัชราภรณ ผิวขํา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

57 นาย ศิริพงษ มีแกว นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

58 นาย อาณัติ นอยแดง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: นักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ 4 (รหัสหลักสูตร: 020000000002100004)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม

59 นางสาว สุพฤกษา ประทุมมี นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

60 นางสาว กมลวรรณ ดํารงอองตระกูล นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

61 นางสาว นราทิพย รักษเดช นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

62 นางสาว วิภาวี อยูทรัพย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

63 นาย มารุต ใจวัน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

64 นาง จันทร เผยโคกสูง นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

65 นาย รัฐพล พรหมโคตร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

66 นางสาว กัญญาพร นุมวัด นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. สมทุรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

67 นาย สาธิต โผนประสิทธิ์ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

68 นาย กฤษณพงศ บุญตือ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี

69 นางสาว ภควดี ภวภูตานนท นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทม. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

70 นางสาว สุวนันท จันทรหอม นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี

71 นางสาว ปยะลักษณ พรมมาโอน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บานจันทน บานดุง อุดรธานี

72 นางสาว นัฐนีย ปริญญา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี



 

  

หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล
**********************************

1.  ปรัชญา พัฒนาผูดํารงตําแหนงนัก
การดํารงตําแหนงและเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม

2.  หลักการและเหตุผล 
 นักวิชาการสุขาภิบาล
ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
นโยบายวางแผนงาน วดัและประเมินผลการดําเนินงานสุขาภิบาล การจัดการของเสียและส่ิงปฏิกูล
การแปรสภาพวัสดเุหลอืใชและการกําจัด การนิเทศ ควบคุมติดตามและประเมินผลและงานวิชาการสุขาภิบาล 
การวิจัย จัดสอน อบรมดานการสุขาภิบาล ใหคําปรึกษา
วิชาการควบคุมโรคเพื่อประโยชนในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชนและปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติดา
เบื้องตนที่ไมซับซอนเก่ียวกับงานดานสุขาภิบาล อนามัยและส่ิงแวดลอม รายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ
สุขาภิบาล ติดตามผลการศกึษา วิเคราะหวจิัย สงเสริมภูมิปญญาเก่ียวกับงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม จัดทํา
คูมือ ประชาสัมพันธ แกไข ฟนฟูรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และจัดหาเทคโนโลยีที่เหมา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
สงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐานการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายเก่ียวกับการสุข
ส่ิงแวดลอม และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเพื่อการคุมครองโรคและภัยสุขภาพของประชาชน

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงงานของหนวยงานหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและสัมฤทธิ์
ผลท่ีกําหนด 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการ
ภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางควา
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการ
มีคุณภาพพรอมใชงานอยูเสมอ สนับสนุนงานท่ีเก่ียวของกับการใหบริการดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม การ
ถายทอดความรูทางวิชาการ หรือเทคโนโลยี 
ใหบริการทางวิชาการ รวมปฏิบัตกิารในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร

 จะเห็นวาผูดํารงตําแหนง
รับผิดชอบเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน 
ตางๆ ที่เปนประโยชนและสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพที่ดี
 

  

       

 
วิชาการสขุาภิบาล (ประเภทวิชาการปฏิบัตกิาร/ชํานาญกา

********************************** 
ผูดํารงตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสขุของประชาชน

วิชาการสุขาภิบาล มีหนาที่ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความ
ในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการศึกษาและวินิจฉัยปญหาทางสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
นโยบายวางแผนงาน วัดและประเมินผลการดําเนินงานสุขาภิบาล การจัดการของเสียและส่ิงปฏิกูล
การแปรสภาพวัสดุเหลือใชและการกําจัด การนิเทศ ควบคุมติดตามและประเมินผลและงานวิชาการสุขาภิบาล 
การวิจัย จัดสอน อบรมดานการสุขาภิบาล ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล

เพื่อประโยชนในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชนและปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานปฏิบตัิการ ศึกษา คนควา วิเคราะหสํารวจ รวบรวมขอมูลทางวิชาการ
ยวกับงานดานสขุาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดลอม รายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ

สขุาภิบาล ติดตามผลการศึกษา วิเคราะหวิจัย สงเสริมภูมปิญญาเก่ียวกับงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม จัดทํา
คูมอื ประชาสัมพันธ แกไข ฟนฟูรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการดาน
สขุาภิบาลสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ ทําลายแหลงแพรเชื้อและพาหะนําโรคอันเปนอันตรายตอสุขภาพ 

กาํกับมาตรฐานการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับการสุข
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของเพื่อการคุมครองโรคและภัยสุขภาพของประชาชน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการวางแผน จะตองมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและสัมฤทธ์ิ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการประสานงาน ตองมีการประสานการทํางานรวมกันท้ังภายใน
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับ

ขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือใน

ดานการบริการ มีหนาที่ใหตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมืออุปกรณตางๆให
มีคุณภาพพรอมใชงานอยูเสมอ สนับสนุนงานท่ีเก่ียวของกับการใหบริการดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม การ
ถายทอดความรูทางวิชาการ หรือเทคโนโลยี ใหคําแนะนํา ตอบปญหาเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม
ใหบริการทางวิชาการ รวมปฏิบตัิการในการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรและองคกร 

ตําแหนงนักนักวิชาการสุขาภิบาลจะตองปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลที่ตน
รับผิดชอบเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชนและสามารถนําไปปฏิบตัิใหมีสุขภาพที่ด ี

กลุมสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ
สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

ชํานาญการ) 

สมรรถนะที่เหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ  
และวินิจฉัยปญหาทางสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม กําหนด

นโยบายวางแผนงาน วัดและประเมินผลการดําเนินงานสุขาภิบาล การจัดการของเสียและส่ิงปฏิกูล การขนสง 
การแปรสภาพวสัดุเหลือใชและการกําจัด การนิเทศ ควบคุมติดตามและประเมินผลและงานวิชาการสุขาภิบาล 

ขอเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล งาน
เพื่อประโยชนในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชนและปฏิบัติหนาที่อื่นที่

ศึกษา คนควา วิเคราะหสํารวจ รวบรวมขอมูลทางวิชาการ
ยวกับงานดานสขุาภิบาล อนามัยและส่ิงแวดลอม รายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ

สุขาภิบาล ติดตามผลการศึกษา วิเคราะหวิจัย สงเสริมภูมิปญญาเก่ียวกับงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม จัดทํา
ะสมในการจัดการดาน

และพาหะนําโรคอันเปนอันตรายตอสุขภาพ 
กํากับมาตรฐานการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายเก่ียวกับการสุขาภิบาล

จะตองมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ
หรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและสัมฤทธิ์

ตองมีการประสานการทํางานรวมกันท้ังภายใน
โดยมีการชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับ
มเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงาน

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมืออุปกรณตางๆให
มีคุณภาพพรอมใชงานอยูเสมอ สนับสนุนงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม การ

ใหคําแนะนํา ตอบปญหาเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ดานการสุขาภิบาลท่ีตน
หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรู

กรมสงเสริม…/ 
กลุมสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
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 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใหมีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคลองกับความจําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
และการรองรับภารกิจการบริการประชาชน เพื่อการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง จึงมอบให สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จัดทําหลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาลขึ้นเพื่อใชพัฒนาใหผูดํารงตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลเปนผูที่มี
สมรรถนะสูงในการทํางานใหกับองคกรและสามารถทําหนาที่เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศไปสูการพัฒนาที่ดีขึ้นในดานการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารง

ตําแหนง 
 3.2 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาท่ีความ

รับผิดชอบ และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับ

ผูอื่น และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
 3.4 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ  

และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
 3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน 

และการปฏิบัติงาน 
 3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานระหวางกันและสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
4.คณุสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 
 4.2 จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 
5. รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
 5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม 27 วัน ดังนี้ 
  - พิธีเปด – ปด    จํานวน     ๑   วัน 
           - ศึกษาในหองเรียน   จํานวน   ๑9   วัน 
           - ดูงานนอกสถานท่ี   จํานวน     ๓   วัน 
           - ศึกษาคนควาดวยตนเอง   จํานวน     4   วัน 
 5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 4 หมวด 36 วิชา 108 ชั่วโมง ดังน้ี 

หมวดที่ ช่ือหมวดวิชา จํานวน 
วิชา 

จํานวน 
ชั่วโมง 

1 
2 
3 
4 
 

วิชาพื้นฐาน 
วิชาศาสตรของพระราชา 
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสริม 
 

12 
1 

15 
8 

36 
3 

45 
24 

รวม 36 108 

หมวดท่ี 1…/ 
กลุมสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
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-3- 
 

หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐานจํานวน 12 วิชา 36 ช่ัวโมง 
 คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 

1) วิชาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและ                       3 ชั่วโมง 
                 เทคโนโลยีสมัยใหม                        

2) วิชายุทธศาสตรประเทศไทย       3 ชั่วโมง 
3) วิชารัฐบาลดิจิทัล สูประเทศไทย ๔.๐                                                ๓ ชั่วโมง     
4) วิชาระเบียบงานสารบรรณและการจัดทําเอกสารราชการ          3 ชั่วโมง 
5) วิชาการจัดซื้อจัดจางและพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560          3 ชั่วโมง 
6) วิชาความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540                     3 ชั่วโมง 

        7) วิชากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด          3 ชั่วโมง 
8) วิชาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.                              3 ชั่วโมง 
9) วิชาการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย          3 ชั่วโมง 
10) วิชาการบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองกร 

                ดวยการสื่อสาร                                                                             3 ชั่วโมง 
        11) วิชาความเสมอภาคของชายและหญิง                                                 3 ชั่วโมง 

12) วิชาความรูเก่ียวกับกฎหมายจัดตั้งฉบับใหม          3 ชั่วโมง 
 
หมวดที่ 2 วิชาศาสตรของพระราชาจํานวน 1 วิชา 3 ช่ัวโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา : เพื่อเปนการนอมนําศาสตรและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในดานตางๆ มาถายทอด เพื่อเปนแนวทางในการนํามาประยุกตใชสําหรับการดําเนินชีวิต      
และการปฏิบัติงานทั้งเปนการสรางภูมิคุมกันในการอยูรวมกับสังคมโดยเฉพาะแนวทางการบริหารงาน และการ
ปฏิบัติราชการตามหลักทศพิธราชธรรมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติราชการ  

  1) วิชาการปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงาน      3 ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 3 วิชาเฉพาะตําแหนงจํานวน 15 วิชา 45 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน

นักวิชาการสุขาภิบาล เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) วิชาผูสัมผัสอาหาร และผูประกอบกิจการดานอาหาร                   3 ชั่วโมง 
2) วิชาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

               และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560         3 ชั่วโมง 
3) วิชาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมลูฝอย พ.ศ. 2560      3 ชั่วโมง 
4) วิชากฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ           3 ชัว่โมง 

              พ.ศ. 2560 
5) วิชาพระราชบัญญัติการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร และการจัดการดาน 

               ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554     3 ชั่วโมง 
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6) วิชาพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  

              ของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560       3 ชั่วโมง     
7) วิชาการบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ          3 ชั่วโมง 
8) วิชากฎหมายเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม          3 ชั่วโมง 
9) วิชาการจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานดานสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม       3 ชั่วโมง 
10) วิชาการการสรางมาตรฐานงานดานสุขาภิบาล                                       3 ชัว่โมง 
11) วิชาการคุมครองและสงเสรมิภูมิปญญาเกี่ยวกับงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  3 ชัว่โมง 
12) วิชาการพัฒนาระบบการสุขาภิบาลที่ด ี         3 ชั่วโมง 
13) วิชาการจัดการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อาชวีอนามัยและความปลอดภัย      3 ชั่วโมง 
14) วิชาการศกึษาสถานการณสิ่งแวดลอม การเกิดโรคและการแพรกระจาย      3 ชั่วโมง 
15) วิชาการควบคุมโรค             3 ชั่วโมง 

 
หมวดที่ 4 วิชาเสริมจํานวน 8 วิชา 24 ช่ัวโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องท่ีนาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ
หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรง
บันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆเพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสู
ความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  

1) วิชาการบริหารขอมูลและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศ             3 ชั่วโมง                                                               
2) วิชาศิลปะการพูดและบรรยายสรุป            3 ชั่วโมง 
3) วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม             3 ชั่วโมง                                      
4) วชิาสัมมนาปญหาการปฏิบติังานในหนาที ่      3 ชั่วโมง                                      
5) วิชาความฉลาดทางอารมณสําหรับนักวิชาการสุขาภิบาล    3 ชั่วโม  
6) วิชาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักวิชาการสุขาภิบาล    3 ชั่วโมง 
7) วิชาการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไมใหเกิดผลกระทบตอบุคลากรของ อปท.           3 ชั่วโมง 
8) วิชาคําวินิจของศาลปกครองท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ อปท.                     3 ชั่วโมง 

 
 
6.การศึกษาดูงานนอกสถานที่จํานวน 2 วัน  

 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสาธารณสุขในพื้นท่ีของ อปท. ในแตละภูมิภาค 
 

7.วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานท่ีจริง 
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8.การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 60 คะแนน ประกอบดวย  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-การนําเสนองานวิชาการ  
-การจัดทํารายงานกลุม 
-การจัดทํารายงานสวนบุคคล 
-การทดสอบประเมินความความรู 
ภาคพฤติกรรม 40 คะแนน ประกอบดวย 
-ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
-การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรมแบงออกเปน 3 สวน คือ  
  -การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากรจํานวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  -การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  -การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานท่ี 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 3.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 3.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางานใน

ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
 3.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัยสามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา

ปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
 3.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 3.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

 



สัปดาหท่ี  ๑

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.
วันอาทิตยที่

ลงทะเบียนรายงานตัว ปฐมนิเทศ/โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

วันจันทร ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ทดสอบทางวิชาการ
กอนเขาโปรแกรม สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy)  และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา

นายอําพร  สวัสดิยากร กพส.สถ.

วันอังคารที่ การพัฒนาสุขภาพ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง การบริหารงานบุคคลความกาวหนา

และกิจกรรมนันทนาการ สวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง สิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. กิจกรรมหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา

กม.สถ. สน.บถ.สถ.

วันพุธที่ การพัฒนาสุขภาพ บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. กฎหมายวาดวยวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง 

และกิจกรรมนันทนาการ ตามกฎหมายกระจายอํานาจ ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ เลือกกรรมการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กพส.สถ. กม.สถ.

วันพฤหัสบดีที่ การพัฒนาสุขภาพ เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ

และกิจกรรมนันทนาการ ของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา

นางสาวบุญชวย  แสงตะวัน สน.บถ.สถ. กิจกรรมนักศึกษา

วันศุกรท่ี การใชเทคโนโนโลยีเพ่ือเพ่ิมและสิทธิภาพ การสื่อสารยุคดิจิทัล

การทํางานในยุค Thailand 4.0 กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อําพร  สวัสดิยากร อ.อําพร  สวัสดิยากร

วันเสารที่ จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญา ความรูวาดวยกฎหมายสาธารณสุข

ของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สํานักพระราชวัง กองสาธารณสุขทองถิ่น

วันอาทิตยที่
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ ๔ 

     สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น



สัปดาหท่ี  2

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันจันทร การพัฒนาสุขภาพ สุขาภิบาลอาหาร ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

และกิจกรรมนันทนาการ เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กองสาธารณสุขทองถิ่น

วันอังคารที่ การพัฒนาสุขภาพ กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการ พระราชบัญญัติการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร และ

และกิจกรรมนันทนาการ ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 

2554 กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

วันพุธที่ การพัฒนาสุขภาพ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

และกิจกรรมนันทนาการ ของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
กองสิ่งแวดลอมทองถิ่น ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

วันพฤหัสบดีที่ การพัฒนาสุขภาพ การจัดการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

และกิจกรรมนันทนาการ  และการศึกษาสถานการณส่ิงแวดลอม การเกิดโรคและการแพรกระจาย  และการศึกษาสถานการณส่ิงแวดลอม การเกิดโรคและการแพรกระจาย กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

วันศุกรท่ี ระบาดวิทยาเบื้องตน การเฝาระวัง มาตรฐานควบคุมการดําเนินงาน

ควบคุมและการปองกันโรค ของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม เดินทางกลับตนสังกัด

สส.จ. สส.จ.

     สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ ๔ 
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วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันอาทิตยท่ี

รายงานตัว/รับหองพัก

วันจันทร การดําเนินนโยบาย แผนงาน/โครงการ การวางแผน การติดตาม และ

และการดําเนินงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม นิเทศงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม สส.จ.

วันอังคารที่ การพัฒนาสุขภาพ การจัดทําฐานขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของ มาตรฐาน ระบบงานสุขาภิบาล  

และกิจกรรมนันทนาการ กับงานดานสขุาภิบาลสิ่งแวดลอม และขอมูลดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมชุมชน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

วันพุธที่ การพัฒนาสุขภาพ การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา การประเมินผลทางดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การสรางสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ

และกิจกรรมนันทนาการ ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมชุมชน งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม กิจกรรมนักศึกษา
กรมอนามัย กรมอนามัย ทน.รังสิต

วันพฤหัสบดีที่ การพัฒนาสุขภาพ การประยุกต HIA เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย มาตรฐานตลาด
และกิจกรรมนันทนาการ สาธารณะดานอนามัยสิ่งแวดลอม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กรมอนามัย กองสาธารณสุขทองถิ่น

วันศุกรท่ี ประสบการณในการสรางการมีสวนรวม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน

ประชาชนในงานสุขาภิบาล กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สส.จ. พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ

วันเสารที่ สุขาภิบาลขยะ น้ําเสีย โรงงาน  สุขาภิบาลขยะ น้ําเสยี โรงงาน  

และการเฝาระวังคณุภาพอากาศ และการเฝาระวังคุณภาพอากาศ ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

วันอาทิตยท่ี

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ ๔

     สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น



สัปดาหท่ี  4

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันจันทร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันอังคารที่

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันพุธที่ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม

วัดผลและประเมินผลทางวชิาการ กิจกรรมนักศึกษา

อ.นิเวศน  กัณไทยราษฎร อ.สมชาย  ประภาสโนบล

วันพฤหัสบดีที่ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย การเสริมสรางแรงจูงใจ การทํางานเปนทีม กระบวนการคดิเชิงระบบ

กอนออกจากโปรแกรม และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท อ.ธีราภรณ  ภูมิวุฒิวงศ 

วันศุกรท่ี วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่
พิธีปดการศึกษาอบรม

ทน.นนทบุรี

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ ๔

     สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น



 
 
 
 

QR Code กลุมอบรม หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ 4 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพ่ือเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อําเภอ จังหวัด 
 

สิ่งที่สงมาดวย 6 



ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

https://lpdi.dla.go.th/trainingCourse.xhtml 

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  













 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม

อนามัย (ประเมินดวยตนเอง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน

รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครดั 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

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 ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอาํนวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร/พิธีเปด/ปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร/วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัว/วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   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)  
 


