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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 ไดกําหนด
จัดโครงการฝกอบรม “หลักสูตรนิติกร รุนที่ 
พนักงานสวนทองถ่ินในตําแหนงประเภท
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ระหวางวันที่ 24 เมษายน – 3 มิถุนายน 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
ใหตรงตามกรอบภารกิจของตําแหนงเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถูกตอง ชัดเจน
ผลสัมฤทธ์ิอยางมีคุณภาพ ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทาน
เปนผูมีคุณสมบัติท่ีจะเขารับการฝกอบรมฯ
ประกอบดวย 
   - การฝกอบรมชวงที่ 
และปฐมนิเทศในวันอาทิตยที่ 24 
กางเกง หรือกระโปรงสีดํา รองเทาหุมสน
  - การฝกอบรมชวงท่ี 
บุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 
นอกสถานที่  
  - พักการฝกอบรม ระหวางวันที่ 
ใหกลับไปปฏิบั ติราชการตนสังกัดตามปกติ
การฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับ และคาใชจายในการเดินทาง
มาฝกอบรมในแตละหวงเวลาตามระเบียบทางราชการตามสิทธิ 

             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
            ถนนนครราชสมีา เขตดุสิต

            21  มีนาคม  2565 

หลักสูตรนติิกร รุนที่ 41” 

ปกครองสวนทองถ่ิน (ตามบัญชรีายชื่อ) 

โครงการฝกอบรม หลักสูตรนิติกร รุนที่ 41   
บญัชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม    
ขั้นตอนการพิมพใบชาํระเงิน      
สาํเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ท่ี กค 0427/03872  

กมุภาพันธ 2552 
เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม     

กลุมอบรม หลกัสตูรนิติกร รุนที่ 41    

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดกําหนด
นิติกร รุนที่ 41” ซ่ึงเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของ

พนักงานสวนทองถ่ินในตําแหนงประเภทวิชาการ ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร 
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

มิถุนายน 2565 ณ สถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 
อาํเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุมเปาหมายคือผูดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ หรือ

ใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐาน เสริมสรางองคความรู
ใหตรงตามกรอบภารกิจของตําแหนงเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถกูตอง ชดัเจน และสามารถปฏิ

ในการน้ี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทาน
เปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรมฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 และ 2 โดยแบงการฝกอบรมเปน 

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
ซึ่งเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของขาราชการหรือ

องคการบริหาร สวนจังหวัด (ก.จ.) 
และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด   
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง 

ปฏิบัติการ หรือ นิติกรชํานาญการ 
เสริมสรางองคความรู    

และสามารถปฏิบัติงาน ใหเกิด
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทาน

โดยแบงการฝกอบรมเปน 2 ชวง 

2565 รายงานตัว    
แตงกาย เสื้อเชิ้ตสีขาว 

2565 ณ สถาบันพัฒนา
และการศึกษาดูงาน

ระหวางพักการฝกอบรม      
สําหรับการเดินทางกลับไปปฏิบัติหนาที่ปกติในชวงพัก            

ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับ และคาใชจายในการเดินทาง        

/เพื่อใหการ..... 





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

1 นาย สุวิทย แสงสิน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

2 นางสาว พลอยพิม เกิดสุข นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นางสาว กฤษณัฐกาญจน สามกษัตริย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานเกา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 นาง จิณณณชิา แสงจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ไลโว สังขละบุรี กาญจนบุรี

5 นางสาว ศิริรัตน แสงภา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

6 นาย อิทธิพล คุมทรัพย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. พระยืนมิ่งมงคล พระยืน ขอนแกน

7 นาย กิตติศักดิ์ ไววอง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน

8 นาย ธีระวัฒน ไกรรัตน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โนนทัน หนองเรือ ขอนแกน

9 นาย สานนท สุคนธา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. พวา แกงหางแมว จันทบุรี

10 นางสาว มาริสา ทรงเจริญ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

11 นางสาว นภัสปวีร วังชากร นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

12 นาย ปรีดา นาบํารุง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

13 นาง นันทิกานต ทองทาย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

14 นางสาว เรียงอักษร พิทาคํา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม

15 นาง สุทธิชารัตน ณัทสุคันธวงศ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สันผักหวาน หางดง เชียงใหม

16 นาย ณฐัภูเบศวร มณีวงษ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

17 นาย วุฒิศักดิ์ กองวงษา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก

18 นางสาว พลอยไพลิน บริบุญวงษ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. นครนายก เมอืงนครนายก นครนายก

19 นาย วิรินทร โฮกออน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม

20 นางสาว ณัฐกานต บุตรน้ําเพ็ชร นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

21 นาย จิรวิชญ ฉิมมานุกูล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กุรุคุ เมอืงนครพนม นครพนม

22 นาย พศวัฒน หวังกลาง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

23 นางสาว ภัทรกันย แสวงมี นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

24 นาย จักรพรรดิ์ สุพรรณสาร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค

25 นางสาว เขมณัฏฐ ดิสสงค นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค

26 นางสาว โสดา สมบัติ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองหัวชาง พรเจริญ บึงกาฬ

27 นางสาว ณอร หาญสุวรรณ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สะเดา นางรอง บุรีรัมย

28 นาย สถาพร ไชยนรินทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย

29 นางสาว สุนันทา ภูรีปรีชาเลิศ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี

30 นาย ศภุชัย กระแสสินธุโกมล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี

31 นาย จีรายศ ยศเรืองศักดิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. รมเย็น เชียงคาํ พะเยา

32 นาย วิสุทธิ์ เปยมสันติกุล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ปาเด็ง แกงกระจาน เพชรบุรี

หลักสูตร: นิติกร รุนที่ 41 (รหัสหลักสูตร: 020000000000100041)

การอบรมแบงออกเปน 2 ชวง /ชวงที่ 1 อบรมวันที่ 24 เม.ย.-6 พ.ค.65 /ชวงที่ 2 อบรมวันที่ 22 พ.ค.-3 มิ.ย. 65

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม



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

หลักสูตร: นิติกร รุนที่ 41 (รหัสหลักสูตร: 020000000000100041)

การอบรมแบงออกเปน 2 ชวง /ชวงที่ 1 อบรมวันที่ 24 เม.ย.-6 พ.ค.65 /ชวงที่ 2 อบรมวันที่ 22 พ.ค.-3 มิ.ย. 65

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม

33 นางสาว ธนพร ใหญวงษ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

34 นางสาว กฤษณรพี เชื้อกุล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

35 นางสาว เสาวลักษณ บุญตาย นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. แพร เมืองแพร แพร

36 นาย อาราฟต วาหาบ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ยะรม เบตง ยะลา

37 นาย อาคม สังฆะมาตย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด

38 นางสาว นงนุช อินพุม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พังราด แกลง ระยอง

39 นางสาว จิราพัชร ทองใบ นิติกร  ปฏิบัตกิาร อบต. เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี

40 นางสาว พิริยา กฤษมณี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี

41 นางสาว มนสิชา อินตะ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ศาลา เกาะคา ลําปาง

42 นาย วีรภัทร จันทมาศ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

43 นาย ธวัชชัย นอยจิตต นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ

44 นาง จริยา จําปาบุรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. นาเพียง กุสุมาลย สกลนคร

45 นางสาว ดวงฤทัย รัตนวรชาติ นิติกร  ชํานาญการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

46 นาย สานิตย จันทรแยม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม

47 นาย หรัณย รุงวิริยพงศ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

48 นาย ธนภณ ดงพงษ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี

49 นางสาว ปยะวรรณ ธรรมรังษี นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

50 นาย สุวิทย ศรีทาว นิติกร  ชํานาญการ ทต. ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี

51 นางสาว กิ่งแกว กรรณเลขา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

52 นาย ไตรภพ รสจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลุมระวี จอมพระ สุรินทร

53 พันจาเอก วิษณุ ศรีปจฉิม นิติกร  ชํานาญการ อบต. วังทอง นาวัง หนองบัวลําภู

54 นาย จตุพร วงษสวัสดิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ชัยฤทธิ์ ไชโย อางทอง

55 นาง วิภาวี ธวัชพลังกร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. คําบง บานผือ อุดรธานี

56 สิบเอก ทรงวุฒิ พันนารัตน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง บานผือ อุดรธานี

57 นางสาว ภัควลัญชญ ศรวีัฒนพงศ นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

58 นาย ทรงชัย พงษโคกสี นิติกร  ชํานาญการ ทต. อางศิลา พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี

59 จาเอก นนทธวัช ทาศิริ นิติกร  ปฏิบัตกิาร ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



 

 

๑. ปรัชญา  พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
นําองคกรสูความเปนเลิศ

๒. หลักการและเหตุผล
 ดวย คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล (ก.ท
๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕
เก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง 
หลักสูตรใหมีความทันสมัย
ดังกลาว ซึ่งไดมีกรอบกําหนดสาระขององค
 ๒.๑ หนาที่ความรับผิดชอบ 
ผลสัมฤทธิ์ดานใดบาง  
จึงถือวาบรรลุวัตถุประสงคของงานประจําตําแหนง
เพ่ือใชดําเนินการฝกอบรม
                  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะประจําตําแหนง  
นั้นๆตองมีคณุสมบัติดาน
ประจําตําแหนงใหสัมฤทธิ์ผล 

๒.๓ ความรู ทักษะ และสมรรถนะ 
ตางๆ ตองการความรูทักษะ และสมรรถนะใดที่จํา

 

กอปรกับ
องคกรนิติรัฐอยางสมบูรณ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
ทิศทางการขับเคลื่อนของ
อยางเปนรูปธรรมและสอดประสานกันอยางมีคุณภาพ  ดวยการ
โดยยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา
การศกึษาเรียนรูอยางเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ และภารกิจของบุคลากรและองคกรภายในกรอบแนวคิด
ของศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความเขมแข็งมั่งคั่ง คนไทย
สูความเปนประเทศผูนําประชาคมของอาเซยีน ของภูมิภาคและของประชาคมโลกอยางภาคภูมิ

 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
กับการจัดการและดําเนินการ
และจัดทําหลักสูตรสําหรับใชในการฝกอบรมพัฒนา
และมีสมรรถนะที่ตรงกับมาตรฐานตําแหนง
มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติ
 

  

 

 
หลักสูตรนติิกร 

 

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

พัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหมีขีดสมรรถนะสูง และเปนมืออาชีพ
นําองคกรสูความเปนเลิศเพ่ือการสรางประโยชนสุขแกประชาชนอยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

หลักการและเหตุผล 
ณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกาศมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.

ใหมีความทันสมัย  เพ่ือดําเนินการฝกอบรมใหแกบุคลากรทองถิ่น
ดังกลาว ซึ่งไดมีกรอบกําหนดสาระขององคประกอบสําคัญของหลักสูตรแบงออกเป

หนาที่ความรับผิดชอบ (Key Accountabilities) 
อันเปนการสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วาบรรลุวัตถุประสงคของงานประจําตําแหนง  โดยกําหนด
ฝกอบรม คือ ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 

คุณสมบัติเฉพาะประจําตําแหนง  (Knowledge and Experiences
ดานวุฒิการศกึษา และประสบการณในระดับใด

ประจําตําแหนงใหสัมฤทธิ์ผล โดยไมต่ําหรือสูงเกินความจําเปนของระดับงานในตําแหนง
ความรู ทักษะ และสมรรถนะ (Skills and Competencies

ตางๆ ตองการความรูทักษะ และสมรรถนะใดที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใหไดผลงานที่ดี

กอปรกับดวยความสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกร
อยางสมบูรณ และใหเปนไปตามกรอบกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และการปรับโครงสรางประเทศไปสูประเทศไทย 
ทิศทางการขับเคลื่อนของทุกภาคสวนในประเทศ  ในการแปลงแนวคิดและแนวนโยบายไปสูภาคการปฏิบัติ

สอดประสานกันอยางมีคุณภาพ  ดวยการสรางเสริมแ
กลางการพัฒนา”  จึงตองมีการพัฒนาบุคลากร

การศกึษาเรียนรูอยางเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ และภารกิจของบุคลากรและองคกรภายในกรอบแนวคิด
ของศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว

มั่งคั่ง คนไทยมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได
สูความเปนประเทศผูนําประชาคมของอาเซยีน ของภูมิภาคและของประชาคมโลกอยางภาคภูมิ

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาท 
การและดําเนินการฝกอบรม  เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ลักสูตรสําหรับใชในการฝกอบรมพัฒนาองคความรูใหแกบุคลากร
สมรรถนะที่ตรงกับมาตรฐานตําแหนง  ตลอดจนมีทักษะ วิสัยทัศน และทัศนคติของความ

ในการปฏิบัติงานเพ่ือทองถ่ินและประชาชนตอไป 

 

 

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

ใหมีขีดสมรรถนะสูง และเปนมืออาชีพปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหนาที่
อยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

ณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติในการประชุมครั้งที่    

ประกาศมาตรฐานทั่วไปของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
.ศ.๒๕๕๘ จึงตองมีการปรับปรุงและจัดทํา

เพ่ือดําเนินการฝกอบรมใหแกบุคลากรทองถิ่นใหสอดคลองกับมาตรฐานตามมติ
สําคัญของหลักสูตรแบงออกเปน  ๓  สวนใหญ ๆ คือ  

) ไดกําหนดวาตําแหนงงานนั้นๆ ตองบังเกิด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางครบถวน

กําหนดกลุมเปาหมายของหลักสูตรท่ีปรับปรุง       
 

Knowledge and Experiences) ไดกําหนดวาตําแหนงงาน
และประสบการณในระดับใด ที่มีความจําเปนเพียงพอแกการปฏิบัติงาน

ไมต่ําหรือสูงเกินความจําเปนของระดับงานในตําแหนง 
Skills and Competencies) ไดกําหนดวาตําแหนงงาน

เปนในการปฏิบัติหนาที่ใหไดผลงานที่ด ี

การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

งสรางประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 เพ่ือใหสอดคลองกับ    
แปลงแนวคิดและแนวนโยบายไปสูภาคการปฏิบัติ

สรางเสริมแนวคิด ทัศนคติและวิสัยทัศนที่ดี  
พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหไดรับ

การศกึษาเรียนรูอยางเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ และภารกิจของบุคลากรและองคกรภายในกรอบแนวคิด
เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลวที่มี

สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมีความมั่นคง ยั่งยืน กาว 
สูความเปนประเทศผูนําประชาคมของอาเซยีน ของภูมิภาคและของประชาคมโลกอยางภาคภูม ิ

เปนหนวยงานที่มีบทบาท ภารกิจ และหนาที่ เก่ียวของ
พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงไดปรับปรุง

องคความรูใหแกบุคลากรทองถ่ิน  ใหเปนผูมีองคความรู
วิสัยทัศน และทัศนคติของความเปนมืออาชีพที่

 

    

       

เพ่ือใหสอดคลองกับ    

นวคิด ทัศนคติและวิสัยทัศนที่ดี  

กาว 

ความรู



 

- ๒ - 

๓.  วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

            ๓.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสยัทัศนและทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน 
ขององคกรและประชาชน 

๓.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 
๓.๔ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับ 

การทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           ๓.๕ เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชนขององคกร และประชาชนเปนหลัก 
           ๓.๖ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีการสรางเครือขาย เพ่ือการปรึกษาหารือและปฏิบัตงิานรวมกัน 
 

๔. กลุมเปาหมาย   ผูดํารงตําแหนง นติิกรของ อปท. ระดับ ปฏิบัติการ – ชํานาญการ 
 

๕.  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 เพ่ือการปรึกษาหารือและปฏิบัตงิานรวมกัน 

๖. ระยะเวลาการศึกษาอบรม   ๒๗  วัน 
 - ปฐมนิเทศ – พิธีเปด                                               ๑  วัน 
 - ศึกษาในหองเรียน                                             ๑๙  วัน 
 - ดูงานนอกสถานที่                                               ๓  วัน 
 - ศึกษาคนควาดวยตนเอง                                                         ๓  วัน 
           - ปจฉิมนิเทศ – พิธปีด                                      ๑  วัน 
 

๗.  โครงสรางหลักสูตร 

 

หมวดที ่
 

ชื่อหมวดวิชา 
จํานวน 
วิชา 

จํานวน 
ชั่วโมง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

วิชาพ้ืนฐาน  
วิชาศาสตรพระราชา 
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริมประสบการณ 

๑๐ 
  4 
๒๐ 
 ๑๐ 

๓๐ 
  6 
๖๖ 
๓๐ 
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ความรูที่จําเปนประจําสายงานวิชาการ ไดมีการแบงออกเปน ๔ หมวดวิชา โดยกําหนดขึ้นภายในกรอบ
มาตรฐานตําแหนง ประกอบดวย ๑) หมวดวิชาพ้ืนฐาน ๒) หมวดวิชาศาสตรพระราชา ๓) หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง       
และ ๔) หมวดวิชาเสริมประสบการณและศึกษาดูงาน โดยมีหัวขอวิชา ดังนี ้

 



 

- ๓ - 
หมวดที่ ๑  วิชาพื้นฐาน  เปนวิชาที่ควรจะรูเพ่ือเปนการเสริมสรางองคความรูระดับพ้ืนฐานที่ผูดํารง

ตําแหนงพึงมี  โดยใหมีเขาใจในบริบทของตําแหนงของตนเอง ขององคกร  ตลอดจนสภาพแวดลอม และสถานการณ
ในชวงระยะเวลาที่เผชิญอยูนั้น  โดยหัวขอวิชาการ จํานวน  ๑๐ วิชา รวมระยะเวลา จํานวน  ๓๐ ชั่วโมง  ดังนี้ 

๑) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีสมัยใหม ๓ ชั่วโมง 
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ                                                           ๓ ชัว่โมง 
๓) รัฐบาลดิจทิัล                                                                               ๓ ชัว่โมง 
๔) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวัฒนธรรมองคกร        ๓ ชั่วโมง 
๕) ปรัชญาแนวคิดการบริหารงานองคกรและโครงสรางอํานาจหนาที่ของ อปท.      ๓ ชั่วโมง 
๖) ความรูเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการสําหรับ อปท.                              ๓ ชั่วโมง 
๗) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนติิกร                             ๓ ชั่วโมง 
๘) การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ                    ๓ ชั่วโมง 

                     ๙) ระเบียบงานสารบรรณและการจัดทําเอกสารราชการ                            ๓ ชั่วโมง 
                   ๑๐) มนุษยสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทีมงานและการบริหารความขัดแยง                   ๓ ชั่วโมง 

 

          หมวดที่ ๒  วิชาศาสตรพระราชา เพ่ือเปนการเสริมสรางองคความรู ที่เก่ียวกับศาสตรพระราชา  
สําหรับนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชน และประเทศ ไดอยางมีคุณภาพ โดยมีหัวขอ
วิชาการ จํานวน  4 วิชา ระยะเวลา จํานวน  6  ชั่วโมง  ดังนี ้

          1) วิชาการปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงานในรัชกาลที่ 9 1.5 ชั่วโมง 
  2) วิชาความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอการดํารงอยูของชาติไทย 1.5 ชั่วโมง 
  3) วิชาแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักคิดในรัชกาลที่ 9 1.5 ชั่วโมง 
  4) วิชาแนวคิดจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาตามหลักคิดในรัชกาลที่ 10 1.5 ชัว่โมง 
         

          หมวดที่  ๓  วิชาเฉพาะตําแหนง  เปนวิชาหลักในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของ      
ผูปฏิบัติหนาที่ใหเพิ่มสูงข้ึน ดวยการเพ่ิมพูนและเสริมสรางองคความรูใหตรงตามกรอบภารกิจของตําแหนง    
เกิดความเขาใจอยางถูกตองชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีคุณภาพ  โดยมีหัวขอ
วิชาการ จํานวน  ๒๐ วิชา รวมระยะเวลา  จํานวน  ๖๖  ชั่วโมง ดังนี ้

1) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                                3 ชั่วโมง 

๒) กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่                                        ๕ ชัว่โมง 

๓) วิธีพิจารณาความแพงท่ีเกี่ยวของในอํานาจหนาที่        3 ชั่วโมง 
๔) วิธีพิจารณาความอาญาที่เก่ียวของในอํานาจหนาที่       3 ชัว่โมง 
๕) การดําเนินการทางวินัยของ อปท.         ๕ ชั่วโมง 
๖) การสอบสวน การรับฟงพยาน และการตรวจสํานวนการสอบสวนของ อปท.    ๓ ชั่วโมง 
๗) ความรูเก่ียวกับงานกิจการสภาของทองถ่ินและการรางขอบัญญัติของทองถิ่น     3 ชัว่โมง 
๘) การจัดทํานิติกรรมและการบริหารสัญญาของทองถิ่น       3 ชั่วโมง 
๙) กม.เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสด ุ                        ๕ ชั่วโมง 
๑๐) ความรูเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ       3 ชั่วโมง 
1๑) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชนและทีร่าชพัสดขุอง อปท.     3 ชั่วโมง 
1๒) กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง                            3 ชั่วโมง 
๑๓) กฎหมายเก่ียวกับหอพัก                             3 ชั่วโมง 
๑๔) ความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.การขุดดิน และถมดินของ อปท.                           3 ชั่วโมง 
๑๕) พ.ร.บ.การสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและความเรียบรอยของบานเมือง  3 ชัว่โมง 

๑๖) การจดทะเบียนพาณิชย          3 ชั่วโมง 
๑๗) รายไดและการพัฒนารายไดของ อปท.                     3 ชั่วโมง 
๑๘) ระเบียบวาดวยการยึดอายัดและการขายทอดตลาด                       3 ชั่วโมง 
๑๙) ระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั้งทองถิ่น        3 ชั่วโมง 

                     2๐) ขอสังเกตของ สตง. เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ อปท.      3 ชั่วโมง 



 
 

- ๔ - 
                    

      หมวดที่  ๔  วิชาเสริมประสบการณ  เปนวิชาที่นาจะรูเพ่ือเปนการเสริมสรางเพิ่มพูนองคความรูของ    
ผูปฏิบัติหนาที่ใหสามารถนําไปประยุกตใชประสานกับองคความรูพื้นฐาน องคความรูศาสตรพระราชา และความรู
เฉพาะตําแหนง ไดอยางมีคุณภาพยิ่งขึ้น  โดยมีหัวขอวิชาการ จํานวน  ๑๐ วิชา รวมเวลา จํานวน  ๓๐ ชั่วโมง  ดังนี ้
                     ๑) กระบวนการคิดเชิงระบบ                                 ๓ ชัว่โมง 

๒) การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ                 ๓ ชั่วโมง 
                     ๓) มาตรฐานการบริการสาธารณะกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี     ๓ ชั่วโมง 
                     ๔) เทคนิคการประสานงาน การสื่อสาร การนําเสนอ และการถายทอดความรู      ๓ ชัว่โมง 
                     ๕) การบริหารงานบุคคลดานงานนิติการของ อปท.                 ๓ ชัว่โมง 
                     ๖) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัตงิานของนิติกร                 ๓ ชั่วโมง                     
                     ๗) ความฉลาดทางอารมณสําหรับนติิกร                            ๓ ชั่วโมง 
                     ๘) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม                                               ๓ ชั่วโมง                   
                     ๙) คําวินิจฉยัของศาลปกครองที่เกี่ยวของกับทองถิ่น                                    ๓ ชัว่โมง  
                     ๑๐ ) ประสบการการณปฏิบัติงานดานงานนิติการของ อปท.                           ๓ ชั่วโมง  

๘. ประสบการณการศึกษาดูงาน (จํานวน  ๓  วัน) 
                  ๑)  การบริหารงานขององคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนที่ประสบความสําเร็จ
เก่ียวกับแนวการปฏิบัติงานดานงานกฎหมาย 
                  ๒) หลักการทรงงานศาสตรพระราชา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการ
วางแผนพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓) การบริหารงานนิติการดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ๔) การสงเสริมและการพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู 
  ๕) รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานนิติการทุกรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๖) ฯลฯ 

๙. เทคนิคและวิธีการท่ีใชในการฝกอบรม : เทคนิคการฝกอบรมโดยใชมีวิธีการฝกอบรมใน  ๓  ดาน ประกอบดวย 
                ๙.๑ ดานความรู 
                      ๑) บรรยาย/ ถอดบทเรียน/ การสัมมนาทายบทเรียน 
                      ๒) กรณีศกึษา นําเสนอและอภิปราย 
                      ๓) ซักถามปญหา/ สาธิต/ ฝกปฏิบัต ิ                       
                ๙.๒ ทักษะ 

     ๑) ศึกษาดูงาน 
     ๒) ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

                ๙.๓ ดานทัศนคติและพฤติกรรม 
                      ๑) กลุมกิจกรรมรวมและกลุมวิชาการ 
                      ๒) ฝกการบริหารเวลาและความอดทน 
                      ๓) เรียนรูคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณ 
                                        

๑๐. การประเมินผลการฝกอบรม โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
                      ๑) ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร 
                      ๒) ประเมินผลโครงการ 
             ๓) ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 
                      ๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์และศักยภาพของผูเขาอบรมตามเกณฑที่กําหนด 
                          (๔.๑) ประเมินผลทางพฤติกรรม 
                          (๔.๒) ประเมินผลทางวิชาการ 
                          (๔.๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 



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.

วันอาทิตย

ลงทะเบียนรายงานตัว ปฐมนิเทศ/โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

วันจันทร ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง ทดสอบทางวิชาการ

สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) สวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง กิจกรรมนักศึกษา

ปธ.กรรมการ บ.ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) กพส.สถ.

วันอังคาร ทดสอบสมรรถภาพรางกาย การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล  ความกาวหนา

กอนเขาโปรแกรม  และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น และสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. กิจกรรมหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา

ดร.ไพบูลย  โพธิ์สุวรรณ สน.บถ.สถ.

วันพุธ การพัฒนาสุขภาพ ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ การใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมและสิทธิภาพ

และกิจกรรมนันทนาการ ของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น การทํางานในยุค Thailand 4.0 เลือกกรรมการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท.สถ. นายอําพร สวัสดิยากร

วันพฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ  

และกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต ตามกฎหมายกระจายอํานาจ กิจกรรมนักศึกษา

นายเดชรัตน  ไตรโภค กพส.สถ. นางบุญชวย  แสงตะวัน

วันศุกร การพัฒนาสุขภาพ กฎหมายวาดวยวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญา

และกิจกรรมนันทนาการ ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กม.สถ. สํานักพระราชวัง

วันเสาร

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นิติกร รุนท่ี 41

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง



สัปดาหท่ี  ๒

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

วันอาทิตย

วันจันทร การพัฒนาสุขภาพ หลักกฎหมายกับหลักความเปนธรรมในงานทองถิ่น หลักการทฤษฎี การกระจายหนาที่และอํานาจ

และกิจกรรมนันทนาการ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายใหม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กม. กพร.สถ.

วันอังคาร การพัฒนาสุขภาพ หลักการและแนวคําวินิจฉัยเก่ียวกับวิธปีฏิบัติ หลักการและแนวคําวินิจฉัยเกี่ยว         

และกิจกรรมนันทนาการ ราชการทางปกครอง กับความรับผิดทางละเมิด กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

นายวิชญชัย  ธรรมประดิษฐ นายวิชญชัย  ธรรมประดิษฐ

วันพุธ การพิจารณาคดีปกครองทองถิ่น บทบาท หนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย

การพัฒนาสุขภาพ การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

และกิจกรรมนันทนาการ  และกฎหมายอื่นที่เกียวของ

นายวิชญชัย  ธรรมประดิษฐ สตช.

วันพฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ ขอบัญญัติทองถิ่น ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและ 

และกิจกรรมนันทนาการ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กม. สน.คท.

วันศุกร คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิด

ดานการเงิน การคลังของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทางละเมิดดานการพัสดุ

นายวิชญชัย  ธรรมประดิษฐ นายวิชญชัย  ธรรมประดิษฐ

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นิติกร รุนท่ี 41

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

พักรับประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น



สัปดาหท่ี  3

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

วันอาทิตย

รายงานตัว / รับหองพัก

วันจันทร การพัฒนาสุขภาพ วิธีพิจารณาความแพงท่ีเกี่ยวของในอํานาจหนาที่ วิธีพิจารณาความอาญา

และกิจกรรมนันทนาการ ที่เก่ียวของในอํานาจหนาท่ี ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศกึษาคนควาดวยตนเอง

อัยการจังหวัด อัยการจังหวัด

วันอังคาร การพัฒนาสุขภาพ วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน

และกิจกรรมนันทนาการ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

นิติกร ทม.ทาโขลง นายสมชาย  ประภาสโนบล พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ  จุลเกียรติ

วันพุธ การพัฒนาสุขภาพ ความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสภาทองถิ่น ความรูเก่ียวกับกฎหมายที่ใชในการบริหารงาน         

และกิจกรรมนันทนาการ บุคคลสวนทองถิ่นและการดําเนินการทางวินัย กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กม. สน.บถ.

วันพฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ ระเบียบวาดวยการยึดอายัดและ ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การขุดดิน 

และกิจกรรมนันทนาการ การขายทอดตลาด และถมดินของ อปท. กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กม. กรมที่ดิน

วันศุกร การพัฒนาสุขภาพ การจัดทํานิติกรรมและการบริหารสัญญา การสอบสวน การรับฟงพยาน และ ความรูเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมอาคาร

และกิจกรรมนันทนาการ ของทองถิ่น การตรวจสํานวนการสอบสวนของ อปท. กิจกรรมนักศึกษา

อัยการจังหวัด สํานักงานกฎหมายและคดี  กทม. นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 

วันเสาร ความรูเก่ียวกับการดําเนินงานตามกฎหมายผังเมือง ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ นายนิเวศน กันไทยราษฎร

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นิติกร รุนท่ี 41

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

พักรบัประทานอาหารเชา



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.

วันอาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

วันจันทร ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น การปฏิบัติงานเกี่ยวกับท่ีสาธารณประโยชน

และที่ราชพัสดุของ อปท. กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ก.ก.ต. กรมที่ดิน

วันอังคาร

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันพุธ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เดินทางกลับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา

วันพฤหัสบดี ความรูเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ อปท. วัดผลและประเมินผลทางวชิาการ กิจกรรมนักศึกษา

นายภาส  ภาสสัทธา นายสนธยา รัตนธารส

วันศุกร พ.ร.บ.การสาธารณสุข การรักษาความสะอาด

และความเรียบรอยของบานเมือง  พิธีปดการศึกษาอบรม

สาธารณสุขจังหวัด

พักรบัประทานอาหารเย็น

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นิติกร รุนท่ี 41

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเย็น

พักรบัประทานอาหารเย็น



ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



 
 
 
 

QR Code กลุมอบรม หลักสูตรนิตกิร รุนที่ 41 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพ่ือเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อําเภอ จังหวัด 
 

สิ่งที่สงมาดวย 6 



 

 
  

 
 

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)  
 












