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๓. เม่ือดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ เรียบรอยแลว ใหดําเนินการชําระเงนิคาลงทะเบียน 

จํานวน ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นส่ีพันบาทถวน) ส่ังจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น” โดยนําแบบฟอรมใบแจงการชําระเงิน ตามข้ันตอนการพิมพใบชําระเงิน ส่ิงท่ีสงมาดวย ๓  

ไปชําระเงินคาลงทะเบียนไดที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขา ภายในวันจันทรท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ” ใหกับผูชําระเงินคาลงทะเบียน  
ซึ่งเอกสารดังกลาวสามารถใชแทนใบเสร็จรับเงินไดโดยไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๔ 
ทั้งนี้ ใหผูเขารับการฝกอบรมนําสําเนาหลักฐานการชําระเงินดังกลาวมาแสดงเปนหลักฐานใหกับเจาหนาที่
โครงการฯ ในวันรายงานตัวดวย 

๔. ใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามส่ิงที่สงมาดวย ๕ เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการไปเขารับการฝกอบรม และใหเดินทางไปรายงานตัวพรอมหนังสือสงตัวจากตนสังกัด ณ สถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตยที ่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. แตงกายชุดนักศึกษา หากมีขอสงสัยสามารถติดตอ

สอบถามไดที ่นางสาวชนัดดา ทิศนกุุล เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๖  
และสามารถตรวจสอบขอมลูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ ไดที่ www.lpdi.go.th  

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                  ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

                                                                    (นายศศิน  พัฒนภิรมย) 
                      ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถ่ิน ปฏิบตัิราชการแทน 
                        อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กลุมงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  
นางสาวชนัดดา ทิศนกุุล โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๖   
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส saraban@dla.go.th 

QR CODE กลุม วิศวกรโยธา รุน 10 

 



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

1 นาย ทศพร ทิอาย วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

2 นาย สิทธา ยอดเจริญ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. บางพระ เมืองฉะเชงิเทรา ฉะเชิงเทรา

3 นางสาว อนรรฆพร โฆษิตเกษม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

4 นาย รชต ชัชวาลย วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

5 นางสาว ทรงพร ลายทอง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

6 นาย ภูวิชชวัตร ศรีเมือง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

7 นาย คทาวุฒิ ถานะวุฒิพงค วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

8 วาที่รอยเอก ปยะพงษ วงศใหญ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบต. รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย

9 นาย ประทีป เตจะ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบต. เกาะชาง แมสาย เชียงราย

10 นาย ดลเดช ภิมายกุล วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม

11 นาย สุวาที เดนยุกต วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

12 นาย นายอธิภู ชัยมาดสิริกุล วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

13 นาย เฉลิมศกัดิ์ ศรีทัยแกว วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หวยยอด หวยยอด ตรัง

14 นาย เทวินทร จูกัณฑา วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทม. ตาก เมอืงตาก ตาก

15 นาย อลงกรณ โพธิ์พนม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ดานแมละเมา แมสอด ตาก

16 นาย สนธิศักดิ์ นาคมณี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

17 นาย เกริกเกียรติ บัวชุม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม

18 นาย ทวีศักดิ์ อินลา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. บานเสียว นาหวา นครพนม

19 นาย สิทธิพันธ วิชพัฒน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. วัดไทรย เมืองนครสวรรค นครสวรรค

20 นาย สมประสงค รักเหลือ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

21 จาอากาศโท ทักษิณ เชื้อวงศ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

22 นาย ทินกร เชื้อวงศ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

23 นาง ณัฐชนน แกนอินทร วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

24 นาย พรชัย กิวัฒนา วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบต. ทุงศรีทอง เวียงสา นาน

25 นาย ธวัชชัย เชียงคาํ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทม. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

26 นาย นันทวัชร คมขํา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

27 นาย คณกร หารประทุม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

28 นาย จิรศักดิ์ ปานทอง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

29 นาย สุริยะศักดิ์ ศรีซอน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรขีันธ ประจวบคีรีขันธ

หลักสูตร: วิศวกรโยธา รุนที่ 10 (รหัสหลักสูตร: 020000000001300010)

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน ถึง วันศุกรท่ี 15 กรกฎาคม 2565

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถนนพหลโยธิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



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

หลักสูตร: วิศวกรโยธา รุนที่ 10 (รหัสหลักสูตร: 020000000001300010)

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน ถึง วันศุกรท่ี 15 กรกฎาคม 2565

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถนนพหลโยธิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

30 นาย เศกสิทธิ์ เอ่ียมสิทธิ์ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

31 นางสาว ณัฐธิดา ขวัญลิขิต วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

32 นางสาว ชนันทธิดา จันทราช วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

33 นางสาว ประภาศิริ ศรีคะชา วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

34 นาย รัชพล คชาอนันต วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต

35 นาย นรพงศ ทองคง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

36 นาย วชิระ ชมภูพื้น วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร

37 นาย กฤษดา เมาะราษี วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทต. ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

38 นาย นายสมภพ บุญญามณี วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบต. เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี

39 นาย กําธร ทิยาว วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. เกาะคา เกาะคา ลําปาง

40 นาย ณรงค ภาพเมอืงมูล วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

41 นาย ดลวัฒน วงษแดง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

42 นาย ชัยทัต จันทรศร วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

43 นาย จิระเดชา ไชยโชติ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

44 นาย ธานุมาศ ทัศนพงศ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบต. ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร

45 นาย ไพศร หลําเบ็นสะ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทต. สํานักขาม สะเดา สงขลา

46 นาย ทินกร แกวกลาง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. บานไร หาดใหญ สงขลา

47 นาย สัณทวัฒน พาสุวรรณ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

48 นาย ปาณโชคชัย มคีณุ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

49 นาง สุพัชตรา สอนดี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

50 นาย มงคล สุระกมลเลิศ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทม. คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร

51 นาย กิติศักดิ์ คําภิระปาวงค วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. กลางดง ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

52 นาย สมดี ประสงคสุข วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. สุโขทัย เมอืงสุโขทัย สุโขทัย

53 นาย วิชย พรหมรักษ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. แกใหญ เมืองสุรินทร สุรินทร

54 นาย พฤทธ์ิ เดชสมบัติ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

55 นาย พชรพล เผาเจริญ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

56 นาย รงคเทพ สุวรรณแสง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

57 นาย ณัฐธนัน มะธิปไข วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลําภู

58 นาย สุวิทย ธนะไพบูลยกุล วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
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บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน ถึง วันศุกรท่ี 15 กรกฎาคม 2565

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถนนพหลโยธิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

59 นาย เจนภพ ชัยภูมิ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี

60 นาย นายรัฐศักดิ์ ผลานิสงค วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. หนองสําโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี

61 นาย ทวีป มิลาวรรณ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

62 นาย ภาคิน บัวเงิน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

63 นางสาว กมณชนรร มูลศรีนวล วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี



ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



Line กลุมอบรม  
หลักสูตรวิศวกรโยธา รุนที่ ๑๐ 

(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรมอนามัย 

(ประเมินตนเอง ไมตองนําสง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจากภูมิลําเนาเพื่อ
เขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง กอน

การเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวันรายงานตัว 

พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซนีปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของอาคาร 
โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 องศาเซล
เชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขา

มาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาตผูอํานวยการโครงการอยางเปน
ลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีฝาฝน

ระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทางวินัยตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
  - วันรายงานตัวเพ่ือเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

    ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดํา 
    หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา/รองเทาคทัชูสดีํา 
 

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

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 
 

 



 

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
**********************************

1. ปรัชญา พัฒนาผูดํารงตําแหนงวิศวกรรมโยธาใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
     ดํารงตาํแหนงและเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น

2.  หลักการและเหตุผล 
 วิศวกรรมโยธามีหนาที่
ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมโยธาภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัตงิานอ่ืนตามที่ไดรบัมอบหมาย

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติดาน
คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง งานบํารุง งานบูรณะซอมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผัง
เมืองเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน รวบรวม วิเคราะห 
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบแบบแปลน โครงสรางสภาพการใชงานของอาคารหรือ
โครงสรางพื้นฐานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย เขี
เพื่อเปนขอมูลประกอบการต้ังงบประมาณในการดําเนิ
ประโยชนสูงสุด รวมถึงกําหนดกฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมโยธาและโครงสราง
พื้นฐาน  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติดาน
ของหนวยงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานกั
ปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติดาน
ภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน โดยมีการชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการ
ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรมยาและโครงสรางพื้นฐาน
ความรับผิดชอบแกหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน หนวยงาน
เกี่ยวของไดทราบขอมลูและเกิดความเขาใจในงาน และหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน 

 จะเห็นวา ผูดํารงตําแหนง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหนาฝาย ที่มีลักษณะงานเก่ียวกับกาวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ ส่ังราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงานตัดสินใจ
แกปญหาในงานของหนวยงานที่รบัผิดชอบ ซ่ึงมีลักษณะหนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพงานสูง 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สวนทองถ่ิน ใหมีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอ
การรองรับภารกิจการบริการประชาชน
ซ่ึงมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทาํหลักสูตร

 
 

วิศวกรรมโยธา (ประเภทวิชาการระดบัปฏิบัตกิาร/ระดบัชํานาญการ
********************************** 

พัฒนาผูดํารงตําแหนงวิศวกรรมโยธาใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสม
ดํารงตาํแหนงและเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของ

หนาที่ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน 
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการปฏิบัติการ ตองทําหนาที่ศึกษา สํารวจ วิเคราะห วิจัย ออกแบบ 
คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง งานบํารุง งานบูรณะซอมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผัง
เมืองเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน รวบรวม วิเคราะห เสนอปรับปรุงงานเกี่ยวกับงาน

เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบแบบแปลน โครงสรางสภาพการใชงานของอาคารหรอื
โครงสรางพื้นฐานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย เขียนแบบและวางผังโครงการ ประมาณราคาและจัดทําราคากลาง
เพื่อเปนขอมูลประกอบการต้ังงบประมาณในการดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมถึงกําหนดกฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เก่ียวของกับวิศวกรรมโยธาและโครงสราง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการวางแผน จะตองมีสวนรวมในการดําเนินการวางแผนการทํางาน
นวยงานระดับสํานัก กอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นและแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหการดาํเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการประสานงาน ตองมีการประสานการทํางานรวมกันท้ังภายใน
ภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน โดยมีการชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการบริการ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมยาและโครงสรางพื้นฐาน ในเร่ืองเก่ียวกับงานใน

ความรับผิดชอบแกหนวยงานราชการสวนทองถิ่น หนวยงานตางๆ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูท่ี
ลและเกิดความเขาใจในงาน และหนวยงานราชการสวนทองถิ่น  

จะเห็นวา ผูดํารงตําแหนงวศิวกรรมโยธา จะตองปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหนาฝาย ท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับกาวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงานตัดสินใจ

ผิดชอบ ซ่ึงมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพงานสูง 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซ่ึงมีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหมีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอ สอดคลองกับความจําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและ

รประชาชน เพื่อการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง จึงมอบให สถาบันพัฒนาบุคลากร
ซึ่งมีหนาที่ดําเนนิการเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทาํหลักสูตร

กลุมสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ
สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่

 

ระดับชํานาญการ) 

พัฒนาผูดํารงตําแหนงวิศวกรรมโยธาใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการ 
ตอการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน 
ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

สํารวจ วิเคราะห วิจัย ออกแบบ 
คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง งานบํารุง งานบูรณะซอมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผัง

เสนอปรับปรุงงานเกี่ยวกับงาน
เพื่อใหงานมีประสทิธิภาพ ตรวจสอบแบบแปลน โครงสรางสภาพการใชงานของอาคารหรือ

ประมาณราคาและจัดทําราคากลาง
นงานดานวิศวกรรมโยธาไดอยางเพียงพอ คุมคา และเกิด

ประโยชนสูงสุด รวมถึงกําหนดกฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เก่ียวของกับวิศวกรรมโยธาและโครงสราง

จะตองมีสวนรวมในการดําเนินการวางแผนการทํางาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและแกไขปญหาในการ

ตองมีการประสานการทํางานรวมกันท้ังภายใน
ภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน โดยมีการชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง จัดทํา
ในเร่ืองเก่ียวกับงานใน

ตางๆ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูท่ี

จะตองปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหนาฝาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับกาวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงานตัดสินใจ

ผดิชอบ ซ่ึงมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานสูง  

มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครอง 
สอดคลองกับความจําเปนในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
ซ่ึงมหีนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักสูตร 

 
กลุมสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิน่ 
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วิศวกรรมโยธาขึ้นเพื่อใชพัฒนาใหผูดํารงตําแหนงวิศวกรโยธา เปนผูท่ีมีสมรรถนะสูงในการทํางานใหกับองคกร
และสามารถทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาที่ดีข้ึนในดานการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

3.  วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารง

ตําแหนง 
 3.2 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาท่ีความ

รับผิดชอบ และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับ

ผูอื่น และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 3.4 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ  

และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
 3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน 

และการปฏิบัติงาน 
 3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
     4.1 ดาํรงตําแหนงวิศวกรรมโยธา (ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ระดับชาํนาญการ) 

 4.2 จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 

5.  รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
 5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  26 วัน ดังนี้ 
  - พิธีเปด – ปด                จํานวน     ๑  วัน 
           - ศึกษาในหองเรียน      จํานวน   ๑๗  วัน 
           - ดูงานนอกสถานท่ี      จํานวน     ๓  วัน 
           - ศึกษาคนควาดวยตนเอง      จาํนวน     ๕  วัน 

7.  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดที่ ช่ือหมวดวิชา จํานวน 
วิชา 

จํานวน 
ชั่วโมง 

1 
2 
3 
4 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาศาสตรของพระราชา 
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสริม 

11 
4 

20 
6 

33 
6 

60 
18 
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หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
       คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรตองรูเพ่ือเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 

1) วิชาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและ                       3 ชั่วโมง 
                 เทคโนโลยีสมัยใหม                        

2) วิชายุทธศาสตรประเทศไทย       3 ชั่วโมง 
3) รัฐบาลดิจิทัล สูประเทศไทย ๔.๐                                                      ๓ ชั่วโมง     
4) วิชาระเบียบงานสารบรรณและการจัดทําเอกสารราชการ          3 ชั่วโมง 

          5) วชิาปรัชญาแนวคิดการบริหารงานองคกรและโครงสรางอํานาจหนาท่ีของ อปท.       ๓ ชั่วโมง 
6) วิชาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวัฒนธรรมองคกร    3 ชั่วโมง 
7) ความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540                     3 ชั่วโมง 

        8) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด          3 ชั่วโมง 
9) วิชาการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย          3 ชั่วโมง 
10) วชิาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับวิศวกรโยธา          3 ชั่วโมง 
11) วิชาการทาํงานเปนทีมและมนุษยสัมพันธในองคกร    3 ชั่วโมง            

                                      

หมวดที่ 2 วิชาศาสตรของพระราชา จํานวน 4 วิชา 6 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เพื่อเปนการนอมนําศาสตรและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จ ในดานตางๆ มาถายทอด เพื่อเปนแนวทางในการนํามาประยุกตใชสําหรับ              
การดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน ทั้งเปนการสรางภูมิคุมกันในการอยูรวมกับสังคมโดยเฉพาะแนวทาง                
การบริหารงานและการปฏิบัติราชการตามหลักทศพิธราชธรรม การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช           
ในการปฏิบัติราชการ  

1) วิชาการปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงานในรัชกาลที่ 9 1.5 ชั่วโมง 
2) วิชาความสาํคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอการดํารงอยูของชาติไทย 1.5 ชั่วโมง 
3) วิชาแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักคิดในรัชกาลที่ 9 1.5 ชั่วโมง 
4) วิชาแนวคิดจิตอาสาเพื่อการพัฒนาตามหลักคิดในรัชกาลที่ 10 1.5 ชั่วโมง 

หมวดที่ 3 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 20 วิชา 60 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน           

วิศวกรรมโยธา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมอือาชีพ 
1) วิชาทิศทางและนโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐ   3 ชั่วโมง 
2) วิชาสัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินเชิงบูรณาการ  3 ชั่วโมง 
3) วิชาสัมมนาการวิเคราะหผลกระทบตางๆ เชนการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอม  3 ชั่วโมง 
    (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 
4) วิชาความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ      3 ชั่วโมง 
5) วิชาหลักเกณฑมาตรฐานสาํหรับการตรวจสอบอาคาร    3 ชั่วโมง 

 
 

กลุมสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
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6) วิชาความรูเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารสาํหรับวิศวกรโยธา   3 ชั่วโมง 
7) วิชาเทคนิคการเขียนแบบสําหรับงานดานวิศวกรโยธาของ อปท.   3 ชั่วโมง 
8) วิชาเทคนิคการควบคุมการกอสรางและการตรวจการจางของ อปท.  3 ชั่วโมง 
9) วิชาเทคนิคการประมาณราคากอสรางและการกําหนดราคากลาง   3 ชั่วโมง 
10) วิชาเทคนคิทางวิศวกรรมสําหรับการกอสรางและออกแบบอาคาร   3 ชั่วโมง 
11) วิชาเทคนคิทางวิศวกรรมสําหรับการปองกันและซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร 3 ชั่วโมง 
12) วิชาแนวความคิด CSR (Coporate Social Responsibility) กับการพัฒนา 3 ชั่วโมง                 
      อยางยั่งยืน 
13) วิชาประสบการณดานงานวิศวกรรมกับการพัฒนาทองถ่ิน   3 ชั่วโมง 
14) วิชาวิศวกรรมพื้นถนนกับการพัฒนา อปท.     3 ชั่วโมง 
15) วิชาความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ. วิศวกร       3 ชั่วโมง 
16) วิชาความรูเก่ียวกับกฎหมายผังเมืองกับการวางแผนพัฒนา   3 ชั่วโมง 
17) วิชาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.                        3 ชั่วโมง 
18) วิชากระบวนการคิดเชิงระบบ       3 ชั่วโมง 
19) วิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม      3 ชั่วโมง 
20) วิชาการจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    3 ชั่วโมง 

หมวดที่ 4 วิชาเสริม จํานวน 6 วิชา 18 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องท่ีนาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ

หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชให เหมาะสมกับสถานการณ ใหผู เขาอบรม                       
เกิดแรงบันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและ
องคกรสูความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  

1) วิชาการบริหารขอมูลและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศ             3 ชั่วโมง                                                               
2) วิชาศิลปะการพูดและบรรยายสรุป            3 ชั่วโมง 
3) วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม             3 ชั่วโมง                                      
4) วิชาความฉลาดทางอารมณสําหรับวิศวกรโยธา                           3 ชั่วโมง 
5) สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานในหนาท่ี      3 ชั่วโมง                                      
6) การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองกรค 

              ดวยการสื่อสาร                                                                                   3 ชั่วโมง 

6.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 3 วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะท่ีเปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP      

 การสงเสริมและการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 
กลุมสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
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7.  วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนาํอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานที่จริง 

8.  การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

                (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบดวย  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- การนําเสนองานวชิาการ  
- การจัดทํารายงานกลุม 
- การจัดทํารายงานสวนบุคคล  
- การทดสอบประเมินความความรู 
ภาคพฤติกรรม 50 คะแนน ประกอบดวย 
- ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
- การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  
  - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ท่ีพัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานท่ี 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 3.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 3.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางานใน

ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 3.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม                

มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพ  
 3.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 3.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 
 

กลุมสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
สวนวิชาการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 



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 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง ทดสอบทางวิชาการ
กอนเขาโปรแกรม สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) สวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กม.สถ.

วันอังคาร การพัฒนาสุขภาพ บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

และกิจกรรมนันทนาการ ตามกฎหมายกระจายอํานาจ  และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง กพส.สถ. กพส.สถ.

วันพุธ การพัฒนาสุขภาพ การบริหารงานบุคคล  ความกาวหนา กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

และกิจกรรมนันทนาการ และสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ เลือกกรรมการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง สน.บถ.สถ. กม.สถ.

วันพฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ

และกิจกรรมนันทนาการ ของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง อ.บุญชวย  แสงตะวัน สน.บถ.สถ. กิจกรรมนักศึกษา

วันศุกร การใชเทคโนโนโลยีเพ่ือเพ่ิม การสื่อสารยุคดิจิทัล

และสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0 กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อําพร สวัสดิยากร อ.เดชรัตน  ไตรโภค

วันเสาร จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญา การออกแบบ เขียนแบบและการวางผังโครงการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สํานักพระราชวัง อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 

วันอาทิตย
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร วิศวกรโยธา รุนที่ 10

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น



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.

วันจันทร การพัฒนาสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมโยธา ความรูดานผังเมือง

และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง อ.วีระพงศ บุญญานุสนธิ์ อ.วีระพงษ  บุญญานุสนธิ์

วันอังคาร การพัฒนาสุขภาพ คํานวณ และการประมาณการราคาคากอสราง เทคนิคการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ         

และกิจกรรมนันทนาการ อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในงานวิศวกรรม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 

วันพุธ การพัฒนาสุขภาพ กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการทางวศิวกรรม การทําสัญญาและการแกไขสัญญา         

และกิจกรรมนันทนาการ โยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน งานวศิวกรรมโยธา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันพฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ การวางแผนการทํางานดานวิศวกรรมโยธา การจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร

และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
อ.อุเทน  มูลผดุง กรมโยธาธิการและผังเมือง ดร.ไพบลูย  โพธิ์สุวรรณ

วันศุกร ความรูเรื่องการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ทักษะการบริหารโครงการ

และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กองสิ่งแวดลอมทองถิ่น ดร.ไพบูลย  โพธิ์สุวรรณ

วันเสาร การเขียนรายงานและสรุปรายงาน ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ

และการถายทอดความรู ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

อ. โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ อ. โสภณ สาทรสัมฤทธิ์

วันอาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร วิศวกรโยธา รุนที่ 10



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.

วันจันทร การพัฒนาสุขภาพ การใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีทางวิชาวิศวกรรมโยธา         

และกิจกรรมนันทนาการ ที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันอังคาร การพัฒนาสุขภาพ การบํารุงรักษา สิ่งปลูกสราง การทํารังวัดในงานสํารวจและแผนที่         

และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันพุธ การพัฒนาสุขภาพ การวเิคราะหธรณีและชลศาสตร การบริหารจัดการงานกอสราง         

และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
อ.อุเทน  มูลผดุง สภาวิศวกร กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันพฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ เทคนิคการกอสรางอาคาร ระบบไฟฟา การวางผัง การจราจร และ การวเิคราะห ออกแบบ และ

และกิจกรรมนันทนาการ ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลในอาคาร การจัดการทางดานงานจราจร แกปญหาดานวิศวกรรมโยธา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง สภาวิศวกร สภาวิศวกร สภาวิศวกร

วันศุกร การทํารงัวัดและงานทางดานสํารวจ สําหรบัใชในทางดานแผนที่ การจัดทําภาพหรือกราฟกเพ่ือการสื่อสาร 

รวมถึงการศึกษาทางดาน จีพีเอส (GPS) และ ภูมิสารสนเทศ (Infographics) เบื้องตน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง อ.เดชรัตน  ไตรโภค

วันเสาร

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

วันอาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร วิศวกรโยธา รุนที่ 10

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น
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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.

วันจันทร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันอังคาร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันพุธ การพัฒนาสุขภาพ กระบวนการคดิเชิงระบบ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

และกิจกรรมนันทนาการ วัดผลและประเมินผลทางวชิาการ กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง นพ.ยุทธนา  ภาระนันท อ.นิเวศน  กัณไทยราษฎร

วันพฤหัสบดี ทดสอบสมรรถภาพรางกาย การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน

กอนออกจากโปรแกรม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง อ.สมชาย  ประภาสโนบล พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ  จุลเกียรติ
วันศุกร วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่

พิธีปดการศึกษาอบรม
วิทยากรทองถิ่นที่มีประสบการณ

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร วิศวกรโยธา รุนที่ 10

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี




