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เรื่อง โครงการฝกอบรม “หลักสูตร

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาโครงการฝกอบรม
    2. บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
    3. เอกสารการชําระ
    4. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม
    5. QR Code กลุมอบรม

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยโครงการศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุนที่ 
สวนทองถ่ินในตําแหนงประเภทวิชาการ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ระหวางวันที ่28 สิงหาคม – 16 กนัยายน
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
หรือนักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
ท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และสามารถนําความรู
ท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคณุสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรมฯ
   เพื่อใหการเขารับการฝกอบรมตาม 
เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี
  1. ตรวจสอบผูมคีุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ 
เปนผูดํารงตาํแหนงนักจัดการงานทะเบียนและบั
ท้ังนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน
จะพิจารณาสงตัวคืนหนวยงานตนสังกัดทันที
  2. ให ผูมี คุณสมบั ติเขารับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขา รับการฝกอบรมฯ ไดที่              
QR Code กลุมอบรมฯ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
สั ง กั ด  อํ า เ ภอ  จั ง ห วั ด  ขอ ง ผู เ ข า รั บก า ร ฝ กอบรม  หา กผู มี คุณส ม บั ติ เ ข า รั บ ก า ร ฝ ก อบร มฯ 
ไมมีการแจงยืนยันตามกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจะถือวาสละสิทธ์ิเขารับการฝกอบรมฯ ในครั้งนี้
ท้ังนี้ ผูท่ีจะไปเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด

แตละชนดิ และใหนําสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนมาแสดงในวนั

             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
            ถนนนครราชสมีา เขตดุสิต

              18  กรกฎาคม  2565 

หลักสูตรนกัจัดการงานทะเบยีนและบัตร รุนที่ 3” 

ปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชรีายชื่อ) 

โครงการฝกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุนที่
บญัชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม    

ชาํระเงินคาลงทะเบยีน     
เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม     

กลุมอบรม หลักสตูรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุนท่ี 3

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยโครงการศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จัดโครงการฝกอบรม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุนที่ 3” ซึ่งเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของขาราชการ

วิชาการตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

กันยายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 
 กลุมเปาหมาย คือ ผูดํารงตําแหนงนักจัดการงานทะเบียนและบั

ชาํนาญการ วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู มีทักษะ และสมรรถนะ
มีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ และสามารถนําความรู

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดพิจารณาใหบคุลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรมฯ ตามส่ิงที่สงมาดวย 

เพื่อใหการเขารับการฝกอบรมตาม “หลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขอใหทานพิจารณาดาํเนินการ ดังน้ี

ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ ส่ิงที่สงมาดวย 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ หรือนักจัดการงานทะเบียนและบั

ทั้งนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน
จะพิจารณาสงตัวคนืหนวยงานตนสังกัดทันท ี 

ให ผูมี คุณสมบัติเขา รับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ ได ท่ี              
กลุมอบรมฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 ภายในวันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุ

ขอ งผู เ ข า รั บก า ร ฝ กอบร ม  ห า ก ผู มี คุณส มบั ติ เ ข า รั บ ก า ร ฝ กอบ ร ม ฯ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจะถือวาสละสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้

เขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 ครบตามจํานวนของวัคซีน

และใหนําสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเขารับการฝกอบรม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

รุนที ่3 จํานวน ๑ ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 

3 จํานวน 1 ชุด 

ไดรวมมือทางวิชาการ             
จัดโครงการฝกอบรม “หลักสูตร         

ขาราชการหรือพนักงาน      
องคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 

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

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ       
ใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู มีทักษะ และสมรรถนะ

มีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และสามารถนําความรู 
ในการน้ี กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน       

สงมาดวย 1 และ 2  
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุนที่ 3” 

เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้   
ส่ิงที่สงมาดวย 2 อีกครั้งหนึ่งวา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ  
ทั้งนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน 

ให ผูมี คุณสมบั ติเขา รับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขา รับการฝกอบรมฯ ไดที่              
คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 

ขอ ง ผู เ ข า รั บก า รฝ กอบ รม  ห าก ผู มี คุ ณส ม บั ติ เ ข า รั บก า ร ฝ ก อบร มฯ  
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจะถือวาสละสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้ 

ครบตามจํานวนของวัคซีน 

รายงานตัวเขารับการฝกอบรมดวย 
/3. เมื่อ..... 





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

1 พันจาเอก พิษณุ ชูมณี นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี

2 นาง โสภา ภูเชียงชา นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

3 นาย อัศฎา บุญเพ็ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร

4 นางสาว ลูกกุง จาดเมือง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

5 นาย อธิบดี บอมี นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. ปรกฟา เกาะจันทร ชลบุรี

6 นาง สุนิสา หงษคํามี นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

7 นางสาว ประภัสสร คนซื่อ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

8 นางสาว นันทิดา จิตแสง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

9 นางสาว พัณณชิตา ปางแกว นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

10 นาย ณิชพน อัญญโสภณ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี

11 นาง พัชรี ดีพรอม นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

12 นาง ปภาวรรณ ตีรณานนท นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บางเสร สัตหีบ ชลบุรี

13 นาย ณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

14 นางสาว ธัญกมล ธนาภาวริศกุล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร

15 จาเอก นาวิก ศิริกิจ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทม. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

16 นางสาว นภัสนันท กองบุญ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

17 นางสาว อรุณี วงคดาว นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม

18 นาง พิธุกานต บุญสงค นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. ชมภู สารภี เชียงใหม

19 นางสาว รชาญาภา อนันต นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. หาดเล็ก คลองใหญ ตราด

20 นางสาว หัสดีรัตน รัตนคช นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. รางกระทุม บางเลน นครปฐม

21 นางสาว ณิชลัดดา วงศภัทรธาดา นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทม. กระทุมลม สามพราน นครปฐม

22 นาง ปวริศา เพชรสุข นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา

23 นางสาว ศศินิชณัฏฐ ดอนสระนอย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทม. เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา

24 นาง จินดารัตน ทรงสังข นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

25 นางสาว ชมพูนุช รสจันทร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

26 นางสาว จิราภรณ อโนทัย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

27 นาย ไพศาล คงนวม นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช

หลักสูตร: นักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุนที่ 3 (รหัสหลักสูตร: 020000000002400003)
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28 นาย ณัฐพล สุขพรรณ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค

29 นางสาว รภัสศา ธนัทกิจกาลกุล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี

30 นางสาว ภาณุมาศ นักเวช นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

31 นาย ฉลอง ชมเส็ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

32 นาย กําภู โชติการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

33 นาย ประณีต เจนกิจภูวดล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. หนองไมงาม บานกรวด บุรีรัมย

34 จาอากาศโท อธิปพงศ ขานไข นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

35 นาย รักพงษ สังขแกว นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. สระบัว กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

36 นาย ภูริช อนันตประเสริฐ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

37 นาย ประดิษฐ พุฒหอม นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

38 นางสาว นุจรี เอ่ียมพิชัย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

39 นาย บัณฑิต เครืออินทร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. คุระบุรี ครุะบุรี พังงา

40 นาย ปติ ตันสกุล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา

41 สิบเอก อนุกูล งามขํา นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี

42 นางสาว รสรินทร ตั้งเจริญ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บอไทย หนองไผ เพชรบูรณ

43 นาย อุดร โชคไพบูลย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

44 นางสาว ภัทรธิดา  อุนทะศรี นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม

45 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ฤกษใหญ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม

46 นาย จักรพันธ เลิศณรงคสิน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

47 นาง สุกัญญา สังกะสิงห นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. กูกาสิงห เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

48 นาง กําไลทิพย ดุจประสงค นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. คําพอุง โพธิ์ชัย รอยเอ็ด

49 นาง รดามณี เรืองฤทธิ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. เนินพระ เมอืงระยอง ระยอง

50 นางสาว เขมะสิริ แสงรอด นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. เบิกไพร บานโปง ราชบุรี

51 นางสาว ไพลิน วงคไทย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บานชัฏปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี

52 นาง สิริบังอร ทิพยมูล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

53 นาง ควรพิจ พลละคร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทม. เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง

54 นางสาว รวีวรรณ บัวบาน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง
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55 นาง เรณู พุมอินทร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง

56 นางสาว จุฑาทิพ ศรีมงคล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

57 นาง ถวิล พงษวัน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ

58 นาย สาคร ฝงสระ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. โพธิ์กระสังข ขุนหาญ ศรีสะเกษ

59 นาง บุญเรือน บุญรวม นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ

60 นางสาว สาวิตรี สมจิต นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

61 นางสาว กมลชนก แสงอรุณ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. จะนะ จะนะ สงขลา

62 นาง สุนีย หวังจิตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

63 นางสาว พรพรรณ ดาโรจน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

64 นาย ณัฐวรท ผองสุวรรณ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

65 นาย ธีระพงศ ฉิมเรือง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงเหนือ เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ

66 นางสาว จรัสลักษณ เสียงลือชา นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

67 นาง บุญญาพร ศิริบุญ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ตะกุด เมอืงสระบุรี สระบุรี

68 นาย ปยะวัฒน อยูเส็ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บานโตนด คีรีมาศ สุโขทัย

69 นาย กฤษดา พรมมี นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทัย

70 นาย เสถียรพงศ อยูกลัด นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

71 นางสาว วรารัตน มุยแกว นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี

72 นาย ปยวัฒน แสวงสุข นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร

73 นางสาว ปาริฉัตร พรหมเขจร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

74 นางสาว สุชาดา สุนทรชัย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย

75 นาย จักรพงษ บรรณารักษ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทม. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

76 นางสาว มนัสนันท วันนามสิริ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลําภู

77 นาง ภัททิยา วงศศิริพงศ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการ ทต. ไชโย ไชโย อางทอง

78 นาย กิตติพงษ มาลาศรี นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี

79 นาย ธนวัฒน ทองคํา นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บานผือ บานผือ อุดรธานี

80 นาย นราศักดิ์ ทองเกตุ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บานผือ บานผือ อุดรธานี

81 นางสาว มนตวลี มาชัยฤทธิ์สกุล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
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82 นางสาว ญาณิศา อุปลาบัติ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
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1.  ปรัชญา พัฒนาผูดํารงตําแหนงนัก
การดํารงตําแหนงและเปนผูที่มีคณุธรรม จริยธรรม

2.  หลักการและเหตุผล 
  ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ไดมีมติใหออกประกาศ เร่ือง 
แตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไป และประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงใน
ท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2561 โดยกําหนดใหการคัดเลือกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อเล่ือนและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นระดับชํานาญการ จะตองผานการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอ
มีภารกิจหนาที่ในการจัดฝกอบรม จึงจัดใหมีหลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ 
ชํานาญการขึ้น เพื่อพัฒนาใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ และ
ท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนงและมีความเปนมืออาชีพในกา
ของประชาชนในทองถ่ิน 

3.  วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมี
3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรูความเขาใจเกี่
      นาํความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมวีิสัยทัศนที่กวางไกล 
      ทาํงานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม
3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรม
      มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมี
3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมได
      ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพ

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
 4.1 ดํารงตาํแหนงนัก
 4.2 จํานวนประมาณ 

5.  รายละเอียดและโครงสรางหลักสตูร
5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม 26
 - พิธีเปด - ปด   
 - ศึกษาดงูานในหองเรียน 
 - ศึกษาดงูานนอกสถานที่ 
 - ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

  

       

 
จดัการงานทะเบียนและบัตร (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดบัชํานาญการ

********************************** 
ผูดาํรงตาํแหนงนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของ

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง 
และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 

ไดมีมติใหออกประกาศ เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไป และประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงใน

โดยกําหนดใหการคัดเลือกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อเลื่อนและแตงตั้ง
งในระดับท่ีสูงขึ้นระดับชํานาญการ จะตองผานการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการ
กําหนด ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอ

มีภารกิจหนาท่ีในการจัดฝกอบรม จึงจัดใหมีหลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ 
ชาํนาญการข้ึน เพื่อพัฒนาใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ และ
ที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนงและมีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการตอบสนองความตองการ

ใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
ใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่วกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดช

ไปประยุกตใชกบัการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทาํงานรวมกับผูอ่ืน

ทาํงานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
ใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมยั สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม

มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
ใหผูเขารับการฝกอบรมมจีิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ

ไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณเก่ียวกับการปฏบิัติงาน
สรางสัมพันธภาพในการตดิตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม และจํานวนผูเขารบัการฝกอบรม/รุน 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบิการ - ชาํนาญการ

จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
6 วัน ดังน้ี 

  1 วัน 
  17 วัน 
  3 วัน 
  5 วัน 

ระดบัชํานาญการ) 

สมรรถนะที่เหมาะสมกบั
การปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของ ประชาชน 

คณะกรรมการกลาง 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561  

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไป และประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงในระดับ 

โดยกําหนดใหการคัดเลือกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อเล่ือนและแตงต้ัง 
งในระดับที่สูงขึ้นระดับชํานาญการ จะตองผานการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลาง

และคณะกรรมการกลาง
กําหนด ดังนั้น สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

มีภารกิจหนาที่ในการจัดฝกอบรม จึงจัดใหมีหลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ – 
ชํานาญการขึ้น เพื่อพัฒนาใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ และสมรรถนะ

รปฏิบัติหนาที่ราชการตอบสนองความตองการ

รู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกบัการดํารงตําแหนง 
อบ และสามารถ 

การทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถ 

สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวตักรรม 

และการปฏิบัติงาน 
แลกเปล่ียนความรู ประสบการณเก่ียวกับการปฏบิัติงาน     

ชาํนาญการ 
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5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 4 หมวด 42 วิชา 123 ช่ัวโมง ดังนี้ 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 
1 
2 
3 
4 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาศาสตรของพระราชา 
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสริม 

11 
4 

19 
8 

33 
6 

60 
24 

รวม 42 123 

 
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) วิชายุทธศาสตรชาติ 20 ป       3 ชั่วโมง 
3) รัฐบาลดิจิทัล              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) วิชาคุณธรรมและจริยธรรม            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) วิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.5 ชั่วโมง 
2) วิชาการปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงานในรัชกาลที่ 9 1.5 ชั่วโมง 

          3) วิชาจิตอาสาเพื่อการพัฒนาตามแนวทรงพระราชดําริในรัชกาลที่ 10 1.5 ชั่วโมง 
4) วิชาความสาํคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอการดํารงอยูของชาติไทย 1.5 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 3 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 19 วิชา 60 ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน                 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ  

๑) วิชานโยบายการใหบริการประชาชนการทะเบียนและบัตร                           3 ชั่วโมง 
          ๒) วิชาระเบียบกฎหมายวาดวยงานบัตรประจําตัวประชาชน        3 ชั่วโมง 
          ๓) วิชาความรูเก่ียวกับบัตร Smart Card และปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      3 ชั่วโมง 

4) วิชากฎหมาย และระเบียบการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร    6 ชั่วโมง 
5) วิชามาตรฐานการบริการสาธารณะและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  3 ชั่วโมง 

          6) วชิาความรูเก่ียวกับงานทะเบียนครอบครัว                       3 ชั่วโมง 
          7) วชิาความรูเก่ียวกับงานทะเบีนชื่อบุคคล               3 ชั่วโมง      

๘) วิชาแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตเก่ียวกับงานทะเบียนและบัตร     3 ชั่วโมง 
๙) วิชาการสรางจิตสาํนึกในการใหบริการ (Service Min)              3 ชั่วโมง 
1๐) วิชากรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดทําทะเบียนบุคคลที่อาศัยอยูในประเทศไทย 
      โดยไมชอบดวยกฎหมายหรือลักษณะชั่วคราว     3 ชั่วโมง      
11) วิชาการปฏิบัติงานทะเบยีนราษฎรวาดวยเรื่องสัญชาตแิละชนกลุมนอย 
       ในประเทศไทย                 3 ชั่วโมง 
12) วิชาแนวทางการวินิจฉัยการเพิ่มชื่อและจําหนายชื่อบุคคลในทะเบียนบาน           3 ชั่วโมง 
13) วิชายุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิบุคคล             3 ชั่วโมง 
14) วิชาเทคนคิและกลยุทธในการบริการประชาชนแบบมุงผลสัมฤทธิ์            3 ชั่วโมง 
15) วิชาเทคนคิการสอบสวนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ          3 ชั่วโมง

 16) วิชาการจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560              3 ชั่วโมง 
17) วิชากระบวนการคิดเชิงระบบ       3 ชั่วโมง 
18) วิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม      3 ชั่วโมง 
19) วิชาคําวินจิฉัยของศาลปกครองที่เก่ียวของกับการทํางานของ อปท.  3 ชั่วโมง 

หมวดที่ 4 วิชาเสริม จํานวน 8 วิชา 24 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องท่ีนาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ

หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชให เหมาะสมกับสถานการณ ใหผู เขาอบรม                       
เกิดแรงบันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและ
องคกรสูความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  

1) วิชาการบริหารขอมูลและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศ             3 ชั่วโมง                                                               
2) วิชาศิลปะการพูดและการนําเสนอ            3 ชั่วโมง 
3) วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม             3 ชั่วโมง                                      
4) วิชาความฉลาดทางอารมณ       3 ชั่วโมง 
5) สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานในหนาท่ี      3 ชั่วโมง                                      
6) การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกร 

              ดวยการสื่อสาร         3 ชั่วโมง 
7) วิชาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.                          3 ชั่วโมง 
8) วิชาวิชากฎหมายการปองกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ  
      พ.ศ.2542         3 ชั่วโมง 
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6.การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 3 วัน 

 การสาธิตและตอบปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน Online โดยสํานักทะเบียนจําลอง ณ 
สํานักบริหารงานทะเบียนจําลอง กรมการปกครอง (คลอง9) โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิ

 การบริหารจัดการสาํนักทะเบียนดีเดน 

 CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
 

7.  วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานท่ีจริง 

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 
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 9.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 9.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางานใน

ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 9.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม                

มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพ  
 9.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 9.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
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หลักสตูร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุนที่ 3 

ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม - 16  กันยายน 2565 

 

วันและเวลา 

การบรรยาย 
  ช่ือวิชา 

จํานวน 

(ชั่วโมง) 
วิทยากร 

วันที่  28  สิงหาคม  2565   

09.00-12.00 น. รายงานตัว 

13.00-16.00 น. พิธีเปด / ปฐมนิเทศกิจกรรมและสันทนาการกลุม 3   ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ 

วันที่  29  สิงหาคม  2565  

09.00-12.00 น. เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ 3 นายขจรชัย วัฒนาประยูร 

13.00-16.00 น. ศิลปะการพูดในที่ชุมชน 3   ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ 

วันที่  30  สิงหาคม  2565  

09.00-12.00 น. บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจาย

อํานาจ 

3 ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 

13.00-16.00 น. การจัดทาํภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) 

เบ้ืองตน 

3   นายสถาพร  เสนาวงศ 

วันที่  31 สิงหาคม  2565  

09.00-12.00 น. ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสําหรับ

ขาราชการและบุคลากรภาครฐั (Digital Literacy) 

3 นายชวพงศธร ไวสาริกรรม 

13.00-16.00 น. การใชงานระบบ Cloud Computing ผาน Google 

Application 

3   นายชวพงศธร ไวสาริกรรม 

วันที่ 1  กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

ความรับผิดทางละเมิด และขอมูลขาวสารของราชการ 

3 อ.วราภรณ ขวัญเรือน 

13.00-16.00 น. แนวทางการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อปท. 3   ผอ.ฐิติมา ปุยออต 

วันที่ 2 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการทาํงานในยุค 

Thailand 4.0 

3 วาท่ีรอยตรี วีระชัย โมกเวศ 

13.00-16.00 น. โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามกฎหมายจัดตั้ง 

3   อ.สุวิชชา เพ็งไพบูลย 
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วันที่ 3 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. การสื่อสารยุคดิจิทัล 3 รศ.นพ.ฉัตรนรินทร เมธีกุล 

วันที่ 4 กันยายน 2565 

09.00-16.00 น. ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

วันที่ 5 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. การจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น และการประสานแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

3   ผอ.คณิตา ราษฏรนุย 

13.00-16.00 น. ความรูเก่ียวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

3 ผอ.ศิดาภา พรธวุานนท 

วันที่ 6 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. การบริหารงานบุคคล ความกาวหนา และสิทธิประโยชน

ของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 

3 ผอ.ปยะ คังกัน 

13.00-16.00 น. จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ผอ.บันลือศักดิ์ สุนทร 

วันที่ 7 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. นโนบายการใหบริการงานทะเบียน 3  

13.00-16.00 น. กฎหมายวาดวยสัญชาติและการขอมีสัญชาติไทย 3    

วันที่ 8 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนสําหรับบุคคลซึ่งไมมี

สัญชาตไิทยและการจัดทําบัตรประจําตวับุคคลซึ่งไมมี

สัญชาตไิทย 

3  

13.00-16.00 น. กฎหมายวาดวยบัตรประจาํตวัประชาชนและระเบียบ

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3    

วันที่ 9 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. กฎหมายเก่ียวกับงานทะเบียนช่ือบุคคล 

และคํานาํหนานาม 

3  

13.00-16.00 น. กฎหมายเก่ียวกับงานทะเบียนครอบครัว 3    

วันที่ 10 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร และระเบียบปฏิบัติที่

เก่ียวของ    

3  

13.00-16.00 น. กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร และระเบียบปฏิบัติที่

เก่ียวของ  (ตอ) 

3    

วันที่ 11 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร และระเบียบปฏิบัติที่

เก่ียวของ  (ตอ) 

3  
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13.00-16.00 น. กิจกรรมนักศึกษา 3    

 

วันที่ 12 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร และระเบียบปฏิบัติที่

เก่ียวของ  (ตอ) 

3  

13.00-16.00 น. นโยบายการแกไขปญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ 3    

วันที่ 13 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  3 สํานักบริหารการทะเบียน 

13.00-16.00 น. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  3   สํานักบริหารการทะเบียน 

วันที่ 14 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและคูมือ

ประชาชน 

3  

13.00-16.00 น. กรณีศึกษากระบวนการพิจารณาอนุญาตของนายทะเบียน

ทองถ่ิน (กิจกรรมกลุม) 

3  

วันที่ 15 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตทาง

ทะเบียนและบัตร 

3  

13.00-16.00 น. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตทาง

ทะเบียนและบัตร  (ตอ) 

3    

16.00-19.00 น. Post-Test 3    

วันที่ 16 กันยายน 2565 

09.00-12.00 น. การปฏิบัติราชการทางปกครองที่เกี่ยวกับกับงานทะเบียน

และบัตร 

3  

13.00-16.00 น. ปดการศึกษาอบรม 

   

  *  อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

*  ศึกษาคนควาดวยตนเอง 1  วนั 

*  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2  วนั  



 

 
  
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ๑. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม ไมเกิน 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจ มาแสดงตอเจาหนาที่
ประจําโครงการฯ ในวันรายงานตัว พรอมทั้งแสดงสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดส        
ตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

๒. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานที่ในวันรายงานตัว 
๓. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหมีเจลแอลกอฮอลลางมือ ทุกจุดเขา - ออกอาคาร หองอบรม 

สํานักงาน หนาลิฟท หองอาหาร ฯลฯ 
๔. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลา           

ที่อยูภายในอาคารของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
๕. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการตามมาตรการอยางเครงครัด 
๖. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
๗. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอก ที่ไมมีสวนเก่ียวของ       

เขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาตผูอํานวยการโครงการ
อยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
กรณีฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัด
ทราบเพื่อดําเนินการทางวินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด/พิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงกายดวย ชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และ วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

  ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดํา หรือ กรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
  หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดํา หรือ สีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬามีปกสีขาว แขนสั้น อยางนอย ๓ ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา อยางนอย ๓ ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
หมายเหตุ 
 ไมอนุญาตใหนําเตารีดผา มาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดเตรียมเตารีด และ สถานที่ไว
บริการแลว) 
 
 



 
เอกสารที่ตองนํามาแสดงวันรายงานตัว 

 
1. หนังสือสงตัวเขารับการฝกอบรมฯ จากตนสังกัด  
2. หนังสือผลรบัรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานภาครัฐ หรือ เอกชน 
3. สําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 

4. สําเนาเอกสารการชาํระเงนิ 

   
 


