




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นาย ผดุงศักดิ์ สิทธิดํารงค นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่

2 นางสาว สุกัญญา  กัณหกุล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาย สิปปกร ปรีชา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลําทับ ลําทับ กระบี่
4 นางสาว นลพรรณ ขนอม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คลองเขมา เหนือคลอง กระบี่

5 นางสาว ลูกเกตุ สรสมศักดิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี

6 นางสาว สุพรรษา สงวนทรัพย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. น้ําตกไทรโยคนอย ไทรโยค กาญจนบุรี

7 นางสาว พะยอม เสียภัย นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

8 นางสาว อรอนงค ปานคง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
9 นางสาว กฤชอร พิมพจอง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน
10 นางสาว จิตรา พลแกว นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
11 นางสาว อริศรา ศรีทองเย็น นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ลาดขวาง บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
12 นางสาว อนพัช โคกสันเทียะ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
13 นาย ภูริณัฐ สีเหลือง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
14 นาย กฤต หวงไธสง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

15 นาย ศุภเจตน เจริญมายุ นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

16 นาย ดํารงฤทธิ์ ศรีเลิศ นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี
17 นางสาว มิรันตี สมหารวงศ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
18 นางสาว ทิพวัลย รุงเรือง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี
19 นางสาว ศรีสุดา เกียรติสุดาเกื้อกูล นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

20 นาย ปรีดา นาบํารุง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี
21 นางสาว อรยา จันทรนฤเบศ นิติกร  ชํานาญการ อบต. วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
22 นาย ธวัชชัย บุญทรง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. แมจัน แมจัน เชียงราย
23 นางสาว นิภาพร บัวศรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ปาแดด แมสรวย เชียงราย
24 นาย ณิชพงษ เต็มเปยม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เกาะชาง แมสาย เชียงราย

25 นาย ธนบัติ เขียวทอง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

26 นางสาว สุพรรณิการ กิตติวรากูล นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

27 นาย ทรงวุฒิ ดอกอัญชัน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บัวปากทา บางเลน นครปฐม
28 นางสาว เกศริน มธุรส นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
29 พันอากาศเอก วรพัฒน ไขวพันธุ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
30 นาย อมรเทพ นาพันธุเริ่ม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. นาคู นาแก นครพนม

31 นางสาว ตรีสุคนธ  นนทจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. นาหวา นาหวา นครพนม

32 นาย วันเฉลิม แขสิงห นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. นาหวา นาหวา นครพนม
33 นาย จิรายุส อุคําพันธ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นิติกร รุนที่ 44
ระหวางวันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2565
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34 นาย ศุภโชค เพ็ดทะเล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา

35 นางสาว รุงนภา หมองกระโทก นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ในเมือง พิมาย นครราชสีมา

36 นางสาว รัฐฑิญากร ศุภกําเนิด นิติกร  ชํานาญการ อบต. หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา

37 พันจาเอก คนึง แพพูล นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา

38 นางสาว จิตสุภา แสงไชย นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

39 นาย ธนเดช พวงพรอม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี
40 นาย คณิศร ภาณุพินทุ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี
41 นางสาว จิดาภา ลัทธิธนธรรม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางตะไนย ปากเกร็ด นนทบุรี
42 นาง อรพินท กําเนิดเพ็ชร นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
43 นางสาว ธัญภา สวางเมฆฤทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. งอบ ทุงชาง นาน

44 นาย หรรษนันท แพงคูณ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ไทยเจริญ ปะคํา บุรีรัมย

45 นาย คาวี ศรีภัคดี นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สะแก สตึก บุรีรัมย

46 นาย ณัฏฐพล คัมภีระ นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

47 นางสาว กันตกนิษฐ รัตนทิพย นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

48 นาย พงษพิพัฒน ศรีจันทร นิติกร  ชํานาญการ ทต. บานกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

49 นางสาว อุษารัศมิ์ อภัยบริรัตน นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

50 นาย อาณัติ เผาทหาร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี

51 นาย วุฒิชัย ไตรคีรีสถิต นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

52 นาย เนติกร วรรณประโพธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
53 นางสาว ผกามาศ การะเกตุ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โคกกลอย ตะก่ัวทุง พังงา
54 นางสาว สุมามาลย คงเอียด นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ลําแกน ทายเหมือง พังงา

55 นางสาว ฉันทริยา นะชอย นิติกร  ชํานาญการ ทต. ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง

56 นางสาว ปนัดดา ดาวแจง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร

57 นางสาว สุรียพร บัวชุม นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร
58 นางสาว ชนนาถ ปนวงศ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ศรีภิรมย พรหมพิราม พิษณุโลก

59 นาย ยุทธนา วงศสารสิน นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
60 นางสาว ปยานุช อนปาน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
61 นาย ฉัตรเกลา เงินเมย นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

62 นาย นัฐพงษ นามโฮง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หวยใหญ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

63 นาย กฤษนัย นิติธรรมรัฐ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บอรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
64 นางสาว ภาริฏฐา โกรณ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต

65 นางสาว ณัฐกัลย สังขแดหวา นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

66 นาย ชนก ขันธวิชัย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม



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

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นิติกร รุนที่ 44
ระหวางวันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2565

67 นางสาว รัตนา วงษชม นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

68 นางสาว นันทพร พินิจราชกิจ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กองกอย สบเมย แมฮองสอน

69 นางสาว นาริษา นาคสิงห นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เขางู เมืองราชบุรี ราชบุรี

70 นาย สุรกิจ บุญรอด นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี

71 นางสาว สรินทรภัสร มณีวรรณ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง

72 นางสาว พิจิตรา ปากาศ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง

73 นางสาว จตุพร ชุมประเสริฐ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน

74 นางสาว ปยพร จําเริญ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บึงบูรพ บึงบูรพ ศรีสะเกษ

75 นางสาว ศิริลักษณ บุษบงก นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ

76 นางสาว ปรียาภรณ คําเอ่ียม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สระเยาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

77 นาย สัตยา จันทาคีรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร

78 นางสาว ธิยากรณ พรมสุรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร

79 นาย กฤตนัน งิ้วพรหม นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร

80 นางสาว จิราวรรณ โชติพันธ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร

81 นาย ฐนิสพงษ ศรีเพชร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาศิลา สองดาว สกลนคร

82 สิบเอก สมภพ พวงมาลัย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

83 นางสาว ศิวารยา หัสดี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

84 นาย วิทยา จูแหลมฟา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

85 นางสาว ปยนุช พิเศษฤทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

86 นาย ณภัทร เคลือบสูงเนิน นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ปากน้ําสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

87 นางสาว จุฬารัตน พรหมศิริ นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

88 นางสาว ฑิภญาดา พี่พานิช นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร

89 นาย ปญญากร เทศารินทร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

90 นางสาว สุภิณี คงเจริญ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย

91 นางสาว ภัทรภร ภูมิภัทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

92 นางสาว อัญรัตน คงแกวหนู นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

93 นาย วรวิทย เนติบํารุง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรธานี

94 นางสาว ปยาภรณ เพชรหนองชุม นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี

95 นาย อนุวัต หนูดี นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เมืองเวียง เวียงสระ สุราษฎรธานี

96 นาย ณรงคพร ตางประโคน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เมืองลีง จอมพระ สุรินทร

97 นาย วรายุ สังขเพชร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย

98 นาย พลท ดวงสา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานผือ โพนพิสัย หนองคาย



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

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นิติกร รุนที่ 44
ระหวางวันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2565

99 นาย อนุชิต นันทโพธิ์เดช นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย

100 นางสาว มะลิวัลย กองอุดม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย

101 นาย พิตรพิบูล อุดมวัฒนารักษ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานฝาง สระใคร หนองคาย

102 นาย สุริยา กองเกิด นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สระใคร สระใคร หนองคาย

103 นางสาว สุดารัตน กัตติยะ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บานโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

104 นาย เฉลิมพล นาครักษ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เกษไชโย ไชโย อางทอง

105 นาย พัคคนาถ บุญยอ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สามโก สามโก อางทอง

106 นางสาว เอมวดี นะคะจัด นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานชัย บานดุง อุดรธานี

107 นาย กัมพล ไชยทองดี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

108 นาง สุภาพร พิมพโพธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

109 นางสาว นิภาพร จุฬานนท นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. น้ําซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

110 นาง วรรณรัตน มาภักดี นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี

111 นาย กฤตภาส หวังสุวรรณ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี

112 นางสาว ศิรดา เปรมจิตร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บอยาง สวางอารมณ อุทัยธานี

113 นาย ฐิตพัฒน สุขกิจวิโรจน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สุขฤทัย หวยคต อุทัยธานี

114 นาย คมสันต คําทวี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี

115 นางสาว สุชาดา แสงสุกวาว นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



ขั�นตอนการพมิพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



สิ่งที่สงมาดวย 6 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรนติิกร 

รุนที่ 44 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 

 



  

 
 

หลักสูตรนิติกร 
 

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

๑. ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนิติกร เปนหลักสูตร 
ภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ 
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรนิติกร เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนิติกร ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง
ตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.  วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

            ๓.๒ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนและทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน 
ขององคกรและประชาชน 

๓.๓ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 
๓.๔ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับ 

การทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           ๓.๕ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชนขององคกร และประชาชนเปนหลัก 
           ๓.๖ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีการสรางเครือขาย เพื่อการปรึกษาหารือและปฏิบัติงานรวมกัน 
 
๔. กลุมเปาหมาย   ผูดํารงตําแหนง นิติกรของ อปท. ระดับ ปฏิบัติการ – ชํานาญการ 
 
 
 
 



 

(2) 
 
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 เพื่อการปรึกษาหารือและปฏิบัติงานรวมกัน 

 
๖. ระยะเวลาการศึกษาอบรม  21 วัน ดังนี้  
     - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1 วัน 
     - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน         จํานวน 16 วัน  
     - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน   2 วัน 
     - ศึกษาคนควาดวยตนเอง         จํานวน   1 วัน  
     - พิธีปด                              จํานวน   1 วัน 
๗.  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 
๑ 
๒ 
๓ 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริมประสบการณ 

11 
25 
  ๔ 

33 
7๕ 
๑๒ 

รวม ๔๐ 1๒๐ 

หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
       คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรตองรูเพื่อเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
๑) ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ชั่วโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
6) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
7) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
8) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 



 

(3) 
 
10) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
11) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
 
หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 25 วิชา 75 ชัว่โมง 

 

              คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน
นิติกร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) หลักการทฤษฎี การกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    ตามกฎหมายใหม           3 ชั่วโมง 
2) หลักกฎหมายกับหลักความเปนธรรมในงานทองถิ่น     3 ชั่วโมง 
3) ขอบัญญัติทองถิ่น         3 ชั่วโมง 
4) หลักการและแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    3 ชั่วโมง 
5) หลักการและแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด                        3 ชั่วโมง 
6) การพิจารณาคดีปกครองทองถิ่น       3 ชั่วโมง 
7) บทบาท หนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายการจัดระเบียบ 
    การจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ        3 ชั่วโมง 
8) ความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสภาทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
9) ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   3 ชั่วโมง 
10) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกีย่วกับความรับผิดทางละเมิดดานการเงิน การคลัง 
      ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
11) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการพัสดุ   3 ชั่วโมง 
12) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทีใ่ชในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นและการดําเนินการทางวินัย  3 ชั่วโมง 
13) การจัดทํานิติกรรมและการบริหารสัญญาของทองถิ่น         3 ชั่วโมง 
14) ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น          3 ชั่วโมง 
15) การสอบสวน การรับฟงพยาน และการตรวจสํานวนการสอบสวนของ อปท.      3 ชั่วโมง 
16) วิธีพิจารณาความแพงที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่         3 ชั่วโมง 
17) วิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่         3 ชั่วโมง 
18) ระเบียบวาดวยการยึดอายัดและการขายทอดตลาด                         3 ชั่วโมง 
19) ความรูเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ         3 ชั่วโมง 
20) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ อปท.  3 ชั่วโมง 
21) ความรูเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมอาคาร                   3 ชั่วโมง 
22) ความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกฎหมายผังเมือง         3 ชั่วโมง 
23) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน          3 ชั่วโมง 
24) ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดินของ อปท.                                       3 ชั่วโมง 
25) พ.ร.บ.การสาธารณสุขและการรักษาความสะอาดและความเรียบรอยของบานเมือง               3 ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก ๔ วิชา ๑๒ ชั่วโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
 



 

(4) 
 
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
6) การดําเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
7) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
8) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 
9) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
๑๐) สิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.        3 ชั่วโมง 
๑๑) สัมมนาระบบบัญชาการเหตุการณ        3 ชั่วโมง 
๑๒) ระเบียบฝกอบรมและแนวทางปฏิบัติในการจัดทําโครงการฝกอบรม    ๓ ชั่วโมง 
      และศึกษาดูงานของ อปท.          
 

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

  ๓) การบริหารงานนิติการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๔) การสงเสริมและการพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู 
  ๕) รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานนิติการทุกรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๖) เทศบาลนครระยอง/เทศบาลตําบลมาบขา/เทศบาลเมืองหนองปรือ 
  7) ศาลปกครองกลาง/ศาลปกครองจังหวัด/ศาลแขวง/ศาลคดีเด็กและเยาวชน 
  8) มูลนิธิชัยพัฒนา 
  9)  ฯลฯ 

 
๙. เทคนิคและวิธีการที่ใชในการฝกอบรม : เทคนิคการฝกอบรมโดยใชมีวิธีการฝกอบรมใน  ๓  ดาน ประกอบดวย 
                ๙.๑ ดานความรู 
                      ๑) บรรยาย/ ถอดบทเรียน/ การสัมมนาทายบทเรียน 
                      ๒) กรณีศึกษา นําเสนอและอภิปราย 
                      ๓) ซักถามปญหา/ สาธิต/ ฝกปฏิบัติ                        
                ๙.๒ ทักษะ 

     ๑) ศึกษาดูงาน 
     ๒) ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

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

 
 
 



 
(5) 

 
๑๐. การประเมินผลการฝกอบรม โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ 
                      ๑) ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร 
                      ๒) ประเมินผลโครงการ 
             ๓) ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 
                      ๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์และศักยภาพของผูเขาอบรมตามเกณฑที่กําหนด 
                          (๔.๑) ประเมินผลทางพฤติกรรม 
                          (๔.๒) ประเมินผลทางวิชาการ 
                          (๔.๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
                          (๔.๔) ………………………………………………… 

 
 
 

 





 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

2. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

3. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
4. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
6. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธปีด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

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

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 


