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3. เมื่อดําเนินการตามขอ 1 และขอ 2 เรียบรอยแลว ใหดําเนินการชําระเงินคาลงทะเบียน
เขารับการฝกอบรม จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) สั่งจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน                  
กรมส งเสริมการปกครองทองถิ่ น” โดยนําแบบฟอรมใบแจ งการชํ าระ เงิน ตามขั้นตอนการพิมพ                           
ใบชําระเงิน สิ่งที่สงมาดวย 3 ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขา ภายในวันศุกรที่                 
7 ตุลาคม 2565  โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ” ใหกับผูชําระเงิน
คาลงทะเบียน ซึ่งเอกสารดังกลาวสามารถใชแทนใบเสร็จรับเงินไดโดยไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว             
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 ทั้งนี้ ใหผูเขารับการฝกอบรมนําสําเนาหลักฐานการชําระเงินดังกลาว มาแสดงเปน
หลักฐานใหกับเจาหนาที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวดวย 

4. ใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัวตามมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5 เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการไปเขารับ

การฝกอบรม และใหเดินทางไปรายงานตัวพรอมหนังสือสงตัวจากตนสังกัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทรที่ 17 ตุลาคม 2565 
ระหวางเวลา 09.00 - 12.00 น. แตงกายชุดนักศึกษา หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดที่      
นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ กลุมงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หมายเลขโทรศัพท ๐๙ 0๖๗๘ ๐185 และสามารถตรวจสอบขอมูลเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ ไดที่ 
www.lpdi.go.th หัวขอหนังสือราชการ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                    (นายศศนิ  พัฒนภิรมย) 
                      ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน 
                          อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว พิมขวัญ จันทสิทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 นางสาว ประภา จันทรเงิน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

3 นางสาว ชุติกาญจน  โสกันทัต นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน

4 นาย ชนาสิน บังเกิดกิจ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี

5 นาย วิษณุพงษ บุรีมาศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. สนามชัยเขต สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

6 นาย ธนกฤต ศุภธัญวลัย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ เมืองพัทยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

7 นางสาว อภิกษณา ทองรวง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ดอนกํา สรรคบุรี ชัยนาท

8 นาง ยุพิน แตงออน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท

9 นาง พัชรินทร รอดยอย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. สรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท

10 นางสาว ยลดา ทวีชาติ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

11 นางสาว ธัญชนก เวียงคํา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

12 นางสาว จรรยารักษ เสธิปา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทานตะวัน พาน เชียงราย

13 นาง ธันญภรณ แสนบุญยงค นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. แมลาว แมลาว เชียงราย

14 นางสาว รัชนีกรณ ธิทะ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย

15 นางสาว อภิญญา อุตระแจ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. จอมทอง จอมทอง เชียงใหม

16 นางสาว มาลี จางศิริกูล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

17 นาง ทับทิม ปญญา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. แมนาจร แมแจม เชียงใหม

18 นางสาว เจริญขวัญ ยาสมุทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทองฟา บานตาก ตาก

19 นาง ธวัลหทัย เอกปาน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โปงแดง เมืองตาก ตาก

20 นางสาว มนฒนา เหลาสมาธิกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สามพราน สามพราน นครปฐม

21 นางสาว วราปณัช กิจขุนทด นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา

22 วาที่รอยตรหีญิง สุภาวิดา วิลัยรัก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทับสวาย หวยแถลง นครราชสีมา

23 นาย สมภพ ทองแสงสุข นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองกระทุม เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา

24 นางสาว พัชรี เจียนสันเทยีะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา

25 นาง พรรณกาญจน ขุนนุย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช

26 นาง ศิราวรรณ ปานทอง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ควนหนองควา จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

27 นางสาว วศินี จูเจย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช

28 นางสาว กิรณา อัยกูล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองบัว หนองบัว นครสวรรค

29 นางสาว อารดี สาราษฎร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

30 นาง รัชนีกร ทะจักร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. กองควาย เมืองนาน นาน

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 29  รหัสหลักสูตร: 020000000001900029

ระหวางวันที่ 17 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 29  รหัสหลักสูตร: 020000000001900029

ระหวางวันที่ 17 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง

31 นาย ระพีพัฒน กิตติภิรมยสันต นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงชาง ทุงชาง นาน

32 นางสาว นุชจรีย พยัคฆรัตน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ภูคา ปว นาน

33 นาง ระเบียบ เจริญเหลือ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กันทรารมย กระสัง บุรีรัมย

34 นาย ถนอมสิน ขะจีฟา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย

35 นางสาว วรันธร บุญมี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานใหมไชยพจน บานใหมไชยพจน บุรีรัมย

36 นางสาว สุภิชชา  เดชภิมล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สะแกซํา เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

37 นาย จิรวัฒน เรืองปรัชญากุล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย

38 นางสาว ณัฐปภัสร วรปกรณชัย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองไทร นางรอง บุรีรัมย

39 นางสาว ขวัญหทัย โตรัสมี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

40 นางสาว พรณภัส ขยันหา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรขีันธ ประจวบคีรขีันธ

41 นางสาว วิชุดา กมลอมรบุตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โนนหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

42 นางสาว ปาริชาติ ศรีสะเกษ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บอทอง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

43 นางสาว พรพรรณ เฉลยภพ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี

44 นาย นิอับดุลฮาฟซ ดะแซสาเมาะ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กระเสาะ มายอ ปตตานี

45 นางสาว สุปราณี ศรีดอกคํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

46 นาย ทัศนนัย มะลูลีม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา

47 นางสาว ธิดารัตน สมตัว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

48 นาง วรรณพัชร สวางแสง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา

49 นาย ภูดิศ ศีตะปนย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

50 นางสาว เบญจรัตน หอมหวล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ไรสะทอน บานลาด เพชรบุรี

51 นาง ชมพูนุท ปญญาแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ชางตะลูด หลมสัก เพชรบูรณ

52 นาย อนวัช บุญประคอง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บานหวาย หลมสัก เพชรบูรณ

53 นาง รัตนันท เรืองซอน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

54 นาย สาธิต แนบสนิท นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ปงปาหวาย เดนชัย แพร

55 นางสาว พิชญา พราหมโณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

56 นางสาว ดาราพร แกวขาว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

57 นาง วรกมล ชิณเกตุ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม

58 นางสาว เบญจมาพร แซโงว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โนนแดง บรบือ มหาสารคาม

59 นาง ญาดา กุศล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงยาว ปาย แมฮองสอน

60 นาย ธัญวิสิษฐ สอนอินตะ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ปาแป แมสะเรียง แมฮองสอน



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 29  รหัสหลักสูตร: 020000000001900029

ระหวางวันที่ 17 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง

61 นาง ณัฐโรกานต พุทธวัตร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน

62 นาย จตุรงค บุตรราช นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. ยโสธร เมอืงยโสธร ยโสธร

63 นาย ภาสกร คําหวล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

64 นาย ภาณุพงศ ปกษา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด

65 นางสาว กฤตพร คํามงคล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ตาขัน บานคาย ระยอง

66 นางสาว กนกลักษณ วงศา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

67 นางสาว วาลาพร ไชยปญญา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ซับจําปา ทาหลวง ลพบุรี

68 นาย ภูชิสส มลเดช นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นายาง สบปราบ ลําปาง

69 นาย เนติบัณฑิต เข็มราช นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพูน

70 นาง จุฑามาศ สมณะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานธิ บานธิ ลําพูน

71 นาย สุบรรณ ศรีกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กลวยกวาง หวยทับทัน ศรีสะเกษ

72 สิบเอก ณัฐกรณ ภารการ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

73 นาง ชนัญธิดา โชคศริิโสภา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. โพธิ์กระสังข ขุนหาญ ศรีสะเกษ

74 นางสาว ดวงกมล ใยรักษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองหาง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

75 นาย ธีทัต โพธิ์ศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร

76 นาง พรนภา ดีมาก นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

77 นางสาว มุกดา เพชรนอย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม

78 นาย พัฒนเทพ สามงามนอย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

79 นางสาว สุภาพ ใหญกระโทก นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ชองกุม วัฒนานคร สระแกว

80 นาย จิราพล เจริญศริิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

81 นาง นิศานาถ คันธอุลิศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกตูม-โพนทอง หนองแค สระบุรี

82 นางสาว ภัทรสุดา ฉายพุทธ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี

83 นางสาว จิรนันท พงษไพโรจน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บัวลอย หนองแค สระบุรี

84 นางสาว กีรติณัทพร ตะวันแสงเพชร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี

85 นาย ศุภวัฒน นามแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี

86 นางสาว เพชรัตน หินสอน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. น้ําขุม ศรีนคร สุโขทัย

87 นาย เอนก บุญสิงห นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย

88 นางสาว ชุติกาญจน จงใจรัก นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี

89 นางสาว มัชฌินา สุตานนท นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หัวโพธิ์ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

90 นาย ปริวรรฒ ราชกิจนิกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เพชรพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง

91 นาง ธันวิกรณ เกษละคร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร

92 นาง บรรจง แสงราม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร

93 นาย พิชิตชัย เพรงมา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลําภู

94 นางสาว รินทรวดี โอฬารชัยกิตติ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. อบทม สามโก อางทอง

95 นาง วรนุช วิชชุเวสคามินทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

96 นางสาว รุงรัตน จองบุญ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทับกุง หนองแสง อุดรธานี

97 นาย ธานินทร จงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. นิคมสงเคราะห เมืองอุดรธานี อุดรธานี

98 นาย ประเสริฐ พางาม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานคอ บานผือ อุดรธานี

99 นางสาว บังอร ยาธงชัย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถ

100 นาง ทัศนีย กอนศิลา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. คําเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี

101 นาย ภูพงศเกษม แฝงพงศ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. นาดี นาเยีย อุบลราชธานี

102 นาง นางสุรีพันธ สิตะวัน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี

103 นางสาว เสาดะ แขวงดํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. อุมผาง อุมผาง ตาก

104 นางสาว นิลุบล มขุทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
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หลักสูตรนกัทรพัยากรบุคคล รุนที่ 29 
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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

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

การเดินทางเขารับการฝกอบรม ไมเกิน 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจ มาแสดงตอเจาหนาที่ประจํา
โครงการฯ ในวันรายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดส ตามจํานวนของวัคซีน
แตละชนิด 

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

   
 



  

    
     

 
หลักสูตรนกัทรัพยากรบุคคล (ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ/ระดบัชํานาญการ) 

********************************** 
๑. ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีเหมาะสม 
กับการดํารงตําแหนง เปนผูที่ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค 
เชื่อมโยง และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของ
ประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล    
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนง 
ที่สูงข้ึน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
คุณสมบัติเพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด 

 ดังน้ัน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพื่อใชสําหรับฝกอบรม 
และพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ใหมีความรู ทักษะ  
และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
 3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ
การปฏิบัติงาน 
 3.6 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพติดตอประสานงานระหวางกันในการในอนาคต 

 



4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ 
 4.2 จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 

5.  รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
 5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  21 วัน ดังน้ี 
       - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน    1 วัน 
      - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน         จํานวน  16 วัน  
        - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน    2 วัน 
        - ศึกษาคนควาดวยตนเอง        จํานวน    1 วัน  
        - พิธีปด                              จํานวน    1 วัน 

5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวด 33 วิชา 120 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที ่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนช่ัวโมง 

1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน  

วิชาเฉพาะตาํแหนง 

วิชาเสรมิ 

11 

17 

 6 

33 

69 

18 

รวม 33 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
       คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครฐั       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อาํนาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ชั่วโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารทรพัยากรมนุษย         ๓ ชั่วโมง 
6) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
7) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
8) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 
10) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง  
11) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
 



  หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 17 วิชา 69 ชั่วโมง 
                 คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน 

นักทรัพยากรบุคคล เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) ความรูเก่ียวกับกฎหมายที่ใชในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น                                3 ชั่วโมง 
2) ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหงานการกําหนดตําแหนง วางแผนอัตรากําลัง  
    และการกําหนดโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        6 ชั่วโมง 
3) หลักการและแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในองคกร       3 ชั่วโมง 
4) ความรูเก่ียวกับมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น การเลื่อนระดับ 
    และเสนทางความกาวหนาในสายงาน           6 ชั่วโมง 
5) การยาย การโอน การรับโอนของขาราชการสวนทองถ่ิน        6 ชั่วโมง 
6) ความรูเก่ียวกับสวัสดิการของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน       3 ชั่วโมง 
7) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ 
      หรือพนักงานสวนทองถ่ิน              3 ชั่วโมง 
8) ความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา      6 ชั่วโมง 
9) การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับลูกจาง พนักงานจาง และภารกิจถายโอน      6 ชั่วโมง 
10) ระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ         3 ชั่วโมง 
11) การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจางสถานธนานุบาล                    3 ชั่วโมง 
12) ความรูเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น              3  ชั่วโมง 
13) การดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน    3  ชั่วโมง 
14) การอุทธรณและการรองทุกขของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น       3 ชั่วโมง 
15) แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่เก่ียวของกับการบริหารบุคคลสวนทองถ่ิน     3 ชั่วโมง 
16) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครฐั          6 ชั่วโมง 
17) ความรูเก่ียวกับการเบิกจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ  
      เงินประจําตําแหนง และผลประโยชนตอบแทนอ่ืน           3 ชั่วโมง 
 
หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องท่ีนาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลาย 
ในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจ 
ในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความ 
เปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงาน บรหิารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
6) การพัฒนาบุคลากรของ อปท.           3 ชั่วโมง 
7) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
8) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 



9) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
10) การคดิเชิงระบบ          3 ชั่วโมง 
11) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
 
5. การศกึษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP  

 การสงเสริมและการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 ทม.สุพรรณบุรี 

 ทต.โพตลาดแกว  จ.ลพบุรี 

 ทน.นครรังสิต 
6. วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 

1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานที่จริง 

7. การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

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



หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50  
และคะแนนรวมท้ังสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  
  - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชา 

  และระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
   - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 

      - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 
 ของผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานที่ 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตาํแหนง 
 8.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง  
สามารถนําความรูที่ไดรบัไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 8.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน
ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 8.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช 
กับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
 8.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติตนปฏิบัติงาน 
 8.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 












