




ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

1 นางสาว ศิรภัทร จุลทรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ตะคร ้าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี

2 นางสาว อนัชชา คล้ายแดง นักวิชาการสาธารณสุข อบต. พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี

3 นางสาว ดาริษา ชาวสวน นักวิชาการสาธารณสุข อบต. แก่งเสี ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 นางสาว ปรางค์ชมภู ปรียานันท์จินดา นักวิชาการสาธารณสุข ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน ก้าแพงเพชร

5 นางสาว ณิรณัช มหโชคธ้ารงคุณ นักวิชาการสาธารณสุข อบจ. ก้าแพงเพชร เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร

6 นางสาว สุนิสา ฤทธ์ิมหา นักวิชาการสาธารณสุข ทต. พระยืนม่ิงมงคล พระยืน ขอนแก่น

7 นาย พีรดนย์ พันสนิท นักวิชาการสาธารณสุข อบต. โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น

8 นาง อนงค์รัตน์ องอาจบริรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี

9 นาย ภัทรพล ศรีผุดผ่อง นักวิชาการสาธารณสุข ทต. ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี

10 นางสาว วิลาศินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการสาธารณสุข ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

11 นางสาว ศิรินนารถ สงรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ

12 นางสาว ปนัดดา ยาป่าคาย นักวิชาการสาธารณสุข อบต. โคกเพชรพัฒนา บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

13 นาง ณัฐยาณีย์ ยุทธยง นักวิชาการสาธารณสุข อบต. โคกเริงรมย์ บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

14 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เลิศอาวุธ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

15 นางสาว จิตติมา ค้าใบ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. โนนส้าราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

16 นางสาว พิระภรณ์ ชมช่ืน นักวิชาการสาธารณสุข อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

17 นางสาว ปาริฉัตร เหล็กกล้า นักวิชาการสาธารณสุข ทต. โยนก เชียงแสน เชียงราย

18 นาย ถิรวัฒน์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

19 นางสาว ณัฐธิดา สิงห์ชัย นักวิชาการสาธารณสุข อบต. แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

20 นางสาว กาญจนา สุขเผือก นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่

21 นาย กิตติคมน์ พรมขาว นักวิชาการสาธารณสุข ทต. สารภี สารภี เชียงใหม่

22 นางสาว รุ่งนภา มหิงษา นักวิชาการสาธารณสุข ทน. แม่สอด แม่สอด ตาก

23 นางสาว ปรางทอง สีนิ วงาม นักวิชาการสาธารณสุข ทน. แม่สอด แม่สอด ตาก

24 นางสาว นิยดา แซ่ลิ ม นักวิชาการสาธารณสุข อบต. คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตร นักวิชำกำรสำธำรณสุข รุ่นท่ี 7

ระหว่ำงวันท่ี 17 ตุลำคม - 6 พฤศจิกำยน 2565
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย (คลองหก) อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
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25 นางสาว สุรีรัตน์ บุญธิมาศ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม

26 นางสาว ศศิภา เลขาโชค นักวิชาการสาธารณสุข อบต. แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา

27 นาย สมชาย รานอก นักวิชาการสาธารณสุข อบต. โนนเต็ง คง นครราชสีมา

28 นางสาว นครินทร์ สีสาสีมา นักวิชาการสาธารณสุข ทต. แชะ ครบุรี นครราชสีมา

29 นางสาว จิราภรณ์ โพธ์ิแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา

30 นาง นางธัญธร ประมูลชาติ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา

31 นาง ปวีณา วังคาม นักวิชาการสาธารณสุข ทต. หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา

32 นางสาว ฐิตินันท์ เกตุพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ไทยสามัคคี วังน ้าเขียว นครราชสีมา

33 นางสาว สกุลรัตน์ อันไขหน้า นักวิชาการสาธารณสุข อบต. หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา

34 นางสาว จุฑาทิพย์ จันทร์ผ่อง นักวิชาการสาธารณสุข อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

35 นางสาว ทศพร ทรัพย์มี นักวิชาการสาธารณสุข อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

36 นางสาว ชฎารัตน์ ธรฤทธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

37 นางสาว วนิดา เพ็ชรอิน นักวิชาการสาธารณสุข อบต. วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

38 นางสาว ณัฏฐ์ชณาภัทร์ มาพะนะ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์

39 นาย ชารีฟ ดุลยมาศ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส

40 นางสาว นูไรดา อีซอ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

41 นาง ปาริชาติ อินกา นักวิชาการสาธารณสุข ทต. งอบ ทุ่งช้าง น่าน

42 นางสาว  ธวัลชญาน์ โชติเจริญธนันต์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ถืมตอง เมืองน่าน น่าน

43 พันจ่าเอก วิชญนนท์ พฤกษา นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์

44 นางสาว สุกัลยา เสือชุมแสง นักวิชาการสาธารณสุข อบต. หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์

45 นางสาว ฐิติพร ชั นโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

46 นางสาว ชนากานต์ สะอิ งทอง นักวิชาการสาธารณสุข อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

47 นาย วุฒิเมธ ภักดีวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

48 นางสาว วีรวรรณ ช่ืนอารมย์ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
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49 นาง ปาริชาติ สุกไกรสร นักวิชาการสาธารณสุข อบต. นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

50 นาย อภินัทธ์ นิลสุข นักวิชาการสาธารณสุข อบต. อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

51 นางสาว ธัญวรัตน์ ทองเงิน นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

52 นางสาว พีรพรรณ กุลานุวัติ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

53 นาง รัชนี นุ่นสวัสด์ิ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

54 นางสาว จิราพัชร ชิษสวัสด์ิ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

55 พันจ่าเอก ธวัชชัย ธาราดล นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ดงขี เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

56 นางสาว ณัฐรดา เม่งช่วย นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

57 นาย อับดุลรอแม มามะ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี

58 นางสาว อนัญญา กองค้า นักวิชาการสาธารณสุข อบต. พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา

59 นางสาว จุฑาทิพย์ บุญยัง นักวิชาการสาธารณสุข ทต. บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา

60 นาย กิตติภัทร บุญมา นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ทับปุด ทับปุด พังงา

61 นาย สมยศ แสวงทอง นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร

62 นาย เจษฎากร วัฒกาพัทธ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ล้าประดา บางมูลนาก พิจิตร

63 นางสาว อรวรรณ บุญสอาด นักวิชาการสาธารณสุข ทต. หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร

64 นางสาว พรรณนิภา เลาหสินนุรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร

65 นาย นพนันท์ แก้วบัวไข นักวิชาการสาธารณสุข อบต. บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

66 นาย หฤษฎ สิทธิภูวบุญ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

67 นางสาว รวีวรรณ จันดาวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก

68 นาย ธนรัตน์ ธีระวันทนีย์ นักวิชาการสาธารณสุข ทม. ชะอ้า ชะอ้า เพชรบุรี

69 นางสาว ลภัสรดา เจริญลาภ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์

70 นางสาว นุสรา ศรีกิจวิไลศักด์ิ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์

71 นางสาว กัญญาพัชร บัดแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข อบต. วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์

72 นาย วรุตม์ ยุททา นักวิชาการสาธารณสุข ทต. วังชิ น วังชิ น แพร่
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย (คลองหก) อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี

73 นาย ภาณุพงศ์ ป่ินแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ต้าหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่

74 นาย วิทกานต์ สารแสน นักวิชาการสาธารณสุข อบต. คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม

75 นาย วันนิวัติ ภูพานเพชร นักวิชาการสาธารณสุข อบต. กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม

76 เรือโทหญิง จิรัฐติกาล หนูทรง นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

77 นาย ปริญญา สุขชารี นักวิชาการสาธารณสุข ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

78 นางสาว ศิริจรรยา ตีรกานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร

79 นาย ธนัท เก้าเอี ยน นักวิชาการสาธารณสุข ทม. เบตง เบตง ยะลา

80 นาง อัจฉรา ปะกังพลัง นักวิชาการสาธารณสุข อบต. โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

81 นางสาว  สุภาภรณ์ สุทธิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. บ้านนา กะเปอร์ ระนอง

82 นาย เฉลิมพล รัตนลาโภ นักวิชาการสาธารณสุข ทม. บางริ น เมืองระนอง ระนอง

83 นางสาว ธวัลรัตน์ หิรัญรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. กระแสบน แกลง ระยอง

84 นางสาว เมธิกา เก๋ียนค้า นักวิชาการสาธารณสุข อบต. หนองบัว บ้านค่าย ระยอง

85 นาง พิชชานันท์ บุญช่วย นักวิชาการสาธารณสุข ทต. ทับมา เมืองระยอง ระยอง

86 นาง ปณตภร เกียรติทรงพล นักวิชาการสาธารณสุข อบต. หนองเต่า บ้านหม่ี ลพบุรี

87 นางสาว ปัทมพร สอนลือ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. แม่มอก เถิน ล้าปาง

88 นาย ประเวทย์ ยาแปง นักวิชาการสาธารณสุข ทต. ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน

89 นาย จตุพล จงรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. ศรีบัวบาน เมืองล้าพูน ล้าพูน

90 นาย พลวัฒน์ จันทะคุณ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. ดงด้า ลี ล้าพูน

91 นางสาว วิภาดา สาระทัศนานันท์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. โคกขมิ น วังสะพุง เลย

92 นาย ณัฐพงศ์ ทองสุข นักวิชาการสาธารณสุข อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

93 นางสาว วรพิชชา เกษทอง นักวิชาการสาธารณสุข อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

94 นางสาว วิมลลักษณ์ พิมพ์หล้า นักวิชาการสาธารณสุข ทต. บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ

95 นางสาว อักษราพร อุตศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. บะฮี พรรณานิคม สกลนคร

96 นาย วิชัย ขาวข้า นักวิชาการสาธารณสุข ทต. แร่ พังโคน สกลนคร



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตร นักวิชำกำรสำธำรณสุข รุ่นท่ี 7

ระหว่ำงวันท่ี 17 ตุลำคม - 6 พฤศจิกำยน 2565
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย (คลองหก) อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี

97 นาย ภัทรกร ตั งสกุล นักวิชาการสาธารณสุข อบต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร

98 นางสาว รุ่งทิวา สีคราม นักวิชาการสาธารณสุข อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ

99 นางสาว ปวีณา มุ่งหมาย นักวิชาการสาธารณสุข อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ

100 นางสาว รัฐติกาล สนิทท้าว นักวิชาการสาธารณสุข อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ

101 นางสาว รวิภา พรมจีน นักวิชาการสาธารณสุข ทต. ด่านส้าโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

102 นางสาว ปภาวดี รักไธสง นักวิชาการสาธารณสุข อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

103 นางสาว กมลวรรณ สีจันทร์แจ้ง นักวิชาการสาธารณสุข ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

104 นางสาว เนตรทราย จันทร์มี นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ไทรทอง คลองหาด สระแก้ว

105 นางสาว ภัทรธิดาภรณ์ ภูตะดา นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว

106 นางสาว ศิริวิมล ปัญญาผล นักวิชาการสาธารณสุข อบต. หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี

107 นางสาว สุปราณี นาคเงิน นักวิชาการสาธารณสุข อบต. หนองปลิง หนองแค สระบุรี

108 นางสาว พัชราพร ภู่เอ่ียม นักวิชาการสาธารณสุข อบต. บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย

109 นางสาว ปางชล ธรรมโชติ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย

110 นางสาว พรนภา นิระโทษะ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย

111 นางสาว วนิดา พรมหญ้าคา นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ปากน ้า สวรรคโลก สุโขทัย

112 นางสาว หฤทัย ช่วยชนะ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี

113 นางสาว กรณิกา พิมพ์ลอย นักวิชาการสาธารณสุข ทต. บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี

114 นางสาว วิภา ลาดหนองขุ่น นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์

115 พันจ่าเอก วริศรา สมพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์

116 นางสาว สุดารัตน์ พร้านัก นักวิชาการสาธารณสุข อบต. หนองไผ่ล้อม ส้าโรงทาบ สุรินทร์

117 นางสาว กัญญาวรรณ ปัญญาวัน นักวิชาการสาธารณสุข ทต. เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย

118 นาย สราวุฒิ ช่างยา นักวิชาการสาธารณสุข อบต. วังทอง นาวัง หนองบัวล้าภู

119 นาง นวรัตน์ นิติเศรษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู

120 นางสาว นิตยา พิมพการ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตร นักวิชำกำรสำธำรณสุข รุ่นท่ี 7

ระหว่ำงวันท่ี 17 ตุลำคม - 6 พฤศจิกำยน 2565
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย (คลองหก) อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี

121 นางสาว จันสุดา วรรณโสภา นักวิชาการสาธารณสุข ทต. นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ

122 นางสาว ปิยานุช สมเทพ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี

123 นางสาว ยมลภัทร ไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. นางัว น ้าโสม อุดรธานี

124 นาง ธันยรัตน์กรณ์ บุญพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี

125 นาย พงศกร แสงรังสี นักวิชาการสาธารณสุข ทต. กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี

126 นางสาว สิริชล โสวรรณะ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี

127 นาง รัตนสุดา ไวยุกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี



 

  
 

 

QR Code กลุ่มอบรม หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสขุ รุ่นที่ 7 
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โดยระบุ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล สังกัด อำเภอ จังหวัด ใน LINE กลุ่ม 
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ขั้นตอนการพมิยพ์ใบช ำระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

ลือก ตรวจสอบ 

1. เลือก 

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





 

 
  
 

 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ๑. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหน่วยงานที่ภาครัฐให้การรับรอง 
ก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 48 ชั่วโมง และให้นำใบรับรองผลการตรวจ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ประจำโครงการฯ ในวันรายงานตัว พร้อมทั้งแสดงสำเนาหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส        
ตามจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิด 

๒. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานที่ในวันรายงานตัว 

๓. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกจุดเข้า - ออกอาคาร ห้องอบรม 
สำนักงาน หน้าลิฟท์ ห้องอาหาร ฯลฯ 

๔. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพ่ือสวมใส่ตลอดระยะเวลา           
ที่อยู่ภายในอาคารของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

๕. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้นั่งเว้นระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

๖. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสถานที่ฝึกอบรม 

๗. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง       
เข้ามาภายในอาคารสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต และห้ามผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ออกนอกพ้ืนที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องขออนุญาตผู้อำนวยการโครงการ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น  

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ออกเป็นมาตรการเสริมเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
กรณีฝ่าฝืนระเบียบ/ข้อกำหนด ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จะส่งตัวกลับทันทีพร้อมรายงานให้ต้นสังกัด
ทราบเพื่อดำเนินการทางวินัย ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบการแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม 
 

ชุดเรียน - วันจันทร์ และพิธีเปิด/พิธีปิด แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วย ชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม และ วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร์/เสาร์/อาทิตย์)  

  ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดำ หรือ กรมท่า / รองเท้าหุ้มส้นสีดำเท่านั้น 
  หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดำ หรือ สีกรมท่า / รองเท้าคัทชูสีดำเท่านั้น 
 

ชุดออกกำลังกาย 
   - เสื้อกีฬามีปกสีขาว แขนสั้น อย่างน้อย 1 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดำ หรือสีกรมท่า อย่างน้อย 1 ตัว 
  - รองเท้าผ้าใบ/ถุงเท้า สำหรับออกกำลังกาย 
 
หมายเหตุ 
 ไม่อนุญาตให้นำเตารีดผ้า มาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ได้จัดเตรียมเตารีด และ สถานที่ไว้บริการแล้ว) 

 
เอกสารท่ีต้องนำมาแสดงวันรายงานตัว 

 
1. หนังสือส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรมฯ จากต้นสังกัด  
2. หนังสือผลรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน 
3. สำเนาหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 
4. สำเนาเอกสารการชำระเงิน 

   
 



  

 

 

หลักสตูรนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ/ชำนาญการ 
********************************** 

 
๑. ปรัชญา  มุ่งพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม  
กับการดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสรรค์ เช่ือมโยง 
และบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองค์กรและประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่  
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติกำหนดให้การฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข    
เป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องผ่านการฝึกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง  
ที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานสว่นท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่ ก.กลาง กำหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ
หน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551  
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝึกอบรมภาคบังคับให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข  เพื่อใช้สำหรับฝึกอบรมและ
พัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่ เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม  
และจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

            ๓.๒ เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมวีสิัยทัศนแ์ละทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์ 
ขององค์กรและประชาชน 

๓.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบรหิารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 
๓.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรมร่วมกันไปปรบัใช้ 
      กับการทำงานในองค์กรและประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธผิล 
๓.๕ เพื่อเสริมสร้างจติสำนึกดา้นคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบตัิตน ปฏบิัติงาน โดยคำนึงถึง  

ประโยชน์ขององค์กร และประชาชนเป็นหลัก 
           ๓.๖ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการสร้างเครือข่าย เพื่อการปรึกษาหารือและปฏิบัติงานร่วมกนั 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   ผู้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏบิัติการ – ชำนาญการ 
 
 
 
 



 
 
๕.  ผลสัมฤทธิ์ทีต่้องการ   

๕.๑ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม มผีลประเมินการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๕.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มคีวามรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
๕.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมวีิสยัทัศน์ในการทำงานเพื่อองค์กรและประชาชน 
๕.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบรหิารทรพัยากรได้อย่างคุ้มค่า 
๕.๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รบัจากการฝึกอบรมรว่มกันไปปรบัใช้ 
     กับการทำงานในองค์กรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
๕.๖ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจติสำนึกด้านคณุธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบตัิตนปฏบิัติงาน 
      โดยคำนึงถึงองค์กร และประชาชนเปน็หลัก 
๕.๗ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อการปรึกษาหารือและปฏบิัติงานร่วมกัน 

6. ระยะเวลาการศึกษาอบรม  21 วัน ดังน้ี 
     - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปิด   จำนวน   1 วัน 
     - ศึกษาอบรมในช้ันเรียน         จำนวน 16 วัน  
     - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จำนวน   2 วัน 
     - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง         จำนวน   1 วัน  
     - พิธีปิด                              จำนวน   1 วัน 
๗.  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดที ่ ชือ่หมวดวิชา จำนวนวิชา จำนวนชั่วโมง 
๑ 
๒ 
๓ 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตำแหน่ง 
วิชาเสริมประสบการณ ์

11 
 22 
6 

๓๓ 
69 
18 

รวม 40 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จำนวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
       คำอธิบายหมวดวิชา : เป็นการให้ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรต้องรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของตน 
๑) ทักษะและความสามรถดา้นการใช้ดิจิทลัสำหรับข้าราชการและบคุลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ช่ัวโมง 
2) โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ช่ัวโมง 
3) บทบาท อำนาจหน้าที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอำนาจ    3 ช่ัวโมง 
4) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น    3 ช่ัวโมง 
5) การบรหิารงานบุคคลและความก้าวหน้าสทิธปิระโยชน์ของข้าราชการ อปท.   ๓ ช่ัวโมง 
6) กฎหมายว่าดว้ยวธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง ความรบัผดิทางละเมิด              
    และข้อมูลข่าวสารของราชการ         ๓ ช่ัวโมง 
7) เทคนิคในการปฏบิัติงานสารบรรณ       3 ช่ัวโมง 
8) ความรู้เก่ียวกบับำเหนจ็ บำนาญของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่     ๓ ช่ัวโมง 
9) การใช้เทคโนโนโลยีเพื่อเพิม่และสทิธิภาพการทำงานในยคุ Thailand 4.0    3 ช่ัวโมง 
10) การสื่อสารยุคดิจิทลั         3 ช่ัวโมง  
11) จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง      3 ช่ัวโมง 



 
 
 

หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 22 วิชา 69 ชั่วโมง 
คำอธิบายหมวดวิชา: เป็นการมอบความรู้และพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตำแหน่งและสายงาน

นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างมืออาชีพ 
1) ความรูว้่าดว้ยกฎหมายสาธารณสุข       3 ช่ัวโมง 
2) ระเบียบการเบิกจา่ยแนวทางที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข    3 ช่ัวโมง 
3) ภารกิจด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น     3 ช่ัวโมง 
4) การขับเคลื่อนภารกจิถ่ายโอน “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)”  3 ช่ัวโมง 
5) การคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม    3 ช่ัวโมง 
6) แนวทางการปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายรักษาความสะอาด 
    และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง      3 ช่ัวโมง 
7) การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขอนามยัตามกลุ่มวัย     3 ช่ัวโมง 
8) การส่งเสริมสุขภาพชุมชนและการมสี่วนรว่ม      3 ชัวโมง 
9) แนวทางการขบัเคลื่อนอาสาสมัครบรบิาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผูสู้งอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิง  3 ช่ัวโมง 
10) การบริการอนามยัแม่และเด็ก        3 ช่ัวโมง 
11) การวางแผนครอบครวั        3 ช่ัวโมง 
12) การวางแผน ติดตาม และนิเทศงานสาธารณสุข      3 ช่ัวโมง 
13) การจัดทำแผน/โครงการ และการบริหารโครงการ     3 ช่ัวโมง 
14) การส่งเสริมภาวะโภชนาการ        3 ช่ัวโมง 
15) ระบาดวิทยา การควบคุมและส่งเสริมป้องกนัโรค     3 ช่ัวโมง 
16) การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพษิสนุัขบ้าและการจัดสวัสดิภาพสตัว์   3 ช่ัวโมง 
17) การควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ      3 ช่ัวโมง 
18) การบรหิารจัดการกองทนุหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่    3 ช่ัวโมง 
19) สถิติการวิจยัและประชากรศาสตร์เบื้องตน้เพื่อส่งเสรมิการสาธารณสุขชุมชน  3 ช่ัวโมง 
20) สิทธิประโยชน์และการคุม้ครองประชาชนตามหลักประกันสุขภาพ   3 ช่ัวโมง 
21) มาตรการส่งเสรมิและป้องกันคุณภาพชีวิตประชากรในพื้นที่ (มาตรการจัดการโควิด-19) 3 ช่ัวโมง 
22) ฝึกปฏบิัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน้        6 ช่ัวโมง 
 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 
คำอธิบายหมวดวิชา : เป็นเรื่องที่น่าจะรู้เพื่อนำไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานให้มีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องค์กร การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อหาแนวทางในการนำไปบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศใน
การให้บริการสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
1) วิเคราะหป์ัญหาการปฏบิัติงานในหน้าที ่                                                 3 ช่ัวโมง 
2) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ช่ัวโมง 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ช่ัวโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบตัิงาน                         3 ช่ัวโมง 
5) การบรหิารงาน บริหารความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการสื่อสาร  3 ช่ัวโมง 
6) การดำเนนิการทางวนิัยของ อปท.          3 ช่ัวโมง 
7) การเสริมสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติทีด่ีในการปฏิบตัิงาน        3 ช่ัวโมง 
8) การจัดทำภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องต้น           ๓ ช่ัวโมง 



 
9) การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มคณุภาพชีวติ      3 ช่ัวโมง 
10) กระบวนการคดิเชิงระบบ        3 ช่ัวโมง 
11) ภาวะโลกร้อนและก๊าซเรอืนกระจก  
        
6.การศึกษาดูงานนอกสถานที่จำนวน 2 วัน 

• ศึกษาดูงานการบรหิารจัดการสาธารณสุขในพืน้ที่ของ อปท. ในแต่ละภูมิภาค 
• CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

7.วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม 
๑) บรรยาย/การสัมมนา 
๒) การนำอภิปราย/การอภิปรายเป็นคณะ 
๓) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝึกปฏบิัต ิ
๔) ถามตอบปัญหา 
๕) การเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง 

8.การประเมินผลการฝึกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบ่งเป็น 2 สว่น ดังนี ้

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบด้วย  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-การนำเสนองานวิชาการ  
-การจัดทำรายงานกลุม่ 
-การจัดทำรายงานสว่นบุคคล 
-การทดสอบประเมินความความรู้ 
ภาคพฤติกรรม 50 คะแนน ประกอบด้วย 
-ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
-การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
  -การประเมินผลวิชาการ ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากรจำนวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 
  -การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโครงการ 
  -การประเมินผลความพึงพอใจในด้านการบริการ อาหาร ที่พัก การอำนวยความสะดวกของ               
ผู้ให้บริการในระหว่างการฝึกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง 
 3.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง 

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถทำงานใน

ลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัยสามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา

ปรับใช้กับการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
 3.5 สามารถสร้างบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 3.6 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีเครือข่ายสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 


