




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นาย ทินภัทร มีบุญมาก นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

2 นางสาว ผาณิต สิงหสุวรรณ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาย ผดุงศักดิ์ สิทธิดํารงค นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่

4 นางสาว ทิพธัญญา บุญฤทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่

5 นางสาว ทิพยภาพรรณ บรรเทาพล นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. วังศาลา ทามวง กาญจนบุรี

6 นาย ณพทัศน สมบูรณ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี
7 นาย สุรเดช เอี่ยมประภาพร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร

8 นางสาว อรธิดา บุญโถ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
9 นางสาว วาทินี อินสมพันธุ นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
10 นางสาว อุนิษา ศรีคัทนา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
11 นาย พงศณภัทร วิชัยดิษฐ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทับชาง สอยดาว จันทบุรี
12 นางสาว สุกานดา หลําแกว นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

13 นางสาว พันธิภา จันทรชู นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางปะกงพรหมเทพรังสรรค บางปะกง ฉะเชิงเทรา

14 นาย กิติพันธ จึงสงวนสิทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว ชินานาฎ ตันยิกุล นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

16 นาย ปรีดา นาบํารุง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี
17 นางสาว ณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หางสูง หนองใหญ ชลบุรี

18 นาย เติมศักดิ์ อนุมาศ นิติกร  ชํานาญการ ทม. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

19 นาย ศิริพงษ แสงทอง นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

20 นาย ศราวุฒิ คลังศรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

21 นางสาว อริสรา หมื่นไวย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม

22 นางสาว กันยารัตน บัวศรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางสัก กันตัง ตรัง

23 นางสาว เคยลดา เหมือนแสน นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
24 นางสาว ณัฐกฤตา ยอยแสง นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

25 นางสาว สุพัตรา พลการ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

26 นางสาว สุรัสวดี ศรีหนูสุด นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง
27 นางสาว ลลิตา เจริญสุข นิติกร  ชํานาญการ อบต. นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง

28 นาย ปยกิตติ์ เกลือมีผล นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หวยยอด หวยยอด ตรัง
29 นางสาว ภารดี สุยะตะ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บานตาก บานตาก ตาก

30 นางสาว สมิตรา อนม่ัน นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. แมสอด แมสอด ตาก

31 นางสาว วชิรถาพรรณ แรศรีจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม

32 นางสาว สิริรัตนา สุวรรณภาญกูร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โคกพระเจดีย นครชัยศรี นครปฐม

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นิติกร รุนที่ 45
ระหวางวันที่ 3 - 23 ธันวาคม 2565
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33 นาย ปฏิพล โคตรสงคราม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทาพระยา นครชัยศรี นครปฐม
34 สิบโท พลวรรธน นาคะศิริ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม

35 นาย สรชา สุจจิตรจูล นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม
36 นาย อมรเทพ นาพันธุเริ่ม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. นาคู นาแก นครพนม

37 นางสาว ตรีสุคนธ  นนทจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. นาหวา นาหวา นครพนม

38 จาสิบตํารวจ เจษฎา รถนอย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา

39 นางสาว ดาราวรรณ  อุตมะพันธุ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา

40 นางสาว เนาวรัตน ปญญาวงศ นิติกร  ชํานาญการ อบต. วังโพธิ์ บานเหลื่อม นครราชสีมา

41 วาที่รอยตรี ปฏิญญา คงแสนคํา นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา

42 นางสาว ศุภพิชญ นาคัน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

43 นาย ณัฐวุฒิ คําแหง นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

44 นางสาว เกศินี แกวบางพูด นิติกร  ชํานาญการ อบต. กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

45 นางสาว ณิชาภัทร สิริสวัสด์ิพัฒนา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค

46 นาย จักรกฤษณ สมสวย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค

47 นางสาว จิตสุภา แสงไชย นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
48 นางสาว ซูรายดา สะนอยานยา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส
49 นางสาว ธัญภา สวางเมฆฤทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. งอบ ทุงชาง นาน

50 นางสาว สกาวเดือน พหลทัพ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานตอง เซกา บึงกาฬ

51 นาย ธีรวัฒน วุฒิพันธ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ
52 นางสาว รัตนติญา ชอุมผล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย

53 นางสาว สลิล รักพาณิชย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บานบัว เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

54 นาย วิทูรย ชาติเงี้ยว นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

55 นางสาว อุษารัศมิ์ อภัยบริรัตน นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

56 วาที่รอยตรี เนติธร โควรรณ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หวยสัตวใหญ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

57 นาย อาณัติ เผาทหาร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี

58 นาย วีรพล หมอนชู นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

59 นางสาว ณชญาดา สุขคําฟอง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สระ เชียงมวน พะเยา

60 นาย กฤตภาส ปานแกว นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

61 นาย ประสิทธิ์ ฝายเส็ม นิติกร  ชํานาญการ อบต. เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
62 นาย จิรศักดิ์ หนูชวย นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
63 นางสาว ปนัดดา ดาวแจง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร

64 นางสาว ณัฐชลี ไกรนารถ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
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65 นาย ยุทธนา วงศสารสิน นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
66 นางสาว ปยานุช อนปาน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พันชาลี วังทอง พิษณุโลก

67 นางสาว กมลชนก ศรีจันจรา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สองพ่ีนอง แกงกระจาน เพชรบุรี

68 นางสาว พรพรรณ มาแปน นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาแลง ทายาง เพชรบุรี
69 นางสาว ศิรดา คําฮอ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางตะบูน บานแหลม เพชรบุรี

70 นาย วงศกร เลาะศิริ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

71 วาที่รอยตรีหญิง กนกวรรณ กุลมล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ

72 นางสาว ยุวบล นันทะโคตร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. นายม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

73 นาย พัลลภ สุขบุญทอง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

74 นาย ชนก ขันธวิชัย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม

75 นาย ธนากร สุโทวา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม

76 นาย กฤษฎา ปาเส นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร

77 นางสาว ณฐภัทร อิ่มวัฒนาวรกุล นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

78 นางสาว สุวิมล ขาวจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. อัยเยอรเวง เบตง ยะลา

79 นาย ปรินทร อิสมาอีน นิติกร  ชํานาญการ อบต. เนินงาม รามัน ยะลา

80 นางสาว อภิชญา หมวดเมือง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลําเลียง กระบุรี ระนอง

81 นางสาว ไพลิน สาราบรรณ นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

82 นาง จิระประไพ มาณะเดช นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง

83 นาย ชุมพล ตนกันยา นิติกร  ชํานาญการ ทต. มาบขาพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

84 นาย ศรายุทธ เปรมวงค นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บานเลือก โพธาราม ราชบุรี

85 นางสาว นาริษา นาคสิงห นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เขางู เมืองราชบุรี ราชบุรี

86 นาย วรวิทย นาคประสิทธิ์ นิติกร  ชํานาญการ ทต. ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี

87 นาย กิตติวงศ วัดพิชัย นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

88 นาย ภาคภูมิ ใจหงอก นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

89 นาย อภิสิทธิ์ จิรสัณจิต นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. นาครัว แมทะ ลําปาง

90 นางสาว ณิฐชานันท เดี่ยวฐิติวุฒิ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง

91 นางสาว รัศมี พรมคํา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง

92 นางสาว ศิริลักษณ บุษบงก นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ

93 นางสาว สุดารัตน จินาวัลย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ

94 นางสาว มณีพรรณ สายอุราช นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โพธิไพศาล กุสุมาลย สกลนคร

95 นาย กิตติธัช พรหมโลก นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร



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

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นิติกร รุนที่ 45
ระหวางวันที่ 3 - 23 ธันวาคม 2565

96 นาย กองสกุล สุขกระจาง นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

97 นาย สุชาติ โชติชวง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คูขุด สทิงพระ สงขลา

98 นางสาว วิลาสินี ทองสดุดี นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ

99 นาย วิทยา จูแหลมฟา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

100 จาเอก สิทธิศักดิ์ สุขสูงเนิน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางน้ําผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ

101 นางสาว ราตรี ยิ้มละไม นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

102 นางสาว ปยนุช พิเศษฤทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

103 นาย เกริกไกร ไชยเจริญ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

104 นางสาว พรนรี ถาวร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

105 นาย วีรชาพิภัทร ผาสุข นิติกร  ชํานาญการ อบต. บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

106 นาย สมพร ถาวรสาลี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองมวง โคกสูง สระแกว

107 นางสาว ชนิศรา สิงหฉลาด นิติกร  ชํานาญการ ทต. บานใหมหนองไทร อรัญประเทศ สระแกว

108 นาย พลหฤษฏ กรมแสง นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

109 วาที่รอยตรี ณัฐยศ วรรณทะนะ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานใหมไชยมงคล ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

110 นางสาว สุภิณี คงเจริญ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย

111 นาย ยุทธวัฒน สุนันตะ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

112 นางสาว ปทมา มีชะนะ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี

113 นาย เอกพจน อินทรปน นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

114 นางสาว หทัยรัตน คงตุก นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

115 นาย วรวิทย เนติบํารุง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรธานี

116 นางสาว ดารารัตน อุปลา นิติกร  ชํานาญการ อบต. สินเจริญ พระแสง สุราษฎรธานี

117 นางสาว ปยาภรณ เพชรหนองชุม นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี

118 นาง นุจรี แกวมณี นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

119 นางสาว พิไลลักษณ สิทธิฤทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

120 นาย สยาม ภัทรศักดิ์สกุล นิติกร  ชํานาญการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

121 นางสาว วสุวดี วังเย็น นิติกร  ชํานาญการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

122 นาย อนุวัต หนูดี นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เมืองเวียง เวียงสระ สุราษฎรธานี

123 นาย พงศพิทักษ สายกระสุน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ปราสาททอง เขวาสินรินทร สุรินทร

124 นางสาว สุภาวดี นามแกว นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองสนิท จอมพระ สุรินทร

125 นาย สิทธิชัย ธรรมวงศ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ระเวียง โนนนารายณ สุรินทร

126 นางสาว ธนัท อัฐเสนา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร
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127 นาย จิรัฐิติ พงชะอุมดี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บักได พนมดงรัก สุรินทร

128 นาย ศราวุธ กลาหาญ นิติกร  ชํานาญการ อบต. ศรีสุข ศรีณรงค สุรินทร

129 นาย จักรยุธ ทองคํา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร

130 นาง จันทรประคอง แสงสุข นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร

131 นาย วรายุ สังขเพชร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย

132 นาง พิชญา กาญจนรุจี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย

133 นาย บรรพต จันทะโค นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดงสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู

134 นาย ฉันนะ ทองโชติ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

135 นาย จิรทีปต ชุมศรี นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หนองแวงแกมหอม ไชยวาน อุดรธานี

136 นางสาว ณิชกานต เกลียวทอง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานดุง บานดุง อุดรธานี

137 นางสาว ศิริพร พรมลา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานตาด บานดุง อุดรธานี

138 นางสาว วริศรา พันธุเทศ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. จําปาโมง บานผือ อุดรธานี

139 นาย กิตติพิชญ ธนาพิมพธนโชค นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี

140 นางสาว กุนทินี ภูคําแสน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โพนงาม หนองหาน อุดรธานี

141 วาที่รอยตรี เผด็จ ลอยบรรดิษฐ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

142 นาย พรเจริญ ศรศิริ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

143 นางสาว ชนกนันท แกวอมตวงศ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี

144 นาย ฐิตินันท สําลีวงค นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี

145 นาย วิทวัฒน ดวงทอง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
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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/ศาลคดีเดก็และเยาวชน 
  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 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
                      ๑) ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร 
                      ๒) ประเมินผลโครงการ 
             ๓) ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 
                      ๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์และศักยภาพของผูเขาอบรมตามเกณฑที่กําหนด 
                          (๔.๑) ประเมินผลทางพฤติกรรม 
                          (๔.๒) ประเมินผลทางวิชาการ 
                          (๔.๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
                          (๔.๔) ………………………………………………… 

 
 
 

 



วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

1 ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

ลงทะเบียนรายงานตัว/ปฐมนิเทศ สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) สวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง กิจกรรมนักศึกษา

2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล  ความกาวหนา ทดสอบทางวชิาการ

 และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น และสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. กิจกรรมนักศึกษา

3 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ การใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมและสิทธิภาพ

กอนเขาโปรแกรม ของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น การทํางานในยุค Thailand 4.0 เลือกกรรมการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

4 การพัฒนาสุขภาพ การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ  

และกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต ตามกฎหมายกระจายอํานาจ กิจกรรมนักศึกษา

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นิติกร

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

5 การพัฒนาสุขภาพ หลักกฎหมายกับหลักความเปนธรรมในงานทองถิ่น หลักการทฤษฎี การกระจายหนาที่และอํานาจ

และกิจกรรมนันทนาการ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายใหม กิจกรรมนักศึกษา

6 การพัฒนาสุขภาพ กฎหมายวาดวยวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญา การพิจารณาคดีปกครองทองถิ่น

และกิจกรรมนันทนาการ ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมนักศึกษา

7 การพัฒนาสุขภาพ หลักการและแนวคําวินิจฉัยเก่ียวกับวิธปีฏิบัติ หลักการและแนวคําวินิจฉัยเกี่ยว ขอบัญญัติทองถิ่น

และกิจกรรมนันทนาการ ราชการทางปกครอง กับความรับผิดทางละเมิด

ตารางอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น
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8 บทบาท หนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 และกฎหมายอื่นที่เกียวของ

9

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

10 การพัฒนาสุขภาพ ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและ คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน

และกิจกรรมนันทนาการ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดานการเงิน การคลังของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา

11 คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิด ความรูเก่ียวกับการดําเนินงานตามกฎหมายผังเมือง

การพัฒนาสุขภาพ ทางละเมิดดานการพัสดุ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

และกิจกรรมนันทนาการ

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นิติกร

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

พักรับประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

12 การพัฒนาสุขภาพ วิธีพิจารณาความแพงท่ีเกี่ยวของในอํานาจหนาที่ วิธีพิจารณาความอาญา ความรูเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ

และกิจกรรมนันทนาการ ที่เก่ียวของในอํานาจหนาท่ี กิจกรรมนักศึกษา

13 การพัฒนาสุขภาพ วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม

และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

14 การพัฒนาสุขภาพ ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบ ความรูเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมอาคาร

และกิจกรรมนันทนาการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ อปท. กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน
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15 ความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสภาทองถิ่น ความรูเก่ียวกับกฎหมายที่ใชในการบริหารงาน 

บุคคลสวนทองถิ่นและการดําเนินการทางวินัย ระเบียบและวธีิปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั้งทองถ่ิน ศึกษาคนควาดวยตนเอง

16

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

17

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

18         

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นิติกร

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

พักรบัประทานอาหารเชา

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

19 ระเบียบวาดวยการยึดอายัดและ ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การขุดดิน การปฏิบัติงานเก่ียวกับที่สาธารณประโยชน

การขายทอดตลาด และถมดินของ อปท. และที่ราชพัสดุของ อปท.

20 การจัดทํานิติกรรมและการบริหารสัญญา การสอบสวน การรับฟงพยาน และ

ของทองถิ่น การตรวจสํานวนการสอบสวนของ อปท. วัดผลและประเมินผลทางวิชาการ

21 พ.ร.บ.การสาธารณสุข การรักษาความสะอาด

และความเรียบรอยของบานเมือง  พิธีปดการศึกษาอบรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

พักรบัประทานอาหารเชา





 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) ณ สถานทีฝ่กอบรม วันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 

 

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)  
 


