




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

1 นาย เฉลิมเกียรติ ขําอินทร วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

2 นางสาว ธนัญญา สังสีแกว วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

3 นาย วิศรุต เฟองไธสงค วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

4 นางสาว กมลวรรณ ประทุมวงศ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

5 นางสาว ปณณภัสร ศรีอัญญาพงศ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

6 นางสาว ดวงกมล กอนศลิา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน

7 นาย จิรศักดิ์ ชูติสินธุ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. กระนวน กระนวน ขอนแกน

8 นาย สิทธา ยอดเจริญ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

9 นางสาว ทรงพร ลายทอง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

10 นาย ธีรภัทร บอพลอย วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

11 นาย บดินทรภัทร ธวัชไพบูลย วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

12 นาย อานนท เที่ยงทัศน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

13 นาย กรกฎ มูกขุนทด วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ

หลักสูตร: วิศวกรโยธา รุนที่ 11 (รหัสหลักสูตร: 020000000001300011)

ระหวางวันที่ 3 - 23 ธันวาคม 2565

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

13 นาย กรกฎ มูกขุนทด วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ

14 นาย คมเคียว นาสมบัติ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ

15 นาย ธนา โปธานนท วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม

16 นางสาว ณฐอร ยานะถนอม วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทม. แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม

17 นาย กฤตวิทย กันทะวงค วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

18 นาย ศุภวิชญ ดารารัตน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

19 นาย ทัศฎา ชูขจร วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง

20 นาย เฉลิมศกัดิ์ ศรีทัยแกว วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หวยยอด หวยยอด ตรัง

21 นาย ภานุพัฒน ประดิษฐ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม

22 นาย เกริกเกียรติ บัวชุม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม

23 นาย อรรณพ สดโคกกรวด วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

24 นาย รัตนโชติ สวนบุญ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา

25 นาย กิตติพงศ ชูรักษ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

26 นาย ภัทรพงษ ทองอนันต วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

27 นาย ณัฐพล จุยฉุน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

28 นาย สิทธิพันธ วิชพัฒน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. วัดไทรย เมืองนครสวรรค นครสวรรค

29 นาย กฤษฎา พนาลิกุล วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทต. ทาน้ําออยมวงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค

30 นาย เศรษฐพงศ ญาณโรจน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี30 นาย เศรษฐพงศ ญาณโรจน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
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31 นาย วัชรชัย มวงคะลา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

32 นาย จิณณวัตร ม่ันใจ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี

33 นาย ทศพร ทรัพยสนอง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

34 นาย ศุภวิท ชาโชติ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

35 นาย จรัสพงษ เฟองจรัส วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

36 นาย จักรพงศ แจมใส วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี

37 นาย รวี เดสูงเนิน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี

38 นาย เจษฎาพร ทองเรือง วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทต. บานบัว เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

39 นาย เกียรติศกัดิ์ แสงวัฒนรัตน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

40 นาย ณัฐวุฒิ แยมมั่นคง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

41 นาย วุฒิพงษ วิริยวณิชชากร วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ลําสามแกว ลําลูกกา ปทุมธานี

42 นาย เอกชัย กัลยานุกูล วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. บางยาง บานสราง ปราจีนบุรี

43 นาย ยูไวรุณ เจะสะอิ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. บานา เมืองปตตานี ปตตานี43 นาย ยูไวรุณ เจะสะอิ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. บานา เมืองปตตานี ปตตานี

44 นางสาว ณัฐธิดา ขวัญลิขิต วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

45 นาย คุณาพจน วงษคํา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ราชคราม บางไทร พระนครศรอียุธยา

46 นางสาว กัลปพฤกษ ศิริสุวรรณ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรอียุธยา

47 วาที่รอยตรี เกียรติศักดิ์ ย่ิงดี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. คานหาม อุทัย พระนครศรอียุธยา

48 นาย วิทวัส ศรีเรือง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ทาไมรวก ทายาง เพชรบุรี

49 นาย ศิรพงศ ศรีป วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบต. หวยใหญ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

50 นาย คุณานนต ไขมุกข วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

51 นาย ครรชนะ คําแหง วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

52 นาย ปณณวัฒน ฝาแกว วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

53 นาย ณัฐธนัน มะธิปไข วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

54 นาย โชคจิระวณิช เจริญวิริยะภาพ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

55 นาย ชินโชติ คาํประไพ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมอืงระยอง ระยอง

56 นาย พลกฤษณ ยันงาม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ดอนกระเบื้อง บานโปง ราชบุรี

57 นางสาว ณัฐนิช ผานาค วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. บานโปง บานโปง ราชบุรี

58 นาย เฉลิมพร แนบเนียน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

59 นาย ณรงค ภาพเมืองมูล วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

60 นาย ศุภสิทธ์ิ จิตราช วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. เลย เมืองเลย เลย60 นาย ศุภสทิธ์ิ จิตราช วิศวกรโยธา อบจ. เลย เมืองเลย เลย
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61 นาย จิระเดชา ไชยโชติ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ

62 นาย ศุภฤกษ แกวลา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ปรือใหญ ขุขันธ ศรีสะเกษ

63 นาย ประพันธพงษ จันดาวงศ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หวยทับทัน หวยทับทนั ศรสีะเกษ

64 นาย ปรีดา คะอังกุ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทต. นามอง กุดบาก สกลนคร

65 สิบเอก สราวุธ จําวงศลา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. สรางคอ ภูพาน สกลนคร

66 นาย กานตเพชร โคตรหานาม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร

67 นางสาว พรพรรณ มะเดช วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร

68 นาย อีรฟาน เจะโด วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล

69 นาย ฐานิศร ชุมแสง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

70 นาย ปาณโชคชัย มีคุณ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

71 นาย ไชยพงศ รัตนพรสมปอง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร

72 นางสาว สิริลักษณ ดิเรกฤทธิ์ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

73 นาย พงศกร เพชรประดับ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี73 นาย พงศกร เพชรประดับ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

74 นาย กรกฎ ภูมิชัยโยธิน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. หวยทราย หนองแค สระบุรี

75 นาย สมดี ประสงคสุข วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

76 นาย อําพล เพ็งศรี วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

77 นาย ปฏิภาน เสือพาดกอน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี

78 นาย ธนากร วิเชียรนิตย วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี

79 นาย รัฐศักดิ์ ผลานิสงค วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. หนองสําโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี

80 นาย ณัทพงศ เกตกลม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

81 นาย สุริยา เสนาจันทร วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

82 นาย ศุภฤกษ เดชสมบัติ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ปะโค กุมภวาป อุดรธานี

83 นาย นครรัตน สุภา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. บานจันทน บานดุง อุดรธานี

84 นาย สุปรีชา อรรคพิณ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทต. บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี



ข้ันตอนการพิมพใบชําระเงนิ 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



Line กลุมอบรม  
หลักสูตรวิศวกรโยธา รุนที่ ๑๑ 

(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 
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หลักสตูรวิศวกรโยธา
**********************************

1. ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม
กับการดาํรงตําแหนง เปนผูท่ีมีคณุธรรมจรยิธรรม มีความมุงมั่
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 
ภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ
2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
หรอืแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดบั

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององ
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตร
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนง
กับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
 
3.  วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และ
      นาํความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ
3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน และ
      ทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม
3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม
      มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคณุธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
      ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
4.1 ดํารงตําแหนงวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
4.2 จํานวนประมาณ 70 คน/รุน 

 
 

วิศวกรโยธา (ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ
********************************** 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม
กบัการดํารงตําแหนง เปนผูที่มคุีณธรรมจริยธรรม มีความมุงมัน่ตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุม
2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรวิศวกรโยธา

ภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ

2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินที่มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อน
หรอืแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด 

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรวิศวกรโยธา เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนา

านสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงวิศวกรโยธา ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
กับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธภิาพ 

ฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทกัษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และ
นาํความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน และ
ทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม
มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสาํนึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

วางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกนัในอนาคต 

คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม และจํานวนผูเขารบัการฝกอบรม/รุน 
ระดับปฏิบัติการ - ระดับชาํนาญการ 

 

 

ระดับชํานาญการ) 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม 
นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 

และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่

ในคราวประชุมคร้ังที่ 
วิศวกรโยธา  เปนหลักสูตร

ภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
ารคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงต้ัง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน พ.ศ. 
กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินที่มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อน

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 

คกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนา
ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม

กับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงาน

ฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดาํรงตําแหนง 
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และสามารถ 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมวีิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถ    

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมจีิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบตัิตน และการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงาน    



 

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 
 
7.  โครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 
1 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสริม 

11 
22 
6 

33 
69 
18 

รวม 39 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
       คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรู พ้ืนฐานทั่วไปเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อํานาจหนาท่ี ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ชั่วโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
6) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมดิ              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
7) ความรู พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         3 ชั่วโมง 
8) ความรูเก่ียวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 
10) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง  
11) จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      3 ชั่วโมง 

หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 22 วิชา 69 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน           

วิศวกรรมโยธา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมอือาชีพ 
1) การออกแบบ เขียนแบบและการวางผังโครงการ                                                           3 ชั่วโมง 
2) กฎหมายที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรมโยธา           3 ชั่วโมง 
3) ความรูดานผังเมือง              3 ชั่วโมง 
4) คํานวณ และการประมาณการราคาคากอสราง           3 ชั่วโมง 
5) เทคนิคการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในงานวิศวกรรม       3 ชั่วโมง 



 

6) กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการทางวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน                           3 ชั่วโมง 
7) การทําสัญญาและการแกไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา                             3 ชั่วโมง 
8) การวางแผนการทํางานดานวิศวกรรมโยธา                              3 ชั่วโมง 
9) การจัดทาํแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร           3 ชั่วโมง 
10) ความรูเรื่องการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  
    และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)            3 ชั่วโมง 

11) การเขียนรายงานและสรปุรายงาน              3 ชั่วโมง 
12) ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถายทอดความรู         3 ชั่วโมง 
13) การใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรม                  3 ชั่วโมง 
14) เทคโนโลยีทางวิชาวิศวกรรมโยธา            3 ชั่วโมง 
15) การบํารุงรักษา สิ่งปลูกสราง                                3 ชั่วโมง 
16) การทํารังวัดในงานสาํรวจและแผนที่                               3 ชั่วโมง 
17) การวิเคราะหธรณีและชลศาสตร            3 ชั่วโมง 
18) การบริหารจัดการงานกอสราง                                6 ชั่วโมง 
19) เทคนิคการกอสรางอาคาร ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลในอาคาร           3 ชั่วโมง 
20) การวางผัง การจราจร และการจัดการทางดานงานจราจร                    3 ชั่วโมง 
21) การทํารังวัดและงานทางดานสาํรวจ สาํหรับใชในทางดานแผนที่ รวมถึงการศึกษาทางดาน 
      จีพีเอส (GPS) และ ภูมิสารสนเทศ            3 ชั่วโมง 

22) การวิเคราะห ออกแบบ และแกปญหาดานวิศวกรรมโยธา                   3 ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 

     คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลาย
ในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจ 
ในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความ 
เปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
6) การดาํเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
7) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
8) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
10) กระบวนการคิดเชิงระบบ        3 ชั่วโมง 
11) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 



 

6.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะท่ีเปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP      

 การสงเสริมและการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนท่ีประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 แนวความคดิ CSR (Coporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

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

8.  การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี ้

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

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50  
และคะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  
  - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ท่ีพัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานท่ี 



 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 3.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 3.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทาํงานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน

ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 3.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม                

มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 3.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 3.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) ณ สถานท่ีในวันรายงานตัว 
2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 
6. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขา

มาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต  
 
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
  - วันรายงานตัวเพ่ือเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

    ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดํา 
    หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา/รองเทาคทัชูสดีํา 
 

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

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


