




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

1 นาย ปฏิพัทธ อุนบาน วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

2 นาย อิสรา ซอนเสน วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

3 นาย เอกชัย วัฒนพันธ วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ ทต. ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม

4 นาย รัชกร แดงตา วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม

5 นาย สาโรช สุนทราวิรัตน วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ อบจ. เลย เมืองเลย เลย

6 นาง อาภาภรณ บุตรดา วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ ทม. เลย เมืองเลย เลย

7 นาย วิบูลย ขาวปอ วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบจ. แพร เมืองแพร แพร

8 นาย พงศกร แพรกปาน วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

9 นาย สิทธิพล จันทรดวง วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

10 นาย ปยพงษ ประพันธพจน วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

11 นาย ณัฐพงศ ศรีเหรัญ วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

12 นาย วชิรวิชญ กันเดช วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

13 นาย ดนัย จันทรทิตย วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

14 นาย เศรษฐรัศมิ์ สุนิพัฒน วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

15 นาย จักริน ศาสตรธนโรจน วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

16 นาย ลิขสิทธิ์ ปญญาคม วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ ทต. บานตาก บานตาก ตาก

17 วาที่ รอยตรี อาคม วันชุลี วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

18 นาย ธวัชชัย กลยนีย วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

19 นาย มานพ เทียบทิมพ วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

20 นาย กฤษณะ ผิวเกลี้ยง วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

21 นาย สุรัตน สุขสาธุ วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

22 นาย วรดิส โสฬส วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

23 นาย กฤษณจักร บุญเลิศ วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

24 นาย รณชัย ทองสุข วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ ทต. เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง

25 นาย สิทธิศักดิ์ การะพิมพ วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

26 นาย คณัสนันท ธนะชัยขันธ วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

27 นาย สรายุทธ แดงเมือง วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

28 นาย ชัชวาล วงษวิจิตร วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

29 นาย อภิชัย บัวละพา วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

30 นาย เอกมนต แกวชะโน วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ ทต. ทาชาง บางกล่ํา สงขลา

หลักสูตร: วิศวกรไฟฟา รุนที่ 1 (รหัสหลักสูตร: 020000000001500001)

ระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



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

หลักสูตร: วิศวกรไฟฟา รุนที่ 1 (รหัสหลักสูตร: 020000000001500001)

ระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

31 นาย จารึก อิสสะโร วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

32 นางสาว ธีรนันท วิรุฬหภูติ วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

33 นาย นําพล เหมวิพัฒน วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ ทม. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว

34 นาย พสธร สีดาทอง วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

35 นาย อนุชิต ลําดับ วิศวกรไฟฟา  ชํานาญการ ทม. วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี



Line กลุมอบรม  
หลักสูตรวิศวกรไฟฟา รุนที่ ๑ 

(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 



 

 
  

 
 

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)  
 



 
 

 
หลักสูตรวิศวกรไฟฟา (ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ) 

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

1. ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม 
กับการดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคณุธรรมจริยธรรม มีความมุงม่ันตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนแผนการพัฒนาประเทศโดย 

ใหทุกภาคสวนใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนําไปสูวิสัยทัศนใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
เปนประเทศพัฒนาแลว ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดแปลงยุทธศาสตร 
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และปรับโครงสรางประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 โดยยึด “คนเปนศูนยกลาง 
การพัฒนา” ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและภารกิจที่สําคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน และสถานการณในปจจุบันมีปจจัยและบริบทความทาทายใหม 
ของประเทศประกอบกับสถานการณโลกที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผชิญ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย กฎหมาย ระเบียบ  และนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยน 
ไปตามยุคสมัย  
 ดังนั้น ภายใตบริบทเหลานี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 
เปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)  
ในการจัดการฝกอบรมใหเปนไปตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่น ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการยกระดับและพัฒนาขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นท่ีดํารงตําแหนงวิศวกรไฟฟาใหมี
ความรู ทักษะ และสมรรถนะที่ เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน  
มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการขององคกรและประชาชนในพื้นท่ีไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
3.  วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และ

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.3 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน และ
สามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  

3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
นวัตกรรมมาปรบัใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
  3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
ปฏิบัติงาน 
 3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
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4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
4.1 ดํารงตําแหนงวิศวกรไฟฟา ระดับปฏิบัติการ - ระดับชํานาญการ 

 4.2 จํานวนประมาณ 30 - 70 คน/รุน 

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
5.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง สามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
5.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางานในลักษณะ

ทีมงานไดอยางเหมาะสม  
5.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ท่ี ทันสมัย สามารถนํา เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม                 

มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
5.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม  

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
5.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครอืขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 

6. 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 
 
7.  โครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

 

หมวดที่ 
 

 

ชื่อหมวดวิชา 
 

จํานวนวิชา 
 

จํานวนชั่วโมง 

1 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสริม 

3 
23 
3 

9 
87 
9 

รวม 29 105 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 3 วิชา 9 ชั่วโมง 
       คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานท่ัวไปเก่ียวกับ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรตองรู
เพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
1) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง 
 และกฎหมายกระจายอํานาจ                  ๓ ชั่วโมง 
2) ความรูเก่ียวกับสวัสดิการของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน         3 ชั่วโมง 
3) การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย            ๓ ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 26 วิชา 87 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน            

วิศวกรรมไฟฟา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) กฎหมายที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา    6 ชัว่โมง 
2) ความรูชางไฟฟาภายในอาคาร                       3 ชั่วโมง 
3) เทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบงานไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม         6 ชั่วโมง 
4) กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการทางวิศวกรรมไฟฟาและโครงสรางพื้นฐาน        3 ชั่วโมง 
5) การทาํสัญญาและการแกไขสัญญางานวิศวกรรมไฟฟา          3 ชั่วโมง 
6) การวางแผนการทํางานดานวิศวกรรมไฟฟา                                                                 3 ชัว่โมง 
7) การจัดทําทะเบียน และเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการใชงานเพื่อวางแผนการบาํรุงรักษา       3 ชั่วโมง 
8) เทคโนโลยีทางวิชาวิศวกรรมไฟฟา                      3 ชั่วโมง 
9) การควบคุมงานและการตรวจการจาง            6 ชั่วโมง 
10) การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา                   3 ชั่วโมง 
11) การออกแบบงานระบบไฟฟา             3 ชั่วโมง 
12) การใชเครื่องจักร เคร่ืองมือ เครื่องใชที่เก่ียวกับระบบงานไฟฟา         3 ชั่วโมง 
13) กฎหมายวาดวยความรบัผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ        3 ชั่วโมง 
14) การบริหารพลังงานและใชไฟฟาตามแนวทางการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษพลงังาน        3 ชั่วโมง 
15) การออกแบบ เขียนแบบและการวางผงัโครงการ                                                         3 ชั่วโมง 
16) การคํานวณราคาและประมาณราคา                      3 ชั่วโมง 
17) การเบิกจาย/จัดเก็บ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุอุปกรณ         3 ชัว่โมง 
18) ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถายทอดความรู       3 ชั่วโมง 
19) การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพของหนวยตรวจสอบ        3 ชัว่โมง 
20) การพัฒนาการบริการสาธารณะดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม         3 ชัว่โมง 
21) การสื่อสารยุคดิจิทัล                        3 ชั่วโมง 
22) การสรางความรูความเขาใจในองคกร ระบบงานและการจัดการองคกร          3 ชั่วโมง 
23) กฎหมายวาดวยวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด                    3 ชั่วโมง 
และขอมูลขาวสารของราชการ 
 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 3 วิชา 9 ชั่วโมง) 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องท่ีนาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ
หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรง
บันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสู
ความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1. หลักคิดจิตอาสาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดาํริฯ 3 ชั่วโมง 
2. ปญหาการปฏิบัติงานในหนาท่ี การแกไขปญหาและพัฒนางานอยางมืออาชีพ   3 ชั่วโมง 
3. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม              ๓ ชัว่โมง 
4. การยึดม่ันในความถูกตอง คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน       3 ชั่วโมง 
5. การเขียนแผนที่ความคิดสูการปฏิบัติ mind mapping          3 ชัว่โมง 
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8.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะท่ีเปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP      

 การสงเสริมและการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนท่ีประสบความสําเร็จ  

 การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ Smart City  

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

10.  การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

                (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 

 

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

 



สัปดาหที่  ๑

วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสารท่ี 1 หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมสัมพันธและลายพฤติกรรม

ลงทะเบียนรายงานตัว  ปฐมนิเทศ โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

1 สน.บถ.

วันอาทิตยท่ี 2 โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

ทดสอบทางวิชาการ ตามกฎหมายจัดตั้ง และกฎหมายกระจายอํานาจ ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

2 กม.สถ. กม.สถ.

วันจันทรที่ 3 การบริหารงานบุคคลและ ความรูเก่ียวกับสวัสดิการของ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

เลือกกรรมการนักศึกษา การดําเนินการทางวินัย ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

3 สน.บถ. สน.บถ. นักวิชาการอิสระ

วันอังคารท่ี กิจกรรมสัมพันธ  4 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

4 นักศึกษาฯ กฟภ. กฟภ.

วันพุธที่ กิจกรรมสัมพันธ 5 ความรูชางไฟฟาภายในอาคาร กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการทาง

สาระนารู วิศวกรรมไฟฟาและโครงสรางพ้ืนฐาน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

5 นักศึกษาฯ กฟภ. กฟภ.

วันพฤหัสบดีที่ กิจกรรมสัมพันธ 6 การวางแผนการทํางาน การจัดทําทะเบียน และเก็บรวบรวมขอมูล ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ดานวิศวกรรมไฟฟา สถิติการใชงานเพื่อวางแผนการบํารุงรักษา การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

6 นักศึกษาฯ กฟภ. กฟภ. นักวิชาการอิสระ

วันศุกรท่ี กิจกรรมสัมพันธ 7 การตรวจสอบความปลอดภัย การออกแบบงานระบบไฟฟา

สาระนารู ระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

7 นักศึกษาฯ กฟภ. กฟภ.

18.00 - 20.00 น.  รบัประทานอาหารเย็น

ระหวางวันท่ี 12 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

ตารางการศึกษาอบรม หลักสูตรวิศวกรไฟฟา รุนท่ี 1

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

(นายศศิน  พัฒนภิรมย)

ผอ.สบ.พถ.

06.30 - 07.45 น.   รับประทานอาหารเชา

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ผอ.โครงการ ผอ.กง.บอ.1-3



สัปดาหที่  ๒

วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสารท่ี กิจกรรมสัมพันธ 8 เทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู สําหรับระบบงานไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม สําหรับระบบงานไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

8 นักศึกษาฯ กฟภ. กฟภ.

วันอาทิตยท่ี 9

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

9

วันจันทรที่ กิจกรรมสัมพันธ 10 กฎหมายวาดวยความรับผิดเก่ียวกับ การบริหารพลังงานและใชไฟฟาตามแนวทาง ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ 

สาระนารู การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ การตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษพลังงาน        และการถายทอดความรู กิจกรรมนักศึกษา

10 นักศึกษาฯ ป.ป.ช. กพบ. นักวิชาการอิสระ

วันอังคารท่ี กิจกรรมสัมพันธ11 การคํานวณราคาและประมาณราคา การเบิกจาย/จัดเก็บ เครื่องมือ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู เครื่องใช และวัสดุอุปกรณ การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

11 นักศึกษาฯ กฟภ. กฟภ. นักวิชาการอิสระ

วันพุธที่ กิจกรรมสัมพันธ12  การออกแบบ เขียนแบบ การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปรงใสและ

สาระนารู และการวางผังโครงการ มีประสิทธิภาพของหนวยตรวจสอบ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

12 นักศึกษาฯ กฟภ. สตง.

วันพฤหัสบดีที่ กิจกรรมสัมพันธ13 การควบคุมงานและการตรวจการจาง การควบคุมงานและการตรวจการจาง

สาระนารู กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

13 นักศึกษาฯ กฟภ. กฟภ.

วันศุกรท่ี กิจกรรมสัมพันธ14 เทคโนโลยีทางวิชาวิศวกรรมไฟฟา การพัฒนาการบริการสาธารณะ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ศึกษาคนควาดวยตนเอง

14 นักศึกษาฯ กฟภ. นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

18.00 - 20.00 น.  รบัประทานอาหารเย็น

ตารางการศึกษาอบรม หลักสูตรวิศวกรไฟฟา รุนท่ี 1

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเชา

ระหวางวันท่ี 12 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

(นายศศิน  พัฒนภิรมย)

ผอ.โครงการ ผอ.กง.บอ.1-3 ผอ.สบ.พถ.



สัปดาหที่  ๓

วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสารท่ี กิจกรรมสัมพันธ15 การสื่อสารยุคดิจิทัล การสรางความรูความเขาใจในองคกร กิจกรรมนักศึกษา

สาระนารู ระบบงานและการจัดการองคกร  กิจกรรมนักศึกษา

15 นักศึกษาฯ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันอาทิตยท่ี กิจกรรมสัมพันธ16 การเขียนแผนที่ความคิดสูการปฏิบัติ mind mapping e-learning e-learning

สาระนารู กิจกรรมนักศึกษา

16 นักศึกษาฯ นักวิชาการอิสระ

วันจันทรที่ 17 การทําสัญญาและการแกไขสัญญางาน การใชเครื่องจักร เครื่องมือ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

ทดสอบทางวิชาการ วิศวกรรมไฟฟา เครื่องใชที่เก่ียวกับระบบงานไฟฟา การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

17 กฟภ. กฟภ. นักวิชาการอิสระ

วันอังคารท่ี 18

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

18

วันพุธที่ 19

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

19

วันพฤหัสบดีที่ กิจกรรมสัมพันธ20 ปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่ การแกไขปญหา การยึดมั่นในความถูกตอง คุณธรรม ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู และพัฒนางานอยางมืออาชีพ และจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

20 นักศึกษาฯ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันศุกรท่ี 21 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม

กิจกรรมสัมพันธ พิธีปดการศึกษาอบรม

21 นักวิชาการอิสระ

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

ระหวางวันท่ี 12 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

ตารางการศึกษาอบรม หลักสูตรวิศวกรไฟฟา รุนท่ี 1

06.30 - 07.45 น.   รับประทานอาหารเชา

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

18.00 - 20.00 น.  รบัประทานอาหารเย็น

ผอ.โครงการ ผอ.กง.บอ.1-3 ผอ.สบ.พถ.

(นายศศิน  พัฒนภิรมย)



ข้ันตอนการพิมพใบชําระเงนิ 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  


