












ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรนกัทรพัยากรบุคคล รุนที่ 30 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

***กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑85 

 

 

สิ่งที่สงมาดวย 6 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
 

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน 
หนาลิฟท ฯลฯ 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู
ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 

4. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.1 การเปาเอกสาร 1 ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก 
 

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 
 

 
 





  

    
     

 
หลักสูตรนกัทรัพยากรบุคคล (ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ/ระดบัชํานาญการ) 

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

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

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

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

 



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

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

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

1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน  

วิชาเฉพาะตาํแหนง 

วิชาเสรมิ 

11 

17 

 6 

33 

69 

18 

รวม 33 120 

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



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

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

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



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

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP  

 การสงเสริมและการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 ทม.สุพรรณบุรี 

 ทต.โพตลาดแกว  จ.ลพบุรี 

 ทน.นครรังสิต 
6. วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 

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

7. การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

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



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

  และระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
   - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 

      - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 
 ของผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานที่ 

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

 
 
 
 
 


