




ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย สายัน นาคทองอินทร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ไลโว สังขละบุรี กาญจนบุรี

2 นาย บุญญกานต ฆารเลิศ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

3 นาย เทอดเกียรติ อุบลลา นายชางโยธา  ชํานาญงาน ทม. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

4 นาย ชานน วงษละคร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. รองคาํ รองคํา กาฬสินธุ

5 นาย นิติรัฐ พลเย่ียม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. สามัคคี รองคํา กาฬสินธุ

6 นาย ปฐวี ปนไชยเครือ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร

7 นาย ปฏิภาณ ถนอม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

8 นาย ธวัชชัย สายวงคตา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

9 นางสาว จิรานุช ขาวสอาด นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

10 สิบโท จีรายุทธ เกิดสวาง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร

11 นาย ไพโรจน ลาลู นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

12 นาย ธีระพงษ ดวงพรม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

13 นาย วุฒิพงษ เพิ่มทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ขามปอม เปอยนอย ขอนแกน

14 นาย นายวุฒิไกร วงคไชยชาญ นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน

15 นาย เสริมไทย หลินศรี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. โนนศลิา โนนศิลา ขอนแกน

16 นาย นราดล คําสิงห นายชางโยธา  ชํานาญงาน ทต. โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน

17 นาย ณัฐพงษ ทินชวย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน

18 นาย จักรโรจน ทวีรัตน นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

19 นาย ภัทราวุธ อ่ิมศิลป นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี

20 นาย บันลือศักดิ์ สืบวงษา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ยางหวาย คอนสวรรค ชัยภูมิ

21 จาสิบเอก ปราโมทย บุญมากาศ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

22 นางสาว วนัสสุดา กาวงค นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

23 นางสาว อภิสรา เมืองไชย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนแกว แมริม เชียงใหม

24 นางสาว พัชรินทร ยุงย้ัง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

25 นาย วิทยา แกวเพ็ง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานโพธิ์ เมอืงตรัง ตรัง

26 นาย ธนภัทร อองสิทธิ์ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ตราด เมืองตราด ตราด

27 นาย โตมร แกวเมือง นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. วังประจบ เมืองตาก ตาก

28 นางสาว ชุติมา จันทราช นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โคกกรวด ปากพลี นครนายก

29 นาย จีรวัฒน พอมูล นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โคกหินแฮ เรณูนคร นครพนม

30 นาย ทนงศกัดิ์ วงศลาม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โพนสวรรค โพนสวรรค นครพนม

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: นายชางโยธา รุนท่ี 13 รหัสหลักสูตร: 010000000002000013

ระหวางวันที่ 17 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนง
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31 นาย สมประสงค ใจแกว นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

32 นาย รพีพัฒน คงอุบล นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. หวยใหญ หนองบัว นครสวรรค

33 นาย วิสิฐศักดิ์ ตาบุญถึง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. นาน เมืองนาน นาน

34 นาย ธนวัฒน เรืองเสนา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทาสะอาด เซกา บึงกาฬ

35 นาย ยุทธณา จันทรวงษศา นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย

36 นาย ศรายุทธ คะเลารัมย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย

37 สิบโท ภาณุพงศ ปติธา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

38 นาย ทวิทย มงคลใหม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. หนองก่ี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

39 นาย เอกพล สุภายะ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ระโสม ภาชี พระนครศรอียุธยา

40 นาย เอกราช พรหมยอด นายชางโยธา  ชํานาญงาน ทต. เขาหัวชาง ตะโหมด พัทลุง

41 นาง วันณา คงมา นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง

42 นาย ศุภชัย ขุนพิชัย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บอทอง บางระกํา พิษณุโลก

43 นางสาว ศรีรัตน แกวอู นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณโุลก

44 นาย จรัส ยะใหมวงษ นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. บานโคก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

45 นาย เบญจรงค บุญเสริม นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. หวยโปง หนองไผ เพชรบูรณ

46 นาย พิชัย จินดาปลูก นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. นาจักร เมืองแพร แพร

47 นาย ณัฏฐ ศรีรัตน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม

48 นาย ไกรวัล แกวสิงห นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม

49 นาย ปราโมทย มนทนม นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

50 นาย ฤชา ออนนุม นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

51 นาย พงษศักดิ์ สมหวัง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ปาติ้ว ปาติ้ว ยโสธร

52 นาย เอกพจน นาทสีทา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด

53 นาย วรุฒม ขวาน้ําคํา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด

54 นาย เฉลิมชัย ไกรยกาศ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. เสลภูมิ เสลภูมิ รอยเอ็ด

55 นาย สุวิทย กระจางโพธิ์ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ชากบก บานคาย ระยอง

56 นาย ระวิพงษ แกวเบี่ยง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. มาบขาพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

57 นาย ภณธณิน หมอสิน นายชางโยธา  ชํานาญงาน ทต. บานสิงห โพธาราม ราชบุรี

58 นางสาว วัชรี โหมดเครอื นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองปลาหมอ บานโปง ราชบุรี

59 สิบเอก พัฒชัย ทิสม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง

60 จาสิบเอก สุรเชษฐ มีพิน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
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61 นาย ภูริต ภูครองทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง

62 นาย กฤตชัย โสดาปดชา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โปง ดานซาย เลย

63 นางสาว ธิดารัตน พิมเสนา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. จานแสนไชย หวยทับทัน ศรีสะเกษ

64 นาย ศักดิ์สิทธิ์ กาญจนารี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. จานใหญ กันทรลักษ ศรสีะเกษ

65 นาย  ํธนพัฒน  ธรรมทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บัวนอย กันทรารมย ศรีสะเกษ

66 นาย เอกภาพ คําดี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เมือง กันทรลักษ ศรีสะเกษ

67 นางสาว ณัฏฐนันท วงษขันธ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. สําโรงปราสาท ปรางคกู ศรีสะเกษ

68 นาย ฐิติพัฒน ศรีสุธรรม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เสื่องขาว ศรรีัตนะ ศรีสะเกษ

69 นาย พลวัฒน ใจซื่อ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร

70 นาย จริยะ ดอนโคตรจันทร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร

71 นาย ธนวัฒน คํามะนาง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

72 นาย อควัฒน พิพัฒนกิจจารักษ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

73 นาย เฉลิมพล ประดิษฐ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

74 นาย บุญสง สุขวงกฎ นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

75 นาย ปยะณัฐ สายเมฆ นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

76 นาย สุเมธ แยมเกษร นายชางโยธา  ชํานาญงาน ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

77 นาย ชัยยศ บุญชวย นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

78 นาย เอกชัย จองอยู นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

79 นาย ทวีวัฒน มงคลแกว นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแวง วัฒนานคร สระแกว

80 นาย พีรพัฒน วีระสัมฤทธ์ิ นายชางโยธา  ชํานาญงาน ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

81 นาย สมทรง กลิ่นทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

82 นาย กฤต ขีดเขียน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

83 นาย จิราวุฒิ เจริญวัย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

84 นาย สิทธิพงศ พรอมเพรียง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานปอม ครีีมาศ สุโขทัย

85 นาย สุรเชษฐ สัญจรดี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ตาเบา ปราสาท สุรินทร

86 นาย ธิติพันธ ไพบูลยกุลกร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย

87 นาย พรชัย ภาวงศ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานตอน รัตนวาป หนองคาย

88 นางสาว ปนัดดา โคตรตาแสง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานวาน ทาบอ หนองคาย

89 นาย เอกชัย มังธานี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. สังคม สังคม หนองคาย

90 นาย อธิสันต ยุลิลา นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: นายชางโยธา รุนท่ี 13 รหัสหลักสูตร: 010000000002000013

ระหวางวันที่ 17 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนง

91 นาย นิติ ศิริโอฬาร นายชางโยธา  ชํานาญงาน อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

92 นางสาว นฤมล บุญโสม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

93 นาย คทาวุธ มั่งคั่ง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

94 นาย คุณานนท  นันตะ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โคกสะอาด เมอืงอุดรธานี อุดรธานี

95 นางสาว พันธกานต นันตโชติ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. โนนทอง นายูง อุดรธานี

96 นาย ศุภัช สินชื่น นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หายโศก บานผือ อุดรธานี

97 นาย ภูรินท ทับทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ

98 นาย วิษณุวัฒน จันทนป นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

99 นางสาว อารียา กิ่มเกลี้ยง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี

100 นาย ถวัลย อินทรศวร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี

101 นาย อดิศักดิ์ โชติพันธ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี

102 นาย คมสัน ลาเลิศ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี

103 นาย พงษศักดิ์ พละศักดิ์ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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



 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรนายชางโยธา รุนท่ี 13 
 (เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 
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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) ณ สถานท่ีฝกอบรม วันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

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

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 
 

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

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารดีผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 





 

  

หลักสตูรนายชางโยธา 
**********************************

1.  ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  หลักการและเหตผุล 

 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
1/2561 เมื่อวันที่  25 มกราคม 
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่
และแตงต้ังขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ี
สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สงิหาคม 
เพื่อเลื่อนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมท่ี ก

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตร
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนายชางโยธา ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรร
ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง
ตําแหนง 
 3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาท
รับผิดชอบ  
      และสามารถนาํความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดี
ผูอื่นและสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม
 3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทาํงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
 3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ
การปฏิบัติงาน 

  

       

 

นายชางโยธา (ประเภททั่วไประดับปฏิบัตงิาน/ระดบัชํานาญงาน) 
********************************** 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 

องคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี

คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในคราวประชุมคร้ังที่ 
มกราคม 2561 ไดมีมติ กําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนายชางโยธา 

เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ี

สงิหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
งสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ

ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

พนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรหลักสูตรนายชางโยธา เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ดํารงตําแหนงนายชางโยธา ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรร
ปฏิบัตงิานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความ

และสามารถนาํความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชกบัการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับ

และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 

และนวัตกรรมมาปรบัใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธภิาพ  
ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคณุธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ

 

สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
สรางสรรค เชื่อมโยง 

องคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี

ในคราวประชุมคร้ังที่ 
ได มีมติ กําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนายชางโยธา  

เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน

และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ี
กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ

กลาง กําหนด 

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
งสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 

ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

นายชางโยธา เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนายชางโยธา ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดาํรง

หนาท่ีความ

การทํางานรวมกับ

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 

ผูเขารับการฝกอบรมมีจติสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ
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 3.6 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานระหวางกันและสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.คณุสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงนายชางโยธา 

5. รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
     5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  16 วัน ดังนี้  
        - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1 วัน 
        - ศึกษาอบรมในชั้นเรยีน         จํานวน 11 วัน 
        - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน   2 วัน 
        - ศึกษาคนควาดวยตนเอง         จํานวน   1 วัน 
        - พิธีปด                              จํานวน   1 วัน 
 
     5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวด จํานวน 20 วิชา 69 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที ่ ช่ือหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนช่ัวโมง 

1 
3 
4 

วิชาพ้ืนฐาน 
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสรมิ 

9 
8 
 3 

27 
33 
9 

รวม 20 69 

 
หมวดที่ ๑  วิชาพื้นฐาน  จํานวน 9 วิชา 27 ช่ัวโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน   
๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครฐั       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    3 ชั่วโมง 
4) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
5) ความรูพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             ๓ ชั่วโมง 
6) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
7) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
8) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิม่และสิทธิภาพการทาํงานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 

9) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนงจํานวน 8 วิชา 33 ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน 
นายชางโยธา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) ผังเมืองและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน               6 ชั่วโมง 
2) แผนควบคุมงานและการตรวจจาง                   6 ชั่วโมง 
3) การทดสอบวัสดุกอสราง             3 ชั่วโมง 
4) เทคนิคการประมาณราคาและควบคุมงานกอสราง          3 ชั่วโมง     
5) เทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับทางวิศวกรรม          6 ชั่วโมง 
6) การสาํรวจ และเขียนแบบโครงการ            3 ชั่วโมง
7) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน             3 ชั่วโมง                                          
8) การใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรม                 3 ชั่วโมง 

หมวดที่ 4  วิชาเสริม  (เลือก 3 วิชา 9 ชั่วโมง) 
              คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ
หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชให เหมาะสมกับสถานการณ ใหผู เขาอบรม                       
เกิดแรงบันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพ่ือหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถ่ิน พัฒนางาน           
และองคกรสูความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
3) การดาํเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
4) ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
5) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
6) คุณธรรมและจริยธรรมเพือ่การปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
7) การบริหารงาน บรหิารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
8) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
9) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 
10) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
๖.การศึกษาดูงานนอกสถานที่จํานวน 2 วัน 

 ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ตัวอยางการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

 การผลิตและการจัดการและการตลาดสินคา OTOP 

 การสงเสริมและการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนเมืองนาอยู 

 รูปแบบและวิธีการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสาํเร็จ เชน บริษัท AIS บริษัทปูนซิเมนต
ไทย บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ เปนตน 

 แนวความคิด CSR (Coporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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๗.วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานที่จริง 

๘.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 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรมแบงออกเปน 3 สวน คือ  
  -การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากรจํานวนวิชาและ
ระยะเวลาท่ีใชในการอบรม 
  -การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  -การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานที่ 

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 9.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน

ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
 9.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัยสามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา

ปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่มปีระสิทธิภาพ  
 9.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน  
 9.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 


