




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

1 นางสาว ณัฐปภัทรสรณ อินทรดํา นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ อบต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่

2 นาง รอดศริิ สุวรรณรัตน นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาย จิตติชัย ศรีแกว วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

4 นาง ลัดดา บุญมี นักวิชาการศกึษา  ชํานาญการ อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

5 นางสาว สุลัดดา สืบเหตุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

6 นาย กิตติศักดิ์ บรรณสาร วิศวกรโยธา  ชํานาญการพิเศษ อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

7 นางสาว จิณภัค บาอินทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการพิเศษ อบต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร

8 นาย จีระศักดิ์ นิลจินดา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร

9 นางสาว อรสา ขุนพิลึก นักวิชาการศกึษา  ชํานาญการ ทต. วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร

10 นางสาว รัตติกร  ประดิษฐ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการพิเศษ ทต. เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

11 นางสาว สุรัตนา แสงดาว นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการพิเศษ ทต. เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

12 นางสาว ยุวดี ดานสุวรรณดํารง พยาบาล  ชํานาญการ ทม. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี

13 นาย กฤชชเทพมหาศักดิ์ ชนะสุนทรวัฒน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี

14 นางสาว ศริินาถ เนียมภิรมย พยาบาล  ชํานาญการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

15 นางสาว ชัญญนุช นาคศรี พยาบาล  ชํานาญการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

16 นาง นิสากร วิเวกวินย นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการพิเศษ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

17 นาง เพชรรัตน อุดมทัศณยี พยาบาล  ชํานาญการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

18 นางสาว ณชิชา  พรหมเจริญ นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ อบต. บานควน หลังสวน ชุมพร

19 นางสาว รงรัตน แกวแกน พยาบาล  ชํานาญการ ทต. เวียงพางคาํ แมสาย เชียงราย

20 นางสาว อลิสา ตันจันทรพงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

21 นาย อณุรักษ อินทัตสิงห นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก

22 นาง ปุณณภา จุทาแสง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. นาทม นาทม นครพนม

23 นาย คณิต เทพสุวรรณ วิศวกรโยธา  ชํานาญการพิเศษ อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

24 นาย วัฒนพล ติ่งซุยกุล บัวแกว พยาบาล  ชํานาญการพิเศษ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

25 นาย คมสัน นอยแดง วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

26 นาย ธนากร สีเหลือง วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทม. บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

27 นางสาว รมิดา วิเศษรัมย นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ ทต. อุดมธรรม กระสัง บุรีรัมย

28 นาง อมรรัตน ชูลี พยาบาล  ชํานาญการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

ระหวางวันที่ 9 - 28 มกราคม 2566

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: ขาราชการทองถิ่นระดับชํานาญการพิเศษ รุนที่ 2 (รหัสหลักสูตร: 020000000009800002)
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29 นางสาว สิริภิญญ ธนะอัครพงษ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

30 นาง ญาดา เกลี้ยงกลม พยาบาล  ชํานาญการพิเศษ ทม. ประจวบคีรขีันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

31 นาย พลศักดิ์ พุมเผือก นิติกร  ชํานาญการ ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

32 นาง อนันตญา จันทรมณี พยาบาล  ชํานาญการ ทต. พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

33 นาย นิธิพัฒน มีโภคสม นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

34 นาง วันวิสา วัฒนกุล พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

35 นาง ลอยพิมพ พุฒวงศสกุล พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

36 นาย ประชัญ เกิดไชย นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

37 นาย อมรพันธุ อวนวิจิตร นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

38 นาง นสหชม เอโหย พยาบาล  ชํานาญการ อบต. สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

39 นางสาว ธันยภัทร ชาญอินทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบุรี

40 นางสาว สักขี กลิ่นกระสังข นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บางครก บานแหลม เพชรบุรี

41 นางสาว ธีรนาฏ อยูพวง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการพิเศษ อบต. ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ

42 นาง เปรมจิตร จิตณรงค นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ

43 นาง วราพร ทองสุก นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

44 นาง ศิริมา สารสิงหทา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

45 นาง ทัศมาภรณ  แสรกําปง นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการพิเศษ อบต. นาปา เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

46 นาย จําเนียร คําสุกดี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. ปาเลา เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

47 นาง มนทิรา แกวสงค นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. ระวิง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

48 นางสาว ปรีญา กลมกลิ้ง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. วังชมภู เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

49 นาย สุภชัย เมืองโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. หวยใหญ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

50 นาง บุษกร แยมแตง นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการพิเศษ อบต. หวยใหญ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

51 นางสาว ชุติกาญจน คงยาดี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. ซับสมบูรณ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

52 นางสาว นันทกา นิลเลิศ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. นาสนุน ศรีเทพ เพชรบูรณ

53 นาย กชดา ทุมทา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ

54 จาเอก นาวี แกวเหลี่ยม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทาดวง หนองไผ เพชรบูรณ

55 นางสาว สุวพัชร จันตา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. ยางงาม หนองไผ เพชรบูรณ

56 นาง ลินดา นวลบุญ นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ อบต. นาแซง หลมเกา เพชรบูรณ
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57 นางสาว สุริยาภรณ เทพธานี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ อบต. วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ

58 นาย จักรพันธ  คําศรี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. ทาอิบุญ หลมสัก เพชรบูรณ

59 นาย อนุชา ขันทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ อบต. ทาอิบุญ หลมสัก เพชรบูรณ

60 นาง ปารีญา บุญพรม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. บุงคลา หลมสัก เพชรบูรณ

61 นางสาว ชลณภัตร พูลนุช นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการพิเศษ อบต. หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ

62 นาง สุภาพร สิริชีวกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ อบต. หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ

63 นางสาว ธัญญธร ดวงคํานอย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. บอใหญ บรบือ มหาสารคาม

64 จาเอก นิติกร สินเธาว นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หัวเรือ วาปปทุม มหาสารคาม

65 นาย จตุรงค บุตรราช นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

66 พันจาอากาศโท ธาวิน ธาระมนต นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. พรมสวรรค โพนทอง รอยเอ็ด

67 นางสาว พิมพชนก มาศจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

68 นาง กรรณิกา มืดทัพไทย นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

69 นาย จิตพงษ อันทะโคตร นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

70 นางสาว กรรณกิา พรรณเจริญ นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. เมืองทุง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

71 นาง กาญจนา โมมาลา พยาบาล  ชํานาญการ ทต. บานฆอง โพธาราม ราชบุรี

72 นาง อรวรรณ สาลีสวัสดิ์ พยาบาล  ชํานาญการ ทต. บานฆอง โพธาราม ราชบุรี

73 นาย พิทักษ สอนศรง นักสันทนาการ  ชํานาญการ ทต. บานสิงห โพธาราม ราชบุรี

74 จาสิบเอก ปรีชา สุยะหลาน นักวิชาการศกึษา  ชํานาญการ ทต. บานสิงห โพธาราม ราชบุรี

75 นางสาว สุวิพัชรมาลี เผือกหอม พยาบาล  ชํานาญการ ทต. เขางู เมืองราชบุรี ราชบุรี

76 นาย สมภพ บุญญามณี วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบต. เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี

77 นาย มานะชัย สุวรรณ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

78 นาง ชยานิษฐ นิธิเมธีพิพิธ พยาบาล  ชํานาญการ ทต. หลุมดนิ เมืองราชบุรี ราชบุรี

79 นาย กําพล นิตอินทร นักวิชาการศกึษา  ชํานาญการ อบต. ตระกาจ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

80 นางสาว ณัฐติกานต พงษทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

81 นางสาว ธนัญชกร ชวยทาว พยาบาล  ชํานาญการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

82 นาง คุณากร พุทธรักษา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

83 นางสาว อรทัย บรรหาชัย นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. โพธิไพศาล กุสุมาลย สกลนคร

84 นาย อรรนพ เวียงสงค นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชํานาญการพิเศษ ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร



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

ระหวางวันที่ 9 - 28 มกราคม 2566

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: ขาราชการทองถิ่นระดับชํานาญการพิเศษ รุนที่ 2 (รหัสหลักสูตร: 020000000009800002)

85 นาย นพดล เจริญเนตรกุล วิศวกรโยธา  ชํานาญการพิเศษ ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

86 นาง เปมิกา กาญจนเกตุ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

87 นาย ชนวีร สามัญ สถาปนิก  ชํานาญการ ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

88 นางสาว อรนุช รินสิริ พยาบาล  ชํานาญการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

89 นาง บัวทอง นนทศิริ พยาบาล  ชํานาญการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

90 นาย เชาววัชร ทัศนภิญโญ วิศวกรโยธา  ชํานาญการ อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

91 นาง จันทรจีรา นิยมพลอย พยาบาล  ชํานาญการพิเศษ ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

92 จาเอก สิทธิชัย วงศสุรินทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. วังทอง วังสมบูรณ สระแกว

93 นาง บุญเรือน ลัดดาพวง พยาบาล  ชํานาญการ ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

94 นาง พิมพพร บุญอนันต นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

95 นาย วีรภัทร พรชยากร นักวิชาการศกึษา  ชํานาญการ ทต. ปากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย

96 นางสาว ปาณิสรา ทองประสม นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ ทต. นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

97 นาย เทพทัต ธัญญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

98 นาย อัครินทร บุญรอด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ อบต. ทมอ ปราสาท สุรินทร

99 นางสาว พิมพชนก กอนทอง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

100 นางสาว สุวรรณา แจงจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

101 นางสาว เกษร บุญธิมา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ

102 นางสาว เพชรอินทร อินทรเพชร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ อบต. หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

103 นางสาว รมิดา ศรีไชยมูล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

104 นาง ทศวรรณ สดชื่น นักวิชาการจัดเก็บรายได  ชํานาญการ อบต. กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี

105 นางสาว วิจิตร จันดาบุตร พยาบาล  ชํานาญการพิเศษ ทต. สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี

106 วาที่รอยเอก ไตรภพ พันธบุปผา นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ ทต. สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี

107 นางสาว ชญาดา เพ็ญสุข นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ อบต. หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

108 นาง สุชญา ฤทธิ์เปยม นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการพิเศษ ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

109 นาง ธมกร สองจันทึก นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการพิเศษ ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

110 นางสาว วราภรณ บุญสาร นายสัตวแพทย  ชํานาญการ ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



เอกสารสำหรับการชำระเงินคาลงทะเบียน 
 

หลักสูตร ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับชำนาญการพเิศษ รุนท่ี 2 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด อปท........................................................อำเภอ...................................................................... 

จังหวัด ผูเขารับการฝกบอบรม........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาลงทะเบียน  คนละ 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถวน) 
** ไมตองพิมพใบชำระเงิน จากระบบของสถาบันฯ ** 

 

สำเนาเอกสารการชำระเงิน 



 
 
             

  หลักสูตร ขาราชการทองถ่ินระดับชำนาญการพิเศษ  
******************* 

1. ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ใหมีความรู ทักษะ และมรรถนะและสามารถปฏิบัติงาน
ตามหนาที ่ตามที ่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหนง เปนผู สามารถบริหารจัดการงานในภารกิจในความ
รับผิดชอบไดอยางดีมีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหนาท่ี 
และสามารถประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เพื่อนำองคกรสูความเปนเลิศและเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 มีมติกำหนดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรภาคบังคับสำหรับขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดำรง
ตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 กำหนดคุณสมบัติสำหรับขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ จะตอง
ผานการอบรมหลักสตูรท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการและพนกังานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กำหนด 
 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 ในการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น และเปนหนวยงานที ่ได ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทำหลักสูตรขาราชการทองถิ่นระดับชำนาญการพิเศษขึ้น เพื่อใช
สำหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับชำนาญการพิเศษ ใหมีความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหนงและหนาที ่ความรับผิดชอบ มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานไดตามคุณลักษณะงานท่ีกำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. วตัถุประสงค 
 3.1 เพื่อเตรียมความพรอมใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นผูที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหนง
ระดับชำนาญการพิเศษ มีองคความรู ทักษะและสมรรถนะที่เหมาสมกับการดำรงตำแหนง 
 3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความพรอมตอการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม ปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณและความ
ชำนาญงานสูงมากในดานการบริหารและปฏิบัตงิานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากมากข้ึนไดอยางเหมาะสม 
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความสามารถและสมรรถนะดานการวางแผนยุทธศาสตร 
การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
แบบบูรณาการ และการขับเคล่ือนนโยบายตาง ๆ ของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเปนผูนำที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและความเปนมืออาชีพ 
ในการปฏิบัติงานและวางตน 
  



- ๒ - 

 

4. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  
     4.1 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับชำนาญการ ทุกตำแหนงและสายงาน ที่ผานการฝกอบรมใน
หลักสูตรภาคบังคับตามตำแหนงและสายงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
มาแลว 
 4.2 ขาราชการหรือพนกังานสวนทองถ่ินระดับชำนาญการพิเศษ ทุกกลุมสายงาน  

5. ระยะเวลาการศึกษาอบรม จำนวน 3 สัปดาห รวม 20 วัน 
 - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน และ ในรูปแบบออนไลน 14 วัน 
 - ศึกษาดูงาน 3 วัน 
 - นำเสนอผลงานทางวิชาการและรายงานสวนบุคคล 1 วัน 
 - วันเปดอบรม/ปฐมนิเทศ 1 วัน 
 - พิธีปดอบรม รับมอบใบประกาศ 1 วัน 

6. โครงสรางหลักสูตร  

ท่ี การเรียนรู จำนวน 
วิชา 

จำนวน 
ชั่วโมงเรียน 

จำนวน 

1 
2 
3 
4 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาเฉพาะระดับตำแหนงชำนาญการพิเศษ 
การจัดทำขอเสนอแนวคิดการพัฒนางาน 
นำเสนอแนวคิดการพัฒนางาน/รายงานรายบุคคล 

6 
15 
- 
- 

18 
45 
- 
- 

 
 

1 หัวขอ 
1 ครั้ง 

รวม 21 63  

 6.1 หมวดวิชาพื้นฐานระดับตำแหนงชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 วิชา 18 ชั่วโมง 
 1. ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยี ๙ ดาน     3 ชั่วโมง 
 2. ความรูและทักษะการใชโปรแกรมออนไลนเพ่ือการประชุม    3 ชั่วโมง 
 3. เกณฑคณุภาพในการบรหิารจัดการภาครัฐ      3 ชั่วโมง 
 4. ภาวะผูนำเชิงสรางสรรค Creative Leadership     3 ชั่วโมง 
 5. คุณธรรมของผูบริหาร คนสำราญ งานสำเร็จ      3 ชั่วโมง 
 6. ผูนำกับการสรางทีมและการทำงานแบบมีสวนรวม     3 ชั่วโมง 

 6.2 หมวดวิชาเฉพาะระดับตำแหนงชำนาญการพิเศษ จำนวน 15 วิชา 45 ชั่วโมง 
 1. นักบรหิารกับการวางแผนกลยุทธ       3 ชั่วโมง 
 2. การบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์       3 ชั่วโมง 
 3. การบริหารโครงการและการตดิตามประเมนิผล     3 ชั่วโมง 
 4. เทคนิคและวิธีการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ      3 ชั่วโมง 
 5. กระแสโลกกับความทาทายของระบบราชการ     3 ชั่วโมง 
 6. ทองถ่ินกับการพัฒนาอยางย่ังยืน (sustainable development)    3 ชั่วโมง 
 7. คำวินิจฉัยของศาลปกครองกรณีการปฏิบัติงานของทองถิ่น (1)    3 ชั่วโมง  
 8. คำวินิจฉัยของศาลปกครองกรณีการปฏิบัติงานของทองถิ่น (2)    3 ชั่วโมง 
 9. สัมมนาปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานการเงินการคลังทองถ่ิน   3 ชั่วโมง 
 10. ระเบียบ หลักเกณฑในการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย    3 ชั่วโมง 



- ๓ - 

 

     11.  การบริหารจัดการสาธารณสุข และการควบคมุโรค      3 ชั่วโมง 
           /การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management)     
 12.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ      3 ชั่วโมง 
 13.  บุคลิกภาพของผูนำ        3 ชั่วโมง 
 14.  เทคนิคการการพูด การสื่อสาร และการบรรยายสรุป    3 ชั่วโมง 
 15.  สุขภาพกายและสุขภาพจิตสูความเปนผูนำ      3 ชั่วโมง 
            รวม 45 ชั่วโมง 
 6.3 การจัดทำขอเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
  ผูเขารับการฝกอบรมอบรมจะตอง จัดทำขอเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน พรอมทั้งจะตอง
นำเสนอผลงานดังกลาวรายบุคคล โดยหลักสูตรจะจัดใหมีกิจกรรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อจัดทำขอเสนอ/
แนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  

 6.4 การศึกษาเรียนรูและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  ผู เขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมกิจกรรมการศึกษาเรียนรู และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ณ หนวยงานหรือองคกรตนแบบท่ีหลักสูตรกำหนด 

7. วิธีการฝกอบรม 
 - ศึกษาอบรมและรับฟงการบรรยายในรูปแบบการสื่อสารทางไกลหรือระบบออนไลน 
 - เรียนรูภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ฝกอบรม เกี่ยวกับการจัดระบบกระบวนการคิด 
วิธีคดิในการเรียนรูอยูรวมกัน  
 - การศึกษาเอกสาร การอภิปราย กรณีศึกษา การฟงบรรยาย การอภิปราย การแบงกลุมสัมมนา หรือวิธี
อ่ืน ๆ ที่มีประสทิธิภาพ 
 - การจัดทำรายงานสวนบุคคล การทำเอกสารวิชาการ การจัดทำขอเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงาน 
 - การนำเสนอผลงานรายบุคคล 
 - การศกึษาเรียนรูและดูงานนอกสถานที่ 

8. สถานที่ในการฝกอบรม  
      8.๑ อบรมระบบออนไลน ณ ตนสังกัดหรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสมของผูเขารับการอบรม 
      8.2 อบรมในชั้นเรียน ศึกษาดงูานและนำเสนองานรายบุคคล ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
9. คาลงทะเบียน  

คาลงทะเบียนจำนวน 42,000 บาท โดยรวมคาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาคูมือ 
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชสำหรับการอบรม คาใบประกาศนียบัตร คาเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ คากิจกรรม
การศึกษาดูงาน *แตจะไมรวมคาเดินทางมาอบรมและคาเบี ้ยเลี ้ยง ทั้งนี้ บุคลากรและเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สามารถเบิกจายคาลงทะเบียนเขารับการอบรมในโครงการดังกลาวไดตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 



- ๔ - 

 

 10.1 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นผูที่มีคุณสมบัติ ความรู ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมในการ
ดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ 
 10.2 ผู เขารับการฝกอบรมมีความพรอมตอการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ ่งตองกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม ปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณและความชำนาญงานสูง
มากในดานการบริหารและปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรอืแกปญหาที่ยากมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความสามารถและสมรรถนะดานการวางแผนยุทธศาสตร การบริหาร
เชิงกลยุทธ การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแบบบูรณาการ 
และการขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ ของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.4 ผู เขารับการฝกอบรมเปนผูนำที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและความเปนมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงานและวางตน 

๑1.  การรับรองผลการฝกอบรมและแนวทางการประเมินผล 
ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการศึกษาอบรมใหครบตามหลักเกณฑ ดังนี้ จึงจะสำเร็จการศึกษา

อบรม ไดรบัประกาศนียบัตรรับรองและไดรับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
 - เขารับการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ เปนเวลาไมนอยกวารอยละ ๘0 ของระยะเวลาการฝกอบรมท้ังหมด  
 - เขารวมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ตามที่หลักสูตรกำหนด  
 - สงผลงานทางวิชาการและรายงานสวนบุคคล ตามที่หลักสูตรกำหนด  
 - นำเสนอผลงานทางวิชาการ/ขอเสนอ/แนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรงุงานเปนรายบุคคล  

12. หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซึ่งมีอำนาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2559 ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
(ก.กลาง) ใหเปนหนวยงานจัดการอบรมหลักสูตรภาคบังคับใหแกขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น ดำเนินการ
รวมกับคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาในเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  
 

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



ราง ตารางการอบรมหลักสูตรขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับชำนาญการพิเศษ รุนที่ 2 
ตั้งแตวันท่ี  9 – ๒8 มกราคม 2566 

รูปแบบวิธีการอบรม : อบรมออนไลน และศึกษาอบรมในชั้นเรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

๑ 

 

 

สัปดาหท่ี 1 ศึกอบรมในรูปแบบออนไลน  

วัน/เดือน/ป 09.00 – 12.00 น.  13.30 – 16.00 น. หมายเหตุ 

วันจันทรที่ 9 
มกราคม 2566 

- 

 

รายงานตัว ชี้แจงกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติ 
ของการอบรมในรูปแบบออนไลน 

โดย เจาหนาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น และ    
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

วันอังคารที่ 10 
มกราคม 2566 

- เปดการอบรม โดย อธิบดี 
หัวขอ “ความสัมพันธระหวางการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น สวน
ภูมิภาค สวนกลาง และแนวนโยบาย
แหงรัฐ” 

- แนะนำโครงสรางหลักสูตร/การวัดผล 
/การจัดทำและนำเสนอผลงานทาง 
วิชาการ/รายงานสวนบุคคล 

 

 
 

การบริหารจัดการสาธารณสุข 
และการควบคุมโรค 

 
 

วันพุธที่ 11 
 มกราคม 2566 

 
Work-Life Balance ปรับแนวคิดเพื่อสมดุล

ชีวิตกับการทำงาน 

สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และแนวทางในการแกไขปญหา ภายใต

อำนาจหนาที่ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติราชการที่
กำหนด 

วันพฤหัสบดีที่ 12 
มกราคม 2566 

คำวินิจฉัยของศาลปกครอง 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 

การบริหารงานบุคคลทองถิ่น สิทธิประโยชนและ
ความกาวหนา 

วันศุกรที่ 13 
มกราคม 2566 

สัมมนาปญหาและแนวทางแกไขปญหาดาน
การเงินการคลังทองถิ่น 

 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการมีสวนรวมของ
ทองถิ่นไทยในเวทีโลก Together for the SDGs 

 

วันเสารที่ 14 
มกราคม 2566 

 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือเตรียมการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการและรายงานสวนบุคคล 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือเตรียมการนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการและรายงานสวนบุคคล 

วันอาทิตยที่ 15 
มกราคม 2566 

 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือเตรียมการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการและรายงานสวนบุคคล 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือเตรียมการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการและรายงานสวนบุคคล 

 



ราง ตารางการอบรมหลักสูตรขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับชำนาญการพิเศษ รุนที่ 2 
ตั้งแตวันท่ี  9 – ๒8 มกราคม 2566 

รูปแบบวิธีการอบรม : อบรมออนไลน และศึกษาอบรมในชั้นเรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

๒ 

 

 

 

 

 

 

สัปดาหท่ี ๒ ศึกษาอบรมในช้ันเรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
 

วัน/เดือน/ป 09.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น. หมายเหตุ 

วันจันทรที่ 16 
มกราคม 2566 

-  

รายงานตัว ลงทะเบียน ชี้แจงระเบียบ กิจกรรม 
ขอปฏิบัติฯ ระหวางการอบรมในชั้นเรียน 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคาร 1       

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 

 

วันอังคารที่ 17 
มกราคม 2566 

หลักและกฎหมายที่สำคัญตอการบริหารราชการ 
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นวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีสำหรับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

วันพุธที่ 18  
มกราคม 2566 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบาน    
การรักษาพยาบาล การเดินทางไปราชการ 

และการฝกอบรม 

คุณธรรมของผูบริหาร 
แนวคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ” 

16.00–19.00 น. 

ฝกใชสื่อและ
application เพื่อ
การบริหารงาน

ทองถิ่น 

วันพฤหัสบดีที่ 19 
มกราคม 2566 

 
เกณฑคุณภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ 

PMQA 
การบริหารราชการผานมุมมองประวัติศาสตร  กิจกรรมนักศึกษา 

วันศุกรที่ 20 
มกราคม 2566 

วิธีการแปลงนโยบายลงสูการปฏิบัติสำหรับ อปท.  การจดัทำแผนพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสารที่ 21 
มกราคม 2566 

 

สัมมนาปญหาและแนวทางแกไขปญหาดาน
การเงินการคลังทองถิ่น 

 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการมีสวนรวม
ของทองถิ่นไทยในเวทีโลก Together for the 

SDGs 
 

 

วันอาทิตยท่ี 22 
มกราคม 2566 

ศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ือการจัดทำผลงาน 
ทางวิชาการและรายงานสวนบุคคล 

ศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ือการจัดทำผลงาน 
ทางวิชาการและรายงานสวนบุคคล 

 

  



ราง ตารางการอบรมหลักสูตรขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับชำนาญการพิเศษ รุนที่ 2 
ตั้งแตวันท่ี  9 – ๒8 มกราคม 2566 

รูปแบบวิธีการอบรม : อบรมออนไลน และศึกษาอบรมในชั้นเรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

๓ 

 

 

สัปดาหท่ี ๓ ศึกษาอบรมในช้ันเรียน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นและศึกษาดูงานนอกสถานที่  
 

วัน/เดือน/ป 09.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น. หมายเหตุ 

วันจันทรที่ 23 
มกราคม 2566 

ทักษะการพดูและการบูรณาการ 
สรางเครือขาย 

 
สถานการณโลกและสังคมในยุคปจจุบันและ 

ทิศทางการปรับตัวของภาครัฐ 
 

วันอังคารที่ 24 
มกราคม 2566 

การสรางภาวะผูนำเชิงสรางสรรค 
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ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือ
ประชาชน 

กิจกรรม
นักศึกษา 

วันพุธที่ 25  
มกราคม 2566 

นำเสนอผลงานทางวิชาการ 
และรายงานสวนบุคคล 

นำเสนอผลงานทางวิชาการ 
และรายงานสวนบุคคล 

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 
มกราคม 2566 

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี  

วันศุกรที่ 27 
มกราคม 2566 

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี   

วันเสารที่ 28 
มกราคม 2566 

  
พิธีปดการอบรม เดินทางกลับสถาบันฯ/กลับภูมิลำเนา  

 

หมายเหตุ    
- กำหนดการ รายวิชา และวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
- กำหนดการและรายละเอียดการศึกษาดูงานจะแจงใหทราบระหวางการอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

 



Line กลุมอบรม  

หลักสูตรขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ ระดับชำนาญการพิเศษ รุนที่ 2 
(เฉพาะผูมรีายช่ือเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 



 

 
  

 
 

การเตรียมตวัเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกนัการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-řš (ATK) ณ สถานที ่ในวันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดให น่ังเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ ง

ดำเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทกุคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
6. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพ้ืนท่ีควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเก่ียวของเขา

มาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต  
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 
 

ชุดเรียน - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศกุร/เสาร/อาทิตย) 
       ชาย เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดำหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดำ 
       หญิง เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันหรือแขนยาว/กระโปรงสีดำหรือสีกรมทา/รองเทาคทัชูสดีำ 

- วันจันทร และพิธเีปด และพิธปีด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันอังคาร และ วนัพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  

 
ชุดออกกำลังกาย 
   - เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อยางนอย 2 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดำ หรือสีกรมทา  อยางนอย 2 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สำหรับออกกำลังกาย 
 

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนำเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


