




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

1 นางสาว อรัญญา ชุมทอง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

2 นางสาว ปาริชาติ รักจันทร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นางสาว อัสมา ประสิทธิพงษ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

4 นางสาว สุทิสา อาจมังกร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่

5 นางสาว สุดาวดี เจริญรูป นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. คลองเขมา เหนือคลอง กระบี่

6 นางสาว ฐิติพร ตออํานาจ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

7 นางสาว พิมพศิริ พิมพอุบล นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

8 นางสาว พัทธนันท บุตรยุทธ นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทม. ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน

9 นางสาว จุฑามาศ จันทรักษ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี

10 นางสาว พรรณธิพา กลัดสินเทียะ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

11 นางสาว อรอุมา เงื้อมผา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

12 นางสาว ฐาปนี ค่ําคูณ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต.
บางปะกงพรหมเทพรงัสรรค

บางปะกง ฉะเชิงเทรา

13 นางสาว โยษิตา แซเฮง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

14 นางสาว จิตตวรรณ ลีลานุตร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว อาดีละห มะนุ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

16 นางสาว ลลิตา ศักดิ์อัศวาพาหุ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

17 นางสาว ยุพิน พรมกะมนต นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. กุฏโงง พนัสนิคม ชลบุรี

18 นาย รตนันท แตงเจริญ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

19 นางสาว พิมพชนนี ผลพูนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

20 นางสาว ชอวิรุณ รวงผึ้ง นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

21 นางสาว รัตติกาล ผลสมบูรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. หนองรี เมอืงชลบุรี ชลบุรี

22 นาย เกียรติศกัดิ์ ยศทะแสน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

23 นางสาว เกษมณี ปูบุตรชา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

24 นาง ทรัพยสิริ ธีระทีป นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

25 นางสาว ณัฐฐา คงผล นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

26 นางสาว เกศนี เพ็งสุวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

27 นางสาว นวนุช ทองแปน นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

28 นางสาว วีนัฐฐี ศริิมะโน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี

29 นางสาว เบญญาภา พวงพรอม นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

30 นางสาว จันทิมา ศรเกษตริน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร

หลักสูตร: นักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ 5 (รหัสหลักสูตร: 020000000002100005)

ระหวางวันที่ 7 - 27 มกราคม 2566

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

31 นาย ถิรวุฒิ กลิ่นละออ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. หาดยาย หลังสวน ชุมพร

32 นางสาว สมศรี ลามือ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

33 นางสาว เบญจวรรณ สุขใจ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. เหมืองแกว แมริม เชียงใหม

34 นาย วินิจ  บุญเรือง นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทม. ตราด เมืองตราด ตราด

35 นางสาว ชญานุช สมณชางเผือก นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. แหลมกลัด เมืองตราด ตราด

36 นางสาว อัจฉรี รัตนเศียร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด

37 นางสาว สุญาดา กาศยปนันทน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม

38 นาย สิทธิกร คํางาม นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางปลา บางเลน นครปฐม

39 นาย นรพล เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม

40 นาย ธนวัฒน ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

41 นางสาว สุวนันท ทันสมัย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม

42 นาย ธนวัฒน คําเมือง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม

43 นาย ไกรสร สาขามุละ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บานคอ โพนสวรรค นครพนม

44 นาง ปพิชยา เนวะมาตย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

45 นาย กิตติวุฒิ งามตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. แชะ ครบุรี นครราชสีมา

46 นางสาว เหมือนฝน ตะคลอสันเทียะ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา

47 นางสาว อัจฉราภา ปะระมัสโส นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

48 นาย ศิโรจน เหลืองภิรมย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

49 นางสาว พิมพมณี รูประเสริฐ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

50 นางสาว สาธร จันทรหอม นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

51 นางสาว ธนัญญา หนังสือ นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

52 นางสาว พัฒรพี สังขทอง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

53 นางสาว ณัฐพร มาลัยศิริรัตน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

54 นางสาว ดรรมาวรรณ มะเด็ง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

55 นาย ไซดี โซะ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บูเกะตา แวง นราธิวาส

56 นางสาว ศรีสุดา ธนูศลิป นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส

57 นางสาว ชรินทรทิพย สุทธิปญญา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. เชียงกลาง เชียงกลาง นาน

58 นางสาว ศุภรัตน เทศบุตร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย

59 นาย ประสิทธ์ิ  ศรีผดุง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

60 นางสาว ณัฐนิชา พรมสุข นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. แสลงพัน ลําปลายมาศ บุรีรัมย
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

61 นางสาว ภัทราภรณ อินทรศักดิ์ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

62 นางสาว ชาลี แตงงาม นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บานกลาง เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี

63 จาอากาศเอก ศุภณัฐ เวชมณี นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

64 นางสาว บุษบา มณีวงษ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

65 นางสาว ปุริมปรัชญ สวางเดือน นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

66 นางสาว วิจิตตรา คํารังสี นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ อบต. เชียงบาน เชียงคาํ พะเยา

67 นางสาว อนัญญา คงชวย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา

68 นางสาว พิชญสินี ดําแกว นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. พัทลุง เมอืงพัทลุง พัทลุง

69 นางสาว ปรางคนรินทร   ศรทะเดช นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. วัดโบสถ วัดโบสถ พิษณุโลก

70 นางสาว อรวรรณ ชูเลขา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

71 นาย สมพร แซตั้ง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. กะทู กะทู ภูเก็ต

72 นางสาว ปาลิณีย ธีรคีรีศักดิ์ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

73 นางสาว ธัญญรัตน รัตนคช นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

74 นางสาว จรัสศรี รุงวิชานิวัฒน นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทม. เบตง เบตง ยะลา

75 นาย พรมศิริ สิงหคํา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. เมืองบัว เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

76 นางสาว ฟาตีมะห ดือราแม นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

77 นางสาว โชติมาส ไทยเจริญ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. กองดิน แกลง ระยอง

78 นางสาว อังคณา ยาพยนต นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ทุงควายกิน แกลง ระยอง

79 นางสาว ขวัญหทัย เส็นติหยะ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง

80 นาย นฤชิต นาอุดม นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. เขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง

81 นางสาว รัตนา พรมชาติ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. เขานอย เขาชะเมา ระยอง

82 นางสาว จุฑามาศ ดวงงาม นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

83 นางสาว โสภาพรรณ สุธรรมแปง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. แกลง เมืองระยอง ระยอง

84 นางสาว วันวิสา แดงดอน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. น้ําคอก เมืองระยอง ระยอง

85 นางสาว นันธิดา คลายนิล นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บานเพ เมืองระยอง ระยอง

86 นางสาว ฐิตาภา อินตะหลา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. วังจันทร วังจันทร ระยอง

87 นางสาว ปรียาภรณ อุดหนุน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. ลําปาง เมอืงลําปาง ลําปาง

88 นางสาว วิยะดา เลิศศรี นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ

89 นาย มารุต อินทรีย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. พังโคน พังโคน สกลนคร

90 นางสาว วิชชุดา ทองเขียว นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
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บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

91 นางสาว หทัยชนก คงรกัษ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงนุย ควนกาหลง สตูล

92 นางสาว ชนัดดา ณัฎฐปญญามาศ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

93 นางสาว สัตตบงกช ยอดแกว นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

94 นางสาว พรสวรรค ศรีออนทอง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

95 นาย ศิริพงษ มีแกว นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

96 นางสาว พัชราภรณ ผิวขํา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

97 นางสาว อาภัสรา ชมพิกุล นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

98 นาย ภาสกร กํามเลศ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

99 นางสาว นฤมล โชตจิิตร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

100 นางสาว ศศิวิมล ศรีเพียรวงศ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

101 นางสาว อัจฉรี ชัยชนะ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

102 นางสาว นัตติกาล พรหมสังฆะหะ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

103 นาย สุพรชัย รัตนะรัต นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

104 นางสาว อนุธิดา ทวีศรี นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

105 นางสาว ปรีญาภรณ ศรีสันต นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

106 นางสาว วิภารัตน ผาลาด นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมทุรสงคราม

107 นาย อติเทพ นิสัยตรงศรีสุข นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร

108 นางสาว สิรรัคร วิชิต นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

109 นางสาว ชุลี สินสืบผล นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว

110 นางสาว ธัชชญชล อุดขาว นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี

111 นางสาว นวพร ประสงค นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ตลิ่งชัน บานดานลานหอย สุโขทัย

112 นางสาว ศิริลักษณ อัศวเมธีกุล นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

113 นาย อัครณัฏฐ มีวัฒนา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

114 นางสาว อารีรัตน นักฟอน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี

115 นาย นนทิยุต อยูเถาว นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี

116 นาย ณรงค สระโร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี

117 นางสาว ธิชา ศรีปราชญ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี

118 นางสาว สมใจ สาเสี่ยน นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทต. บานถอน ทาบอ หนองคาย

119 นางสาว ปราณี ศิริสุข นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี

120 นางสาว เนตรนภา  มีชัย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

121 นาย สรรพาวุธ นนทตุลา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี

122 นางสาว ทพิดา  สุยคําไฮ นักวิชาการสุขาภิบาล  ชํานาญการ ทม. วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
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หลักสูตรนกัวิชาการสุขาภิบาล (ประเภทวิชาการปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

********************************** 
1.  ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
การดำรงตำแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสขุของประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่  
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกำหนดใหการฝกอบรมหลกัสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล   เปน
หลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเล่ือน
และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตำแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดำรงตำแหนงที่
สงูขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 กำหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กำหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทำหลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล เพื่อใชสำหรับฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดำรงตำแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล ใหมีความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือพฒันาใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหนง 
3.2 เพื่อพัฒนาให ผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ  
      และสามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.3 เพ่ือพัฒนาใหผู เขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ ดีตอการทำงานรวมกับผูอื่น  
       และสามารถทำงานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม 
      มาปรับใชกบัการทำงานใหเกิดประสิทธภิาพ  
3.5 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสำนึกดานคณุธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการปฏิบตัิงาน 
3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน     
       ระหวางกันและสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 

4.คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจำนวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
4.1 ดำรงตำแหนงนกัวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ 
4.2 จำนวนประมาณ 70 คน/รุน 
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5. รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
5.1 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 
 
5.2 โครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จำนวนวิชา จำนวนชั่วโมง 
1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน 
วิชาเฉพาะตำแหนง 
วิชาเสริม 

3 
21 
4 

9 
69 
12 

รวม 38 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จำนวน 3 วิชา 9 ชั่วโมง 

(สามารถเลือกเรียนวิชาพื้นฐานไดทั้งการศึกษาในชั้นเรียนและเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน 
LocalMooc  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทั้งน้ี ในแตละหลักสูตรจะตองเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
ออนไลน ฯ อยางนอยหลักสูตรละ 1 วิชา)  

คำอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรตองรูเพ่ือเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของตน 

1.1 ศึกษาเรียนรูในช้ันเรียน 
1. โครงสรางอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง    
และกฎหมายกระจายอำนาจ        ๓ ชั่วโมง 
2. กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
3. การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    3 ชั่วโมง 
4. การยึดมั่นในความถูกตอง คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน   3 ชั่วโมง 

หรือ 1.2 เลือกศึกษาเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน LocalMooc ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  
1) โครงสรางอำนาจหนาที่ของ อปท. เบื้องตน            3 ชั่วโมง 
2) การเบิกจายของ อปท. เบื้องตน          3 ชั่วโมง 
3) รายไดของ อปท. เบื้องตน          3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตำแหนงจำนวน 21 วิชา 69 ชั่วโมง 
 คำอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตำแหนงและสาย
งานนักวิชาการสุขาภิบาล เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในตำแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1 สุขาภิบาลอาหาร         3 ชั่วโมง 
2) ความรูกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข       3 ชั่วโมง 
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560         3 ชั่วโมง 
4) กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560       3 ชั่วโมง 
5) พระราชบัญญัติการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร และการจัดการดานความปลอดภัย 
    อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554         3 ชั่วโมง 
6) กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม           3 ชั่วโมง 
7) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  
     ของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560         3 ชั่วโมง 
8) ระบาดวิทยาเบ้ืองตน การเฝาระวัง ควบคุมและการปองกันโรค    3 ชั่วโมง 
9) การจัดการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
      และการศึกษาสถานการณสิ่งแวดลอม การเกิดโรคและการแพรกระจาย        6 ชั่วโมง 
10) สุขาภิบาลขยะ น้ำเสีย โรงงาน และการเฝาระวังคุณภาพอากาศ     6 ชั่วโมง 
11) มาตรฐานควบคมุการดำเนินงานของสถานที่จำหนายอาหารและเครื่องด่ืม   3 ชั่วโมง 
12) การดำเนินนโยบาย แผนงาน/โครงการ และการดำเนินงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม        ๓ ชั่วโมง 
13) การวางแผน การติดตาม และนิเทศงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม              ๓ ชั่วโมง 
14) การจัดทำฐานขอมูลเบ้ืองตนที่เก่ียวของกับงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม   3 ชั่วโมง 
15) มาตรฐาน ระบบงานสุขาภิบาล และขอมูลดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมชุมชน   3 ชั่วโมง 
16) การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมชุมชน   3 ชั่วโมง 
17) การประเมินผลทางดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  
18) การประยุกต HIA เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานอนามัยสิ่งแวดลอม  3 ชั่วโมง 
19) มาตรฐานตลาด         3 ชั่วโมง 
20) ประสบการณในการสรางการมีสวนรวมประชาชนในงานสุขาภิบาล   3 ชั่วโมง 
21) การสรางสื่อเพื่อการประชาสัมพันธงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม      3 ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 4 วิชา 12ชั่วโมง) 

คำอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพ่ือนำไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ
หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรง
บันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนำไปบริหารจัดการทองถ่ิน พัฒนางานและองคกรสู
ความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1. หลักคิดจิตอาสาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ  3 ชั่วโมง 
2. การสรางทีมและการบริหารทีม (Team building)      3 ชั่วโมง 

3. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4. ปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่ การแกไขปญหาและพัฒนางานอยางมืออาชีพ  3 ชั่วโมง 
5. การเขียนแผนที่ความคิดสูการปฏิบัติ mind mapping      3 ชั่วโมง 
6. การนอมนำศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”      
มาประยุกตใชในการทำงานดานการพัฒนา        3 ชั่วโมง 
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6.การศึกษาดูงานนอกสถานที่จำนวน 2 วัน 

 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสาธารณสุขในพ้ืนที่ของ อปท. ในแตละภูมิภาค 

 CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 
7.วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 

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

8.การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบดวย  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-การนำเสนองานวิชาการ  
-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
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  -การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกำกับดูแลโครงการ 
  -การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอำนวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานที่ 
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 3.1 ผูผานการฝกอบรมมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหนง 
 3.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตำแหนง 

สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทำงานรวมกับผูอื่นและสามารถทำงานใน

ลักษณะทมีงานไดอยางเหมาะสม 
 3.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัยสามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา

ปรับใชกับการทำงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 3.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 3.6 ผูผานการฝกอบรมมเีครือขายสัมพันธภาพในการตดิตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 



 

 
  

 
 

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)  
 


