




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นาย ทินภัทร มีบุญมาก นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

2 นางสาว ผวินนา ออนนุม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
3 นางสาว อรอนงค ปานคง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
4 นางสาว รัชนีกร ราชอุปนันท นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

5 นาย ไชโย วงศโคกสี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

6 นางสาว กัญญามาศ มาสอุดม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

7 นางสาว สุทธิรัตน จาดเปรม นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร

8 นางสาว กรวรรณ นารีวงศ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานลาน บานไผ ขอนแกน
9 วาที่รอยตรี ธนะรัชต นนทธีระโชติ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานเหลา บานฝาง ขอนแกน

10 นาย วิรุฬห สิทธิวิบูลยชัย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บึงเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน

11 นางสาว ชลธิชา พูลพลา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ขุนซอง แกงหางแมว จันทบุรี

12 นางสาว สุมาลี วงอินตา นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี
13 นาย ปริวัฒน นาคะโชติ นิติกร  ชํานาญการ ทต. สนามไชย นายายอาม จันทบุรี

14 นาย ปกรณ เวชทรัพย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี

15 นางสาว จิตรา พลแกว นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี

16 นาย ดิษณกร ดนัยรักษพงษ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
17 นางสาว อริศรา ศรีทองเย็น นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ลาดขวาง บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

18 นางสาว เกวลิณ กิจเที่ยงธรรม นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

19 นางสาว วรางคณา สุภาอวน นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี
20 นาย ฐิรวิทย ทองคํา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี

21 นางสาว กัลยามนต จันทรอินทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

22 นาย ศักดิ์ดา อาจเวทย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองขาม คอนสวรรค ชัยภูมิ

23 นางสาว สุภาวดี นาเวียง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ

24 นาง อรทัย รัตนาวิวัฒน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
25 นางสาว สุพัตรา จําปานอย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ

26 นางสาว สุพิศ ศรีโสภา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ

27 นางสาว นภาลัย วงศไทย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หวยซอ เชียงของ เชียงราย
28 นางสาว ณัชชา เชื้อเมืองพาน นิติกร  ชํานาญการ อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

29 นาย ณิชพงษ เต็มเปยม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เกาะชาง แมสาย เชียงราย
30 นางสาว แพรพรรณ จันทรศัพท นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. แมริม แมริม เชียงใหม

31 นางสาว อนิชจิรา สิสม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
32 นางสาว สุพัตรา พลการ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นิติกร รุนที่ 46
ระหวางวันที่ 28 มกราคม - 17 กุมภาพันธ 2566
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33 นาง พรพิมล แจงชาติ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลําภูรา หวยยอด ตรัง

34 นาย นฤเบศน เอียดจงดี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง
35 นางสาว พนิดา ตันสาโรจนวนิช นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ไมงาม เมืองตาก ตาก

36 นางสาว จิราภรณ โภคา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. องครักษ องครักษ นครนายก

37 นางสาว จิราพัชร ทองใบ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานหลวง ดอนตูม นครปฐม

38 นาย ทรงวุฒิ ดอกอัญชัน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บัวปากทา บางเลน นครปฐม
39 นางสาว สรวรรณ พรหมแกว นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางปลา บางเลน นครปฐม

40 นางสาว พิมลพรรณ เปยมคลา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
41 นางสาว เกศริน มธุรส นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม

42 นาย พีระ แสนสุริวงค นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กานเหลือง นาแก นครพนม

43 นางสาว เนาวรัตน ปญญาวงศ นิติกร  ชํานาญการ อบต. วังโพธิ์ บานเหลื่อม นครราชสีมา

44 นาย กษิดิ์ภพ บุตรโต นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

45 นางสาว นารีรัตน สอนกลาง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา

46 นางสาว กนิษฐา พรหมจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช

47 นาย อนุรักษ สวนเรือง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค

48 นางสาว วนิดา เจริญนนทสิทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

49 นาย วรุตมธรรม เลิศกุลประหยัด นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

50 นาย เจตนสฤษฏิ์ อาภาธรรมวิลาส นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

51 นางสาว โชษิตา เวโรจนวาณิช นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

52 นาย ณัชพล รังสิปราการ นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

53 นาย ณัฐวุฒิ จันทะคาม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทากกแดง เซกา บึงกาฬ

54 นางสาว สุดารัตน รูคุณ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. โซพิสัย โซพิสัย บึงกาฬ

55 นาย อนุสรณ โอโลรัมย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ชํานิ ชํานิ บุรีรัมย
56 นาย โรจนวัฒน อุตระธิยางค นิติกร  ชํานาญการ ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย
57 นางสาว ทิวารัตน วรรณศรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โคกสะอาด ลําปลายมาศ บุรีรัมย

58 นาย คาวี ศรีภัคดี นิติกร  ชํานาญการ ทต. สะแก สตึก บุรีรัมย

59 นางสาว จันทรจิรา วงเวียน นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

60 นาย อนิวัติ ประเทืองยุคันต นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

61 นางสาว พรรณธิพา จอมหงษ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

62 นางสาว อุษารัศมิ์ อภัยบริรัตน นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

63 นาย ธนวุฒิ หลีเจริญ นิติกร  ชํานาญการ อบต. บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

64 นางสาว เพ็ญพรรณ ประทุมโทน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ขาวเมา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
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65 นาย ประสิทธิ์ ฝายเส็ม นิติกร  ชํานาญการ อบต. เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง

66 นางสาว อาทิตยา สังเพ็ชร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
67 นางสาว กวินนา ดําสงแสง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. อาวพะยูน ปากพะยูน พัทลุง

68 นางสาว อมิตา เวียงวิเศษ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

69 นางสาว ชนนาถ ปนวงศ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ศรีภิรมย พรหมพิราม พิษณุโลก

70 นาย วงศกร เลาะศิริ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
71 นางสาว ธัญลักษณ สะตางาม นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

72 นางสาว ภาวินี ทองแดง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ

73 นาย ภูริเดช กะตะศิลา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ

74 นางสาว นิลมณี กงเดิน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. วังโบสถ หนองไผ เพชรบูรณ

75 นาย ธนัฐ ชัยวัฒโนดม นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. แพร เมืองแพร แพร

76 นางสาว ภาริฏฐา โกรณ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต

77 วาที่รอยโท สุกัลย การวิจิตร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

78 นางสาว นันทนภัส เทพนุย นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

79 นางสาว ณัฐกัลย สังขแดหวา นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

80 นางสาว สุดารัตน กองศูนย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

81 นางสาว นัฐพร บุตรพรม นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บุงคา เลิงนกทา ยโสธร

82 นางสาว ณัฐาภรณ ชุมพล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา

83 นางสาว ณัฐกาญจน โยธาจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บึงเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด

84 นางสาว สุรารักษ สุบิน นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง

85 นางสาว รุจรวี พรหมคีรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ปายุบใน วังจันทร ระยอง

86 นาย เฉลิมพล นาครักษ นิติกร  ชํานาญการ อบต. บานเบิก ทาวุง ลพบุรี

87 นาย ณัชภูมิ มีบัณฑิต นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

88 นาย ชุติพัฒน วงษภูมี นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

89 นางสาว จินตนากานต ตาโมะ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

90 นาย วิษณุกร สูประเสริฐ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

91 นาง ศุทธินี สูประเสริฐ นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

92 นาย ธีรพันธ อินตะปาน นิติกร  ชํานาญการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

93 นาย วีระยุทธ สารวงษ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ภูกระดึง ภูกระดึง เลย

94 นางสาว ภิญญา ทรัพยทวี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

95 นาย ไพศาลศักดิ์ ออนลาน นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. กุดไห กุดบาก สกลนคร



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

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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96 นาย นิติพนธ ทองโคตร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร

97 นางสาว จันทรศิริ เจริญไชย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. อินทรแปลง วานรนิวาส สกลนคร

98 นาย ฐนิสพงษ ศรีเพชร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาศิลา สองดาว สกลนคร

99 นางสาว ธันยา องคศาตรภูมิดล นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร

100 นาย วีระยุทธ ยังอภัย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ลําไพล เทพา สงขลา

101 นาย ปรินทร ธีรชิตกุล นิติกร  ชํานาญการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

102 นาย ภูวดลย จาริยะ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บาโหย สะบายอย สงขลา

103 นางสาว สมฤดี ทองเอ้ือ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ชะแล สิงหนคร สงขลา

104 นางสาว ภัทราวรรณ กันทาปา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

105 นางสาว นภัสทนันท ทองกร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

106 นางสาว ญาณาธร แกนนินทร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

107 นาย วริศ ผิวขํา นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

108 นางสาว บุญนิสา ขาวสําอางค นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

109 นาย กิตติพงษ แดนวิวัฒนเดชา นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

110 นาย ปญญากร เทศารินทร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

111 นางสาว สุภาพันธ ธนประโยชนศักดิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บานเชี่ยวหลาน บานตาขุน สุราษฎรธานี

112 นางสาว อธิตญา รอดทองแกว นิติกร  ชํานาญการ อบต. น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรธานี

113 นางสาว ปยาภรณ เพชรหนองชุม นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี

114 นางสาว พิไลลักษณ สิทธิฤทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

115 นาย อนุวัต หนูดี นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เมืองเวียง เวียงสระ สุราษฎรธานี

116 นาย พงศกร นาคประเสริฐ นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

117 นาย ศราวุธ กลาหาญ นิติกร  ชํานาญการ อบต. ศรีสุข ศรีณรงค สุรินทร

118 นาย พลท ดวงสา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานผือ โพนพิสัย หนองคาย

119 นาย บัณฑิต ภาคโพธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

120 นาย พัคคนาถ บุญยอ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สามโก สามโก อางทอง

121 นางสาว เบญจญาภา สงตลาด นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตูมใต กุมภวาป อุดรธานี

122 นาย เอกวิทย ลําพองพวง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ออมกอ บานดุง อุดรธานี

123 นาย ศราวุฒิ คําสิงหศรี นิติกร  ชํานาญการ อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

124 นางสาว ภูนิรัตน จักรน้ําอาง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ

125 นาย ปฐมพงษ เรืองฤทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หัวดง ลับแล อุตรดิตถ

126 นางสาว วิภารัตน รัตนวัน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
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127 นาย พรเจริญ ศรศิริ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

128 นางสาว สุชาดา แสงสุกวาว นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

129 นางสาว สิริวาริน สีหา นิติกร  ชํานาญการ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

130 นางสาว อมรพรรณ ทองใบ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
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๑. ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนิติกร เปนหลักสูตร 
ภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ 
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรนิติกร เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนิติกร ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง
ตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.  วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

            ๓.๒ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนและทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน 
ขององคกรและประชาชน 

๓.๓ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 
๓.๔ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับ 

การทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           ๓.๕ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชนขององคกร และประชาชนเปนหลัก 
           ๓.๖ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีการสรางเครือขาย เพื่อการปรึกษาหารือและปฏิบัติงานรวมกัน 
 
๔. กลุมเปาหมาย   ผูดํารงตําแหนง นิติกรของ อปท. ระดับ ปฏิบัติการ – ชํานาญการ 
 
 
 
 



 

(2) 
 
๕.  ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการ   

๕.๑ ผูที่เขารับการฝกอบรม มีผลประเมินการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ ๖๐  
๕.๒ ผูเขารับการฝกอบรมใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
๕.๓ ผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนในการทํางานเพื่อองคกรและประชาชน 
๕.๔ ผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 
๕.๕ ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับการ 

ทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๕.๖ ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานโดย 

คํานึงถึงองคกร และประชาชนเปนหลัก 
๕.๗ ผูเขารับการฝกอบรมมีการสรางเครือขายที่เขมแข็ง เพื่อการปรึกษาหารือและปฏิบัติงานรวมกัน 

 
๖. 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 
๗.  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 
๑ 
๒ 
๓ 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริมประสบการณ 

11 
25 
  ๔ 

33 
7๕ 
๑๒ 

รวม ๔๐ 1๒๐ 

หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
       คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรตองรูเพื่อเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
๑) ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ชั่วโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
6) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
7) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
8) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 



 

(3) 
 
10) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
11) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
 
หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 25 วิชา 75 ชัว่โมง 

 

              คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน
นิติกร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) หลักการทฤษฎี การกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    ตามกฎหมายใหม           3 ชั่วโมง 
2) หลักกฎหมายกับหลักความเปนธรรมในงานทองถิ่น     3 ชั่วโมง 
3) ขอบัญญัติทองถิ่น         3 ชั่วโมง 
4) หลักการและแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    3 ชั่วโมง 
5) หลักการและแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด                        3 ชั่วโมง 
6) การพิจารณาคดีปกครองทองถิ่น       3 ชั่วโมง 
7) บทบาท หนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายการจัดระเบียบ 
    การจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ        3 ชั่วโมง 
8) ความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสภาทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
9) ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   3 ชั่วโมง 
10) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกีย่วกับความรับผิดทางละเมิดดานการเงิน การคลัง 
      ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
11) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการพัสดุ   3 ชั่วโมง 
12) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทีใ่ชในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นและการดําเนินการทางวินัย  3 ชั่วโมง 
13) การจัดทํานิติกรรมและการบริหารสัญญาของทองถิ่น         3 ชั่วโมง 
14) ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น          3 ชั่วโมง 
15) การสอบสวน การรับฟงพยาน และการตรวจสํานวนการสอบสวนของ อปท.      3 ชั่วโมง 
16) วิธีพิจารณาความแพงที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่         3 ชั่วโมง 
17) วิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่         3 ชั่วโมง 
18) ระเบียบวาดวยการยึดอายัดและการขายทอดตลาด                         3 ชั่วโมง 
19) ความรูเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ         3 ชั่วโมง 
20) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ อปท.  3 ชั่วโมง 
21) ความรูเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมอาคาร                   3 ชั่วโมง 
22) ความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกฎหมายผังเมือง         3 ชั่วโมง 
23) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน          3 ชั่วโมง 
24) ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดินของ อปท.                                       3 ชั่วโมง 
25) พ.ร.บ.การสาธารณสุขและการรักษาความสะอาดและความเรียบรอยของบานเมือง               3 ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก ๔ วิชา ๑๒ ชั่วโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
 



 

(4) 
 
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
6) การดําเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
7) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
8) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 
9) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
๑๐) สิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.        3 ชั่วโมง 
๑๑) สัมมนาระบบบัญชาการเหตุการณ        3 ชั่วโมง 
๑๒) ระเบียบฝกอบรมและแนวทางปฏิบัติในการจัดทําโครงการฝกอบรม    ๓ ชั่วโมง 
      และศึกษาดูงานของ อปท.          
 

๘. ประสบการณการศึกษาดูงาน (จํานวน  ๒  วัน) 
                  ๑)  การบริหารงานขององคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนที่ประสบความสําเร็จ
เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติงานดานงานกฎหมาย 
                  ๒) หลักการทรงงานศาสตรพระราชา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการ
วางแผนพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓) การบริหารงานนิติการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๔) การสงเสริมและการพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู 
  ๕) รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานนิติการทุกรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๖) เทศบาลนครระยอง/เทศบาลตําบลมาบขา/เทศบาลเมืองหนองปรือ 
  7) ศาลปกครองกลาง/ศาลปกครองจังหวัด/ศาลแขวง/ศาลคดีเดก็และเยาวชน 
  8) มูลนิธิชัยพัฒนา 
  9)  ฯลฯ 

 
๙. เทคนิคและวิธีการที่ใชในการฝกอบรม : เทคนิคการฝกอบรมโดยใชมีวิธีการฝกอบรมใน  ๓  ดาน ประกอบดวย 
                ๙.๑ ดานความรู 
                      ๑) บรรยาย/ ถอดบทเรียน/ การสัมมนาทายบทเรียน 
                      ๒) กรณีศึกษา นําเสนอและอภิปราย 
                      ๓) ซักถามปญหา/ สาธิต/ ฝกปฏิบัติ                        
                ๙.๒ ทักษะ 

     ๑) ศึกษาดูงาน 
     ๒) ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

                ๙.๓ ดานทัศนคติและพฤติกรรม 
                      ๑) กลุมกิจกรรมรวมและกลุมวิชาการ 
                      ๒) ฝกการบริหารเวลาและความอดทน 
                      ๓) เรียนรูคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณ 
                                        

 
 
 



 
(5) 

 
๑๐. การประเมินผลการฝกอบรม โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
                      ๑) ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร 
                      ๒) ประเมินผลโครงการ 
             ๓) ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 
                      ๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์และศักยภาพของผูเขาอบรมตามเกณฑที่กําหนด 
                          (๔.๑) ประเมินผลทางพฤติกรรม 
                          (๔.๒) ประเมินผลทางวิชาการ 
                          (๔.๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
                          (๔.๔) ………………………………………………… 

 
 
 

 



วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันแรก ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

ลงทะเบียนรายงานตัว/ปฐมนิเทศ สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) สวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง กิจกรรมนักศึกษา

2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การบริหารงานบุคคล  ความกาวหนา ทดสอบทางวิชาการ

 และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน และสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. กิจกรรมนักศึกษา

3 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพ

กอนเขาโปรแกรม ของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น การทํางานในยุค Thailand 4.0 เลือกกรรมการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

4 การพัฒนาสุขภาพ การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ  

และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ตามกฎหมายกระจายอํานาจ กิจกรรมนักศึกษา

5 การพัฒนาสุขภาพ หลักกฎหมายกับหลักความเปนธรรมในงานทองถ่ิน หลักการทฤษฎี การกระจายหนาที่และอํานาจ

และกิจกรรมนันทนาการ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายใหม กิจกรรมนักศึกษา

6 การพัฒนาสุขภาพ กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญา การพิจารณาคดีปกครองทองถิ่น

และกิจกรรมนันทนาการ ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมนักศึกษา

7 การพัฒนาสุขภาพ หลักการและแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ หลักการและแนวคําวินิจฉัยเกี่ยว ขอบัญญัติทองถ่ิน

และกิจกรรมนันทนาการ ราชการทางปกครอง กับความรับผิดทางละเมิด

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นิติกร

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ตารางอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น
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8 บทบาท หนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและ ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน

การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 และกฎหมายอื่นที่เกียวของ

9

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

10 การพัฒนาสุขภาพ ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและ คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน

และกิจกรรมนันทนาการ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดานการเงิน การคลังของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา

11 คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิด ความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกฎหมายผังเมือง

การพัฒนาสุขภาพ ทางละเมิดดานการพัสดุ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

และกิจกรรมนันทนาการ

12 การพัฒนาสุขภาพ วิธีพิจารณาความแพงที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่ วิธีพิจารณาความอาญา ความรูเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ

และกิจกรรมนันทนาการ ที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่ กิจกรรมนักศึกษา

13 การพัฒนาสุขภาพ วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม

และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

14 การพัฒนาสุขภาพ ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบ ความรูเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมอาคาร

และกิจกรรมนันทนาการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นิติกร

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น



วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

15 ความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสภาทองถิ่น ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในการบริหารงาน 

บุคคลสวนทองถิ่นและการดําเนินการทางวินัย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น ศึกษาคนควาดวยตนเอง

16

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

17

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

18         

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

19 ระเบียบวาดวยการยึดอายัดและ ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การขุดดิน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน

การขายทอดตลาด และถมดินของ อปท. และที่ราชพัสดุของ อปท.

20 การจัดทํานิติกรรมและการบริหารสัญญา การสอบสวน การรับฟงพยาน และ

ของทองถิ่น การตรวจสํานวนการสอบสวนของ อปท. วัดผลและประเมินผลทางวิชาการ

21 พ.ร.บ.การสาธารณสุข การรักษาความสะอาด

และความเรียบรอยของบานเมือง  พิธีปดการศึกษาอบรม

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นิติกร

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น

พักรับประทานอาหารเชา

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี





 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) ณ สถานทีฝ่กอบรม วันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 

 

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 
 

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


