




ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย สมเจษ คาํแสง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

2 นาย ติณณ โกศิยะกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองสมบูรณ คลองขลุง กําแพงเพชร

3 นางสาว ศุภศรี โพธิ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร

4 นาย ชญานนท นันทตา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

5 นางสาว ขนิษฐา เจนจบ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

6 นางสาว ณิชากร เข็มทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

7 นาย พัทธนันท กาหลิบ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางตลาด คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

8 นางสาว ศิรินภา ชินสีห นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

9 นางสาว ฉัพพรรณาภา  ยินดี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

10 นางสาว กันตญาดกานท  กองกิติ์กานต นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมอืงชลบุรี ชลบุรี

11 นางสาว ธัญญลักษณ ศรีจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

12 นางสาว ณภัทร ปญญวรธรรม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

13 นางสาว กนกกานต สิงหา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

14 นาย ณัฏฐกนต โอมประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองหงษ พานทอง ชลบุรี

15 นาง ชนิสรา พิทักษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท

16 นางสาว กัณธวัฒน รัตนสุนทรสิทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ

17 นาย ณัฐพล สะสมทรัพย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บําเหน็จณรงค บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

18 นางสาว พนิตา คุมรอบ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ดานสวี สวี ชุมพร

19 นางสาว พรรณิภา วงษสวาง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. แมเงิน เชียงแสน เชียงราย

20 นาง ศุภาวีร  ศรีธาราธิคณุ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. สถาน เชียงของ เชียงราย

21 นางสาว ศุภมาส บุญทรง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. เวียงพราว พราว เชียงใหม

22 นางสาว ธีรนุท ตันหยง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เกาะชางใต เกาะชาง ตราด

23 นางสาว จิรวรรณ บุญญฐี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เขาสมิง เขาสมงิ ตราด

24 นางสาว วิภาวัณณ มาเพา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ไมรูด คลองใหญ ตราด

25 นางสาว ปาริตา บรรจงนอก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองโสน เมืองตราด ตราด

26 วาที่รอยตรหีญิง ธนารีย คนมาก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 31  รหัสหลักสูตร: 020000000001900031

ระหวางวันที่ 28 มกราคม - 17 กุมภาพันธ 2566 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง
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27 นางสาว ปยะมาศ ทับเบิก นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. น้ํารึม เมืองตาก ตาก

28 นางสาว ภาวิดา เถาปาลี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พะวอ แมสอด ตาก

29 นางสาว อัมพิกา ประสมเพชร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

30 นาย วิโรจน ลัคนาชาติพันธ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. วังเจา วังเจา ตาก

31 นาย รัชนนท เทยีนเรียว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปาขะ บานนา นครนายก

32 นาย พุฒิพร ประทีป นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์แทน องครักษ นครนายก

33 นางสาว นพรัตน พันชาตรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองจินดา สามพราน นครปฐม

34 นาย สมศักดิ์ นันตะสุข นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บานขา ศรีสงคราม นครพนม

35 นางสาว เนาวรัตน นะคะจัด นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม

36 นางสาว มัณฑกา ธนบัตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา

37 นาย วินัย แดงประพันธ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา

38 นาย ชัยยง พิลาพอง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. หินดาด หวยแถลง นครราชสีมา

39 นางสาว นันทนภัส ไกรนรา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

40 นางสาว ฆนรส เธียรวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แมเปน แมเปน นครสวรรค

41 นาย ณัฐพงษ หนักแนน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค

42 นาย ทรงวุฒิ ชูแสง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี

43 นางสาว ธัณยจิรา สุริยะพรหม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงศรีทอง เวียงสา นาน

44 สิบตรี อนุรักษ หลวงพรม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองแดง แมจริม นาน

45 นาย ศานิท แสงไพ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทาสะอาด เซกา บึงกาฬ

46 นางสาว ธัญจิรา โตนไธสง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย

47 นางสาว เบญญาภา จํานงคประโคน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย

48 นาย จิรวัฒน เรืองปรัชญากุล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย

49 นางสาว สุลัดดา ดัดถุยาวัตร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. หลักเขต เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

50 นางสาว สุรีรัตน อาศัยพลวง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บึงทองหลาง ลําลูกกา ปทุมธานี

51 นางสาว พัชรินทร โพธิ์เขียว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา

52 นางสาว นิชาภา นาคเขียว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา
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53 นาง นิลตรา พุกสุข นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

54 นาง วันดี ศรีชัย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. นาปรัง ปง พะเยา

55 นาง สิริรัตน เพ็ชรพูล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. นครไทย นครไทย พิษณุโลก

56 นางสาว ธณัฐชา ชอบธรรม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

57 นางสาว สิริวิมล ทองคํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองชุมพล เขายอย เพชรบุรี

58 นาง ชมพูนุท ปญญาแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ชางตะลูด หลมสัก เพชรบูรณ

59 นาย ชฎิล สุยะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม

60 นางสาว ประภาวรินทร  ดรวิชา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม

61 นาง นฤทธิ์ษรา ดวงเพียอม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม

62 นาง เบญจพรรณ  คงแสนคํา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. วังแสง แกดํา มหาสารคาม

63 นางสาว ธนัญนภา จินารักษ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองสิม บรบือ มหาสารคาม

64 นางสาว จันทรเพ็ญ  อันทรง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หวยแอง เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม

65 จาเอก นิติกร สินเธาว นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หัวเรือ วาปปทุม มหาสารคาม

66 นางสาว ขวัญใจ เต็มใจ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. สระแกว พนมไพร รอยเอ็ด

67 นางสาว รุงฤดี สะอาด นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด

68 นาย พงษวุฒิ สีหาพงษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงควายกิน แกลง ระยอง

69 นางสาว มณีรัตน ตนยาง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง

70 นาย สุรศักดิ์ แดงสั้น นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานไร ดําเนินสะดวก ราชบุรี

71 นาย เทพนรินทร รอดบรรจง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี

72 นาย วรวิทย เชื้อหมอ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เขานอย ลําสนธิ ลพบุรี

73 นางสาว วาลาพร ไชยปญญา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ซับจําปา ทาหลวง ลพบุรี

74 นางสาว ปยะกานต มะลิวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี

75 นางสาว พรพรรณ วีรเดชะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หัวสําโรง ทาวุง ลพบุรี

76 นางสาว อัญชลี ใจกันธิยะ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง

77 นาย พงศพีสิธฐ ธรรมสุขี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

78 นาย ศรัณยพงศ คนใจซื่อ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 31  รหัสหลักสูตร: 020000000001900031

ระหวางวันที่ 28 มกราคม - 17 กุมภาพันธ 2566 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง

79 นางสาว ณัฐฑกิา สุยะใหญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. กอ ลี้ ลําพูน

80 นาง รุจิดา ชมภูเทพา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ตะเคียนปม ทุงหัวชาง ลําพูน

81 นาย ภาณุพงศ จําเริญทรัพย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. คอนสา ปากชม เลย

82 นางสาว กานตพิชฌาย กฤตกุลภัทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ผาบิ้ง วังสะพุง เลย

83 นางสาว ภัทรนรินทร บัวพุฒ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

84 นางสาว กนกวรรณ ไชยจันดา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ตระกาจ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

85 นางสาว นิรัชดา สายแกว นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ

86 นาย ณฐพัชร กองสนธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สรางป ราษีไศล ศรีสะเกษ

87 นาย โรจนศักดิ์ ทุมพัฒน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. อุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

88 นาง รัชนีพร ปญญาภู นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร

89 นาง สุดารัตน สัพโส นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บะฮี พรรณานิคม สกลนคร

90 นาง อาภรณ มุขตา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บอแดง สทิงพระ สงขลา

91 นางสาว ธัญญรัตน ไชยทองรักษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

92 นางสาว ธนภรณ พรรณราย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

93 นางสาว อภิญญา แกววิลัย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

94 นาง มลิวัน ทองแกวเจริญ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. สนามชัย สทิงพระ สงขลา

95 นางสาว อรวดี ดิษโสภา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. คลองขุด เมืองสตูล สตูล

96 นางสาว กรวิยา จันทรขจร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

97 นางสาว ชุติมา เขียวมณี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร

98 นางสาว พิชชาภา  ศรีสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

99 นางสาว กิตยาภรณ ดวงทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ทับกวาง แกงคอย สระบุรี

100 นาง พรพรรณ โพธิ์มล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง เสาไห สระบุรี

101 นางสาว ปทมา รอดศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. พุกราง พระพุทธบาท สระบุรี

102 นาย วุฒิชัย ตันติวุฒิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

103 นางสาว กีรติณัทพร ตะวันแสงเพชร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี

104 นางสาว ปทมาภรณ สุดจิตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์ชัย อินทรบุรี สิงหบุรี



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 31  รหัสหลักสูตร: 020000000001900031

ระหวางวันที่ 28 มกราคม - 17 กุมภาพันธ 2566 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง

105 นางสาว ณัฐชุนันท สิริพรวุฒิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

106 นางสาว พัฒนฉัตร เพมะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

107 นางสาว รจรินทร ประสิทธิ์วัฒน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เคียนซา เคยีนซา สุราษฎรธานี

108 นางสาว เหมือนขวัญ ชวยคง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ชลคราม ดอนสัก สุราษฎรธานี

109 นางสาว รัตติมัย แพทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทาชี บานนาสาร สุราษฎรธานี

110 นางสาว อนิสา อิตประดิฐ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. สุราษฎรธานี เมอืงสรุาษฎรธานี สุราษฎรธานี

111 นาง วิมล ทองมาก นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทร

112 นางสาว วิมล แจมอําพร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. คลองวัว เมืองอางทอง อางทอง

113 นาง ลาวัลย ธรรมโรจน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง

114 นางสาว กัลยกร วิหกเหิน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ยานซื่อ เมืองอางทอง อางทอง

115 นางสาว ปริณดา มาพงษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นาปาแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ

116 นางสาว รุงนภา เครือเนตร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี

117 นางสาว รุงรัตน จองบุญ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทับกุง หนองแสง อุดรธานี

118 นางสาว วรรษกร มหาพรม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองหัวคู บานผือ อุดรธานี

119 นางสาว ถิรนันท ปญญโชติ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงโพ หนองฉาง อุทัยธานี

120 นางสาว ชญาภัช วิรุณพันธุ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองจอก บานไร อุทัยธานี



ขั้นตอนการพิมพใบชําระเงิน    

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

 

                                                                                            

สิ่งที่สงมาดวย 3 

1. กดเลือก หนา

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

และ เลือกตรวจสอบ 

3. พิมพใบชําระเงิน 



 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรนกัทรพัยากรบุคคล รุนที่ 31 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

สิ่งที่สงมาดวย 6 



 

 
  

 
 

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)  
 





  

    
     

 
หลักสูตรนกัทรัพยากรบุคคล (ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ/ระดบัชํานาญการ) 

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

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

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

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

 



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

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

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

1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน  

วิชาเฉพาะตาํแหนง 

วิชาเสรมิ 

11 

17 

 6 

33 

69 

18 

รวม 33 120 

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



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

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

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



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

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP  

 การสงเสริมและการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 ทม.สุพรรณบุรี 

 ทต.โพตลาดแกว  จ.ลพบุรี 

 ทน.นครรังสิต 
6. วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 

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

7. การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

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



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

  และระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
   - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 

      - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 
 ของผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานที่ 

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

 
 
 
 
 


