




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นาง วิภาวัลย หงาบุตร เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่
2 นางสาว กนกลักษณ มณีนอย เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่
3 นาง เจนจิรา ชุมศรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
4 นาง อุทัยวรรณ แสบงบาล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เหลาไฮงาม กุฉินารายณ กาฬสินธุ
5 นางสาว ศศิธร ศิริตื้นลี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
6 นาย ธนศักดิ์ เนตินาค เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. หัวทุง พล ขอนแกน
7 นาย สุรเชษฐ หาญเชิงชัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
8 นาย ชลิต โรจชนนท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
9 นางสาว กฤติยาภรณ สาลือสี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี
10 นางสาว ชัญญาภัค คําไหว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
11 นาย มนัสพงษ กอนทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังไกเถ่ือน หันคา ชัยนาท
12 นางสาว หนึ่งฤทัย ปนคํา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
13 นางสาว กรองกาญจน ทองมาก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ละมอ นาโยง ตรัง
14 นางสาว กุลธิดา บูชาพันธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง
15 นางสาว ณัฐชฎาภรณ มูลเตรียม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. แมกุ แมสอด ตาก
16 นางสาว สมฤดี บุตะเขียว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
17 นางสาว รัชวิน ภูธรวงศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนเตย นาทม นครพนม
18 นาย วิเศษ ศรีภูมี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาทม นาทม นครพนม
19 นาย ธีระยุทธ แสงวงศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาใน โพนสวรรค นครพนม
20 นางสาว วันเพ็ญ อัครพิน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โพนสวรรค โพนสวรรค นครพนม
21 นาง ธัณยญนันต ไชยรักษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม
22 นางสาว ธัญลักษณ บุญชะเน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม
23 นาย ธนดล จําปาวัตตะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
24 นางสาว พิชญาภรณ ล้ําเลิศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
25 นางสาว วิลาวัณย สมศรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
26 นางสาว วชิราภรณ ปลูกชาลี เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
27 นางสาว รัญชนาต ทองมีเพชร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

28 นางสาว ธารทิพย พรมเถ่ือน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
29 นางสาว สุณิสา หุนหลอ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค
30 นางสาว สุนิดา โพธิ์เกษม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค
31 นาย ณกฤศ ไกรทุกขราง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วัดไทรย เมืองนครสวรรค นครสวรรค
32 นางสาว วัชรีภรณ  แกวรัตน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค
33 นางสาว ศลิษา นิลรัตน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 71 (รหัสหลักสูตร: 010000000001000071)
ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ - 7 มีนาคม 2566
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34 นาง พิชญนันท รัตนทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
35 นางสาว จุฑารัตน อุปถัมภ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โตะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
36 นาง กรณิการ จิตรไพศาล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. งอบ ทุงชาง นาน
37 นางสาว อรุณโรจน ถูระวรณ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คําแกว โซพิสัย บึงกาฬ
38 นางสาว อัมรา ออนทาว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ
39 นางสาว อชิรญา ศรีทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ศรีสําราญ พรเจริญ บึงกาฬ
40 นางสาว ณัฐกฤตา ทดสอน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาสวรรค เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
41 นางสาว สุนิศา กะรัมย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําดวน กระสัง บุรีรัมย
42 นาง นุสรา เดชบุญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. แคนดง แคนดง บุรีรัมย
43 นางสาว นัดดา พันธชมภู เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. หนองคู ลําปลายมาศ บุรีรัมย
44 นางสาว บุษกร มุลตรีบุตร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ดอนมนต สตึก บุรีรัมย
45 นาย ศรายุทธ ผาสุข เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
46 นางสาว บังอร จันทรชูกลิ่น เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

47 นางสาว รมณภัทร เพ็ชรขัน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
48 นางสาว วรางคณา บุรีงาม เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
49 นางสาว สุชานาฎ ชัยโชติ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โนนหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
50 นางสาว ซัยบะห มะแซ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กะรุบี กะพอ ปตตานี
51 นางสาว ศรสุดา จันทรงาม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานา เมืองปตตานี ปตตานี
52 นาง ซาวาตี เจะเด็ง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ยามู ยะหริ่ง ปตตานี
53 นางสาว สุภาภรณ เตี้ยวเจริญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเขา หนองจิก ปตตานี
54 นางสาว อรอุมา ทรัพยสิน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

55 นาง สุพัตรา คงอวน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
56 นางสาว พัชรินทร ตรงตอกิจ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
57 นางสาว อรัญญา อุตรนคร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ
58 นางสาว อัมพร กับปนะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สะเอียบ สอง แพร

59 นางสาว มุทิตา เปงวัน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังใหม บรบือ มหาสารคาม
60 นางสาว สมฤดี รัตนเนตร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
61 นาง สุภาพร สืบวงษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ลุมพุก คําเข่ือนแกว ยโสธร
62 นางสาว อรสา ไชยณรงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตาเนาะปูเตะ บันนังสตา ยะลา
63 นาย บพิตร อุนโสดา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
64 นางสาว สุภาวดี กาจธัญกรณ เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
65 นางสาว กันตฤทัย โคตรนารา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง
66 นางสาว จารุวรรณ จักรกร เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง
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67 นางสาว ณภัชนันท สดีเดช เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ศิลาทิพย ชัยบาดาล ลพบุรี
68 นาง อัญชลี  ปารมี เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทต. บานใหม วังเหนือ ลําปาง
69 นาง ธัญญรัตน ปญญาแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังใต วังเหนือ ลําปาง
70 นางสาว จิตรานุช ติดไชย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังทอง วังเหนือ ลําปาง
71 นาย กิตติ มงคลชัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บุฮม เชียงคาน เลย
72 นาย ฤทธิชัย สุภเลิศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ปรือใหญ ขุขันธ ศรีสะเกษ
73 นางสาว วรินทรชนก ทองวาด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร

74 นางสาว ทศพร อินทศร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร

75 นางสาว พรสุดา นามวงษา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร

76 นางสาว ธัญจิรา หวานแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

77 นางสาว ชนัญชิดา แดงวังหมาก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ทาพระยา สะบายอย สงขลา

78 นาย มูฮําหมัดกอเซ็ม จางวาง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังประจัน ควนโดน สตูล

79 นางสาว ดารารัตน ศรีชาย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล

80 นางสาว นงนุช พวงจําปา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ

81 นางสาว วรัญญา เนตรคํา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

82 นางสาว รุงวโรชา ศรีพูล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแวง โคกสูง สระแกว

83 นางสาว เมทินี เทศกูล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว

84 นางสาว ธัญวลัย  ศรีคงคา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ไผต่ํา หนองแค สระบุรี

85 นางสาว ทิพวรรณ วงศวาลย เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย

86 นางสาว สายสุณี หอมฉุย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ยางซาย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

87 นาย ศรชัย ทองอุน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. อิปน พระแสง สุราษฎรธานี

88 นางสาว วัสนนันท แสงพิทักษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎรธานี

89 นาย พันธศักดิ์ ทรัพยสิน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางชนะ เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

90 นาย ศุภชัย แสงระวี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางไทร เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

91 นาย ธนพล นนทะพา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดงสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู

92 นาง ษมาวีร แสนโคตร เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. นาเหลา นาวัง หนองบัวลําภู

93 นางสาว นริศรา อิ่มฤทัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. จําลอง แสวงหา อางทอง

94 นางสาว กมลทิพย บุญชวย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี

95 นาย วงศธร จันทรกอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

96 นางสาว วชิราภรณ ทิมา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถ

97 นาย ภานุชินพัฒณ ไชยชมภู เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

98 นางสาว อัจฉรา  เพิ่มวงษมาก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บอยาง สวางอารมณ อุทัยธานี



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 71 (รหัสหลักสูตร: 010000000001000071)
ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ - 7 มีนาคม 2566

99 นาย เดชาพล จักรศรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี

100 นาย อนิรุทธิ์ จักรศรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไรใต พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี



ขั�นตอนการพมิพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



สิ่งที่สงมาดวย 6 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรเจาพนักงานพัสด ุ

รุนที่ 71 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 

 



 

หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ

 

๑. ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตํา
สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตร
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนง
ที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.  วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง

ตําแหนง 
 3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรว

และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
 3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 

และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
 3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และ

และการปฏิบัติงาน 
 3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับ             

การปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต

 

เจาพนักงานพัสดุ (ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน/ระดับชํานาญ
 

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

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง
มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตร

บที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตํา

15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มี
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนา
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัสดุใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรว
และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน 

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับ             
การปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต

 

 

ระดับชํานาญงาน) 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 

โยชนสุขของประชาชนในพื้นที่

กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ  

บที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่

กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
กลาง กําหนด 

น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 ในการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก

ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนา

ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ 
มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่น

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ  

จริยธรรมในการปฏิบัติตน 

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับ             
การปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 



 

 

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 
 4.2 จํานวนประมาณ 70 คน/รุน 

5.  รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  16 วัน ดังนี้  
      - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1 วัน 
      - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน         จํานวน 11 วัน 
      - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน   2 วัน 
      - ศึกษาคนควาดวยตนเอง         จํานวน   1 วัน 
      - พิธีปด                              จํานวน   1 วัน 
 
5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวด 23 วิชา 90 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 

๑ 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริมประสบการณ 

11 
๑3 
4 

33 
45 
 12 

รวม 28 90 
 

หมวดที่ ๑  วิชาพื้นฐาน  จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน   
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) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 
10) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
11) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
 

 
 

 



 

 

หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 12 วิชา 45 ชั่วโมง 
  คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสาย

งานเจาพนักงานพัสดุ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) นโยบายการคลังทองถิ่นและการพัฒนารายไดของทองถิ่น          ๓ ชั่วโมง     
2) แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม  
    และคาเชาบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      6 ชั่วโมง 
3) การจัดทํารายจายงบประมาณประจําป/เพิ่มเติม และแบบจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจาย 
    ตามรูปแบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     6 ชั่วโมง 
4) การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม  
    และกฎหมายการเงินที่เกี่ยวของ พรอมกรณีศึกษาขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ            3 ชั่วโมง 
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ 
    กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    6 ชั่วโมง 
6) เทคนิคการควบคุมการกอสรางและการตรวจรับงาน          ๓ ชั่วโมง 
7) การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี ดวยระบบคอมพิวเตอร 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (E-LAAS)      6 ชั่วโมง 
8) กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ.๒๕๔๒       ๓ ชั่วโมง 
9) ความรูเรื่องระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  3 ชั่วโมง 
10) แนวทางปฏิบัติในการจัดหาและจําหนายพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  
    e-market, e-bidding และ e-GP       3 ชั่วโมง 
11) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน         ๓ ชั่วโมง 
12) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการเงิน การคลัง 
      ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
หมวดที่ 3  วิชาเสริม  (เลือก 4 วิชา 12 ชั่วโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลาย 
ในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศ 
ในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
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 
10) การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยกลไกระดับทองถิ่น   3 ชั่วโมง 
11) การออกแบบการทํางานโดยใชการคิดออกแบบ (Service Design by Design Thinking) 3 ชั่วโมง 
 
 



 

 

6.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 
 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง  

 กิจกรรมตามแนวความคิด CSR (Corporate Social Responsibility) 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ  

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP      

 การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี 

 เทศบาลหนาพระลาน จ.สระบุรี 

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

8.  การประเมินผลการฝกอบรม  
         การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 500 คะแนน ประกอบดวย  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- การนําเสนองานวิชาการ  
- การจัดทํารายงานกลุม 
- การจัดทํารายงานสวนบุคคล  
- การทดสอบประเมินความความรู 
ภาคพฤติกรรม 500 คะแนน ประกอบดวย 
- ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
- การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50            
และคะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
    (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  

         - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชา            
และระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 

  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวก
ของผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที ่



 

 

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    9.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 

   9.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใน
ตําแหนงสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   9.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางาน
ในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  

  
      9.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม                

มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
        9.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัตงิาน 
    9.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สัปดาหที่  ๑

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.
วันจันทร การบริหารงานบุคคลความกาวหนา การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพ 

ลงทะเบียนรายงานตัว สิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. การทํางานในยุค Thailand 4.0 กิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศ/โครงการ สน.บถ.สถ. นักวิชาการอิสระ

วันอังคาร โครงสรางอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล

สวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง  และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) กิจกรรมนักศึกษา

กม.สถ. กพส.สถ. นักวิชาการอิสระ

วันพุธ การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ การพัฒนาสุขภาพ

เลือกกรรมการนักศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญา

ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ ตามกฎหมายกระจายอํานาจ ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมนักศึกษา

กม.สถ. กพส.สถ. สํานักพระราชวัง

วันเสาร ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ นโยบายการคลังทองถ่ินและการพัฒนารายได

ของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของทองถิ่น ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สน.บถ.สถ. สน.คท.สถ.

วันอาทิตย ความรูเร่ืองระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาและจําหนายพัสดุ การพัฒนาสุขภาพ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e-market, e-bidding และ e-GP และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท. สน.คท.

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 71

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ระหวางวันท่ี 20 กุมภาพันธ - 7 มีนาคม 2566



สัปดาหที่  2

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันจันทร
การจัดทํารายจายงบประมาณประจําป/เพิ่มเติม และแบบ

จําแนกงบประมาณรายรับ-รายจาย ตามรูปแบบ
การจัดทํารายจายงบประมาณประจําป/เพิ่มเติม และแบบ

จําแนกงบประมาณรายรับ-รายจาย ตามรูปแบบ การพัฒนาสุขภาพ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท. สน.คท.

วันอังคาร
แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
คาใชจายในการฝกอบรม และคาเชาบานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น.

การเบิกจายเงินนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แกไขเพิ่มเติมและกฎหมายการเงินที่เกี่ยวของ การพัฒนาสุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา

พรอมกรณีศึกษาขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ และกิจกรรมนันทนาการ

สน.คท. สน.คท.

วันพุธ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวา

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กิจกรรมนักศึกษา

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง

วันพฤหัสบดี เทคนิคการควบคุมการกอสราง กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และการตรวจรับงาน คอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ.๒๕๔๒ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง ป.ป.ท.

วันศุกร ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใส คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิด

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานการเงิน การคลังของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทางละเมิดการเงิน การคลัง และพัสดุ ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สตง. ศาลปกครอง ศาลปกครอง

วันเสาร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันอาทิตย

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

พักรับประทานอาหารเย็น

ระหวางวันท่ี 20 กุมภาพันธ - 7 มีนาคม 2566

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 71

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารเย็น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน



สัปดาหที่  ๓

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.
วันจันทร ทดสอบสมรรถภาพรางกาย การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน

กอนออกจากโปรแกรม กิจกรรมนักศึกษา

นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันอังคาร สัมมนาปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่

พิธีปดการศึกษาอบรม

ทน.รังสิต
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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) 


