




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นาย พรศักดิ์ มุงกุง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
2 นาง นิชาภา พึ่งเจริญ เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน ทต. วังศาลา ทามวง กาญจนบุรี
3 นางสาว ณัฐติญานันท กาญจนภูษานนท เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เอราวัณ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

4 นางสาว วัชริดา จันทะแสง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. บอแกว นาคู กาฬสินธุ

5 วาที่รอยตรีหญิง สุดารัตน ปญญาสิทธิ์ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร

6 นางสาว ธนัชพร จันทรนอย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
7 นาง รัศมี สิงหมี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน

8 นางสาว สุดาภรณ พวงบุตร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. พวา แกงหางแมว จันทบุรี

9 นาย ธนัตถนนท  คําแหง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี

10 นางสาว จาฏพัจน ฉายวัฒนะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

11 นางสาว ณัฎฐธิดา สาขาคํา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
12 นาย อายุธ เกรยรัมย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

13 นางสาว พิมผกา ตะถา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. บางเสร สัตหีบ ชลบุรี
14 นาง เยาวลักษณ จันทรอิน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี

15 นางสาว มณีรินทร ภิญโญเทพประทาน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี

16 นางสาว กนกวรรณ เซียวศิริถาวร เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. เที่ยงแท สรรคบุรี ชัยนาท

17 นาง เกศแกว ดื่มโชค เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ
18 นางสาว สุจิตราวตรี กันธิยะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เวียง เชียงของ เชียงราย
19 นางสาว พรหทัย เทพไหว เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
20 นางสาว อรพรรณ กีรติธนาภรณ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม

21 วาที่รอยตรีหญิง ปยะนุช คงแดง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. หวยยอด หวยยอด ตรัง

22 นางสาว ขนิษฐา ตางาม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทน. แมสอด แมสอด ตาก

23 นางสาว สุทินา เผือกเถาปญญา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ยายชา สามพราน นครปฐม
24 นางสาว ธิดารัตน แสนปุชุม เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. บานผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม
25 นาย วัฒนพงศ นิราราช เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. หนองมะนาว คง นครราชสีมา

26 นาย ภาณุพงศ แกวจันทร เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน ทต. ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

27 นางสาว ลลิตา ภาดากุล เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา

28 พันจาตรี ยุทธภูมิ รวมสุข เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา

29 นางสาว กัลปณัฏฐา ทิพยพงศ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช

30 นางสาว พัชราพรรณ สุวรรณรักษ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

31 นาง วาสนา ลิ้มเวียงสิริวงศ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

32 นาย ศิริพัฒน เทียงเดช เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

33 นางสาว จิราภรณ ตะพรหม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร เจาพนักงานสาธารณสุข รุนที่ 10 (รหัสหลักสูตร: 010000000001800010)
ระหวางวันที่ 14 - 29 มกราคม 2566
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34 พันจาเอกหญิง วลัยรักษ ธนูรัตน เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน ทต. เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี
35 นาง สมยงค ภูระหงษ เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

36 นางสาว สุรียา เดียได เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
37 นางสาว วนิดา วาเตะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
38 นาย รุสลัน บือราเฮ็ง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

39 นาง สีตีมารีแย เมืองแสน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

40 นางสาว นัรกีส ยะปา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

41 นางสาว ขวัญพัฒน พรมแกวมา เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. ทุงชาง ทุงชาง นาน

42 พันจาเอก ณรงคศักดิ์  กิตินันท เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ปงหลวง นาหมื่น นาน

43 นางสาว ชนิสรา ธนาสูรย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. หนองโบสถ นางรอง บุรีรัมย

44 นางสาว ฮอดีเยาะ  หลีเยาว เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. บานกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

45 นาย สงกรานต มีมาก เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี

46 นางสาว รัตนฤดี ศรีพุทธิรัตน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

47 นางสาว ฮาบีบะ ดาแลหมัน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี

48 นางสาว รุสนา ยูโซะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. นาเกตุ โคกโพธิ์ ปตตานี

49 นางสาว อาตีกะห อีสอปูเตะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ปากลอ โคกโพธิ์ ปตตานี

50 นางสาว สุรัยณี เจะบือราเฮง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. มะกรูด โคกโพธิ์ ปตตานี

51 นาย สุริยา รอซี เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. บานน้ําบอ ปะนาเระ ปตตานี

52 นางสาว นิตยา ซะยานัย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

53 นางสาว สตา สุทธิโชติ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ดาโตะ หนองจิก ปตตานี

54 นางสาว ซารูณีย ตาเละ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. บอทอง หนองจิก ปตตานี

55 นางสาว อัจฉรา พาสี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

56 นาง คุณัญญา ชวยค้ําชู เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. จําปาหวาย เมืองพะเยา พะเยา

57 นางสาว เพชรน้ําหนึ่ง โนจากุล เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน ทต. คึกคัก ตะก่ัวปา พังงา

58 นาง กันตฤทัย เจริญลาภ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. นาเตย ทายเหมือง พังงา

59 นางสาว ปรรณพัชร วงศธีราพงษ เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

60 นาย ทวีศักดิ์ ปานสีลา เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

61 นางสาว ณัฐธยาน ทรัพยเจริญ เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

62 นางสาว กุลธารินท ปยะดา เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

63 นาง ฐาณวีร มีอุดร เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

64 นาง ไพรินทร จันทรแยมสงฆ เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

65 นาย แสวง พิมพิลา เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
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66 นาง นิตยา สายอรุณ เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

67 นาย ธนภูมิ เจสระ เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

68 นางสาว รจนา ชื่นพรม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทาดวง หนองไผ เพชรบูรณ

69 นางสาว จุฑามาศ ถองทอง เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน ทต. หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ

70 นางสาว เพชรรัตน วังกระบี่ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เตาปูน สอง แพร

71 นางสาว ณิชกานต เวชสิทธิ์ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

72 นางสาว จุฑามาศ จิมานัง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

73 นางสาว สุมิตรา โพธิ์หลา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม

74 นางสาว จิตรวดี สีหาบุญทอง เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน ทต. หัวดง นาดูน มหาสารคาม

75 นางสาว ลัดดาวัลย กองแกม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

76 นางสาว มสฤณา มีศิริ เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร

77 นางสาว ซูไฮนี เหมสลาหมาด เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. หวยกระทิง กรงปนัง ยะลา

78 นาย อินดรา หามะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

79 นางสาว รอกีเยาะ เจะมะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทาธง รามัน ยะลา

80 นาง นิตยา ขาขันมะลี เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด

81 นาย พีรดนย ตองทํากิจ เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. กระแสบน แกลง ระยอง

82 นางสาว มยุรี รัตนะเก้ือ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง

83 นางสาว ทิพวรรณ เห็มวัง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. บานปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

84 นางสาว ธนิตา แสงอาทิตย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนกระเบ้ือง โพธาราม ราชบุรี

85 นาย กษิติเดช ปาจุวัง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. วังเงิน แมทะ ลําปาง

86 นางสาว ทัศนาวลัย วันสาร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง

87 นาย อาภากร ชีวะสุทธิรัตน เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน ทต. กําแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

88 นาย ประยุทธ คุณมี เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร

89 นางสาว ศศิธร วงศเตชะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร

90 นางสาว ศศิมา แพงพา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร

91 นางสาว ศศิ รังษีสวาง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. วังใหญ เทพา สงขลา

92 นางสาว ฟาดีละห หมัดเจริญ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา

93 นางสาว พรศรี มากศรี เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา

94 นาย ปรมัตถ หาดดี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทาเรือ ทาแพ สตูล

95 นางสาว สุปราณี ติ้งหวัง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล

96 พันจาเอก กาลัญู คนมาก เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร

97 นางสาว สุภัทรา มูระคา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. โคกปฆอง เมืองสระแกว สระแกว



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

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร เจาพนักงานสาธารณสุข รุนที่ 10 (รหัสหลักสูตร: 010000000001800010)
ระหวางวันที่ 14 - 29 มกราคม 2566

98 พันจาโท เกียรติศักดิ์ วัดอักษร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบจ. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

99 นางสาว ขนิษฐา พลแกว เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบจ. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

100 นาย วันชัย ธัญญเจริญ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. แจงงาม หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

101 นาย อมร จันทรเสวก เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบต. หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

102 นางสาว ปยะพร ปองสนาม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

103 พันจาเอก ธีรวุธ เทตะรัตน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร

104 นางสาว รัชนี ศรีชะอุม เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบจ. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

105 นาย เชี่ยวชาญ อุทาโย เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน ทต. วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย

106 นางสาว ธัญสุดา บุญชู เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบจ. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

107 นาง สุพัตรา พลิพล เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน ทต. เพชรเมืองทอง แสวงหา อางทอง

108 นางสาว ภัชชาพันณ เอนเกษร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี

109 นาง แสงจันทร นาจรูญ เจาพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

110 นางสาว กุหลาบ กอนแกวมูล เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. สองหอง ฟากทา อุตรดิตถ

111 นางสาว จุฑารัตน คะดุล เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี



ขั�นตอนการพมิพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  
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QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรเจาพนักงานสาธารณสุข 
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(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 

 



 

  

หลักสูตรเจาพนักงานสาธารณสุข 
**********************************

 
1.  ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง
ตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง และบูรณาการองค
ความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและ
วันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตร
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ
กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
จะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก
ทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรเจาพนักงานสาธารณสุข
ทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข
ความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมแล
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
3 .2 เพื่ อพัฒนาใหผู เข ารับการฝกอบรมมีความรู ความเข า ใจ เกี่ ยวกับ
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
3 .3 เพื่อพัฒนาใหผู เขารับการฝกอบรมมีวิสั ยทัศนที่ กว างไกล มีทัศนคติที่ดี
และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม
3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช
กับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสใน
และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต

 

 

  

       

เจาพนักงานสาธารณสุข (ประเภททั่วไประดับปฏิบัตงิาน/ระดับชํานาญ
********************************** 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง
เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง และบูรณาการองค

ความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานสาธารณสุข   

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 
กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

กลาง กําหนด 

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่
งสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551

พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกลาง
ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแกขาราชการหรือพนั

เจาพนักงานสาธารณสุข เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวน
เจาพนักงานสาธารณสุข ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มี

ความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
เพื่ อพัฒนาใหผู เข ารับการฝกอบรมมีความรู ความเข า ใจ เกี่ ยวกับ บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ 

และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาใหผู เขารับการฝกอบรมมีวิสั ยทัศนที่ กว างไกล มีทัศนคติที่ดีตอ

และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช

ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหวางกัน

การติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

ระดับชํานาญงาน) 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง
เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง และบูรณาการองค

ความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
   เปนหลักสูตรภาคบังคับที่

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวน

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่
2551ในการฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกลาง
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแกขาราชการหรือพนักงานสวน

เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวน
ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มี

ะจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของ

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ  

ตอการทํางานรวมกับผูอื่น  

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช

ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน 
การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหวางกัน



4. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข 
 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 30 วิชา 90 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 

1 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน 
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริม 

11 
15 
4 

33 
45 
12 

รวม 30 90 

 
หมวดที่ ๑  วิชาพื้นฐาน  จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
     คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรตองรูเพื่อเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน    
๑) ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทลัสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (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) ความรู พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                    ๓ ชั่วโมง 
8) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น    ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0   3 ชั่วโมง 
10) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต     3 ชั่วโมง 
11) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน      3 ชั่วโมง 



หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนงจํานวน จํานวน 15 วิชา 45 ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงานเจาพนักงาน
สาธารณสุข เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) ความรูวาดวยกฎหมายสาธารณสุข      3 ชั่วโมง 
2) ระเบียบการเบิกจายแนวทางที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข   3 ชั่วโมง 
3) แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายรักษาความสะอาด 
    และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง     3 ชั่วโมง 
4) ความรูดานสาธารณสุขมูลฐาน และภารกิจดานสาธารณสุข 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       3 ชั่วโมง 
5) แนวทางการขับเคลื่อนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น3 ชั่วโมง 
6) ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน      3 ชั่วโมง 
7) ระบาดวิทยา การควบคุม และสงเสริมปองกันโรค     3 ชั่วโมง 
8) การวางแผนครอบครัว        3 ชั่วโมง 
9) การบริการอนามัยแมและเด็ก       3 ชั่วโมง 
10) การบริการงานโภชนาการและทันตสาธารณสุข     3 ชั่วโมง 
11) มาตรการสงเสริมและปองกันคุณภาพชีวิตประชากรในพื้นที่ 
 (มาตรการจัดการโควิด-19)       3 ชั่วโมง 
12) สถิติการวิจัยและประชากรศาสตรเบื้องตนเพื่อสงเสริมการสาธารณสุขชุมชน 3 ชั่วโมง 
13) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในทองถิ่นหรือพื้นที ่                    3 ชั่วโมง 

14) การขับเคลื่อนภารกิจถายโอน “โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)” 3 ชั่วโมง 
15) การปองกันและแกไขปญหาโรคพิษสุนัขบาและการจัดสวัสดิภาพสัตว  3 ชั่วโมง 
 
หมวดที่ 3  วิชาเสริม  (เลือก 4 วิชา 12 ชั่วโมง) 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรม เกิดแรงบันดาลใจในการคิดคน
วิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางาน และองคกรสูความเปนเลิศในการใหบริการ
สาธารณะ 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) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ      3 ชั่วโมง 
8) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน       3 ชั่วโมง 
9) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน          ๓ ชั่วโมง 
10) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก       3 ชั่วโมง 
11) การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยกลไกระดับทองถิ่น  3 ชั่วโมง 



12) การออกแบบการทํางานโดยใชการคิดออกแบบ 
 (Service Design by Design Thinking)      3 ชั่วโมง 
 
๖.การศึกษาดูงานนอกสถานที่จํานวน ๒ วัน 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 แนวความคิด CSR (Coporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ตัวอยางการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 

 การผลิตและการจัดการและการตลาดสินคา OTOP 

 การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนเมืองนาอยู 

 รูปแบบและวิธีการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ เชน บริษัท AIS บริษัทปูนซิเมนตไทย บริษัท
ในเครือเจริญโภคภัณฑ เปนตน 
 

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

 

๘. การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี ้

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

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และคะแนน
รวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรมแบงออกเปน 3 สวน คือ  



  -การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากรจํานวนวิชา และระยะเวลาที่
ใชในการอบรม 
  -การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  -การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที ่
 

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 9.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง สามารถ

นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดตีอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางานในลักษณะ

ทีมงานไดอยางเหมาะสม 
 9.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัยสามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใชกับ

การทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
 9.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการ

ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 9.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาหที่  ๑

วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสาร ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล

ลงทะเบียนรายงานตัว สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) ปฐมนิเทศ/โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

นายอําพร  สวัสดิยากร นักวิชาการอิสระ

วันอาทิตย โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. 
ทดสอบทางวิชาการ สวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง  และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ตามกฎหมายกระจายอํานาจ กิจกรรมนักศึกษา

กม.สถ. กพส.สถ. กพส.สถ.

วันจันทร กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การบริหารงานบุคคลความกาวหนา เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

เลือกกรรมการนักศึกษา ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ สิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

กม.สถ. สน.บถ.สถ. นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

วันอังคาร กิจกรรมโครงการ ความรู พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐ ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ ระบาดวิทยา การควบคุม
สาระนารู ๕ นาที พศ.๒๕๖๐ ของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสงเสริมปองกันโรค กิจกรรมนักศึกษา

สรุปสาระสําคัญรายวิชา คลังจังหวัดปทุมธานี สน.บถ.สถ. กรมควบคุมโรค

วันพุธ กิจกรรมโครงการ การใชเทคโนโนโลยีเพ่ือเพ่ิมและสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน

สาระนารู ๕ นาที การทํางานในยุค Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา นายอําพร  สวัสดิยากร นักวิชาการอิสระ นายอําพร  สวัสดิยากร นักวิชาการอิสระ นายสัญญา เจริญพร นักวิชาการอิสระ

วันพฤหัสบดี กิจกรรมโครงการ การขับเคลื่อนภารกิจถายโอน ระเบียบการเบิกจายแนวทางที่เกี่ยวของ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ๕ นาที “โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)” กับงานดานสาธารณสุข การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา กองสาธารณสุขทองถิ่น สน.คท. นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

วันศุกร

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร เจาพนักงานสาธารณสุข

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น



สัปดาหที่  2

วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสาร กิจกรรมโครงการ ความรูวาดวยกฎหมายสาธารณสุขมูลฐาน การบริการอนามัยแมและเด็ก ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

สาระนารู ๕ นาที และภารกิจดานสาธารณสุขของ อปท. กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา กองสาธารณสุข สปสช. นายนิเวศน  กัณไทยราษฎร นักวิชาการอิสระ

วันอาทิตย กิจกรรมโครงการ สถิติการวิจัยและประชากรศาสตรเบื้องตน การบริการงานโภชนาการและ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ๕ นาที เพื่อสงเสริมการสาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา สปสช สส.จ. นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

วันจันทร กิจกรรมโครงการ การเสริมสรางแรงจูงใจ การทํางานเปนทีม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน การวางแผนครอบครัว
สาระนารู ๕ นาที และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ กิจกรรมนักศึกษา

สรุปสาระสําคัญรายวิชา ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ กรมอนามัย
วันอังคาร กิจกรรมโครงการ แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายรักษาความสะอาด แนวทางการขับเคลื่อนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ๕ นาที และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา กองสาธารณสุขทองถิ่น กองสาธารณสุขทองถิ่น นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

วันพุธ กิจกรรมโครงการ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มาตรการสงเสริมและปองกันคุณภาพชีวิตประชากร การปองกันและแกไขปญหาโรคพิษสุนัขบา

สาระนารู ๕ นาที ในทองถิ่นหรือพื้นที่ ในพื้นที่ (มาตรการจัดการโควิด-19) และการจัดสวัสดิภาพสัตว กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา สปสช สส.จ. กรมควบคุมโรค

วันพฤหัสบดี กิจกรรมโครงการ ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
สาระนารู ๕ นาที แบงกลุมปฏิบัติ 4 ทาน แบงกลุมปฏิบัติ 4 ทาน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สรุปสาระสําคัญรายวิชา ศูนยฝกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ศูนยฝกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

วันศุกร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันเสาร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันอาทิตย วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่

พิธีปดการศึกษาอบรม

ทน.นนทบุรี

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร เจาพนักงานสาธารณสุข 

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น





 

 
  

 
 

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) 


