




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

1 นางสาว กัญญาภัค สิงหโท นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. สหกรณนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

2 นางสาว เบญจา ลําดวล นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี

3 นาง นวลพรรณ แดงสุวรรณ นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 นาง สุภิสานันท พลนอก นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบุรี

5 นางสาว ปนหยก เปกระทง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

6 นางสาว สุภาณี อุดมเกตุ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร

7 นางสาว พรนภา ทองทา นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

8 นางสาว นริศรา ระวังภัย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

9 นางสาว จิราพัชร อัตสกุลเรือนรุง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน

10 นางสาว สุนันท อินทรเอ่ียม นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี

11 นาย ศุภกิจ จีนศาตร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

12 นางสาว สุพัตรา วังสระ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ

13 นางสาว ณัฐรินีย ชุมวรฐายี นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. สองพ่ีนอง ทาแซะ ชุมพร

14 นาง ชุติมา น่ิมนอย นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ ทต. ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร

15 นาย พิศุทธ์ิ แกวประชุม นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. นาสัก สวี ชุมพร

16 นางสาว นภาพร จิระ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ทานตะวัน พาน เชียงราย

17 นางสาว ธัญญารัตน จันทาพูน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บานดาย แมสาย เชียงราย

18 นาย ม่ิงศิษฐ ทองธนณัฏฐภพ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. หวยไคร แมสาย เชียงราย

19 นางสาว นนทพร ไชยเสนา นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. แมวิน แมวาง เชียงใหม

20 นางสาว ชลธิชา อินตะวิชัย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บานสหกรณ แมออน เชียงใหม

21 นาง ชนิตา ชมเมือง นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ ทต. แมแฝก สันทราย เชียงใหม

22 นาย จตุพร สิมลี นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. สบโขง อมกอย เชียงใหม

23 นาง วลัยลักษณ สายแกว นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม

24 จาอากาศโท อณุรัฐ ศรีกนก นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

25 นางสาว ผานิท มาตไตร นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. จักราช จักราช นครราชสีมา

26 นางสาว เยาวลักษณ เขียวพรม นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. หนองพลวง จักราช นครราชสีมา

27 นาง สุภาทิพย ศรีทอง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา

28 นางสาว สุนิภาพรรณ เจริญ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา

หลักสูตร: นักวิชาการพัสดุ รุนที่ 19

ระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ - 10 มีนาคม  2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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29 นางสาว ฐิตามร อินชาง นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ ทต. หมูสี ปากชอง นครราชสีมา

30 นางสาว นิภาพรรณ อินทรสุวรรณ นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา

31 นาย อภิวัช ดําหนูอินทร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช

32 นาย คณิต แกวชวย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช

33 นางสาว ทรรศนีย แซเหา นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. คลองเส ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช

34 นางสาว นันทนภัส สุวรรณ นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ ทต. ถํ้าใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช

35 นางสาว สิริลักษณ ยุตตานนท นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. นาโพธ์ิ ทุงสง นครศรีธรรมราช

36 นางสาว วิภาวรรณ เกตกาญจน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

37 นางสาว ชนาภัทร สังขบูรณ นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค

38 นางสาว นํ้าฝน ลงทอง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

39 นางสาว นพมาศ แยมโสพิศ นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ ทต. เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี

40 นาย สืบสิริ สิริกาญจนขจี นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

41 นางสาว รุงลาวัลย มงคล นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

42 นางสาว ชุติมา ชีขาว นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. เขาจาว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

43 นาง ณัชชารินทร ปงกา นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หวยยางขาม จุน พะเยา

44 นาง ปรีดาภรณ วงคใหญ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. อางทอง เชียงคํา พะเยา

45 นาย ณรงค ธรรมอักษร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. งิม ปง พะเยา

46 นาง ณิชาภา แชมชอย นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. หวยแกว ภูกามยาว พะเยา

47 นางสาว ปยะกุล ฐิติโศภณวณิช นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ ทม. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

48 นางสาว วรัญญา กุลล่ิม นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

49 นางสาว จิราพร ชุชัยสงค นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร

50 นาย วีรชัย อินแสง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง วัดโบสถ พิษณุโลก

51 นางสาว จันทรจิรา กิตติวุฒิดํารงชัย นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ ทต. ทาไมรวก ทายาง เพชรบุรี

52 นางสาว นางสาวดารารัตน เงินงาม นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ

53 นาย บรรณวัฒน มงคล นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หัวเมือง สอง แพร

54 นางสาว กุลธิดา ดังกอง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ดอนมูล สูงเมน แพร

55 นาย ณัฐดรัณภพ พรหมเมศร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. สบสาย สูงเมน แพร

56 นางสาว อัจฉราภรณ ศรีเมือง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. เหลาดอกไม ช่ืนชม มหาสารคาม
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57 นางสาว จินตนา  กรรณิการ นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. หวยปูลิง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

58 นางสาว พัชชา มหาทอง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

59 นางสาว จันทกานต ผานเมือง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. บุงคา เลิงนกทา ยโสธร

60 นาย วิเชษฐ ไชยแสน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หัวชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

61 นางสาว ดวงแกว กําพวน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. นาคา สุขสําราญ ระนอง

62 นาย นราธิป มงคลสวัสด์ิ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บางบุตร บานคาย ระยอง

63 นางสาว กมลวรรณ ไพรวัลย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. จอมพลเจาพระยา ปลวกแดง ระยอง

64 นาง รุงทิพย มากบดี นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. หนองเมือง บานหม่ี ลพบุรี

65 นางสาว ณัฎยา อินตา นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

66 นางสาว ภัทรกันย สุวรรณาภัย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ตะเคียนปม ทุงหัวชาง ลําพูน

67 นาง สุพรรษา ทรงเดช นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. แมลาน ล้ี ลําพูน

68 นางสาว ปริญญา แดงชัย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. ล้ี ล้ี ลําพูน

69 นาย ยุทธนา สุพรมอินทร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หาดทรายขาว เชียงคาน เลย

70 นางสาว จุฑาพร แขงขัน นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

71 นางสาว จุฑามาศ พวงไธสงค นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

72 นาย อิสรานุวัฒน ลาลุน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. บัวหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ

73 นางสาว รัชฎาพร คําบอน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร

74 นางสาว เพ็ญจิตร อิงเอนุ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร

75 นางสาว สุวิมล แกวดี นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร

76 นาย สุรเดช พลไชย นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ ทต. บะหวา อากาศอํานวย สกลนคร

77 นางสาว อุไร แสงจันทรศิริ นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. แค จะนะ สงขลา

78 นางสาว กชพรรณ หอจันทร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

79 นาย ทศวัชร อักษรนิติ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

80 นาย พิษณุวงค วงษภักดี นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

81 นาย ชาญประชา อดิเรกรัฐ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

82 จาเอก ภาณุพันธ ทองแท นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม

83 นาง พัชรา อุยสิงห นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

84 นาง ฐรินดา เพชรพร้ิม นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี



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

หลักสูตร: นักวิชาการพัสดุ รุนที่ 19

ระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ - 10 มีนาคม  2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

85 นางสาว ศิริวรรณ ทองวิเศษ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ทาเรือ บานนาเดิม สุราษฎรธานี

86 นางสาว จินตนา สรอยระยา นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร

87 นางสาว ออนนุช ตรีรัตน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

88 นางสาว รัตนาภรณ ทองดี นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลําภู

89 นางสาว แสงมณี แพงจาย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

90 นาง มาลา กัลยา นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ อบต. หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ

91 นางสาว ปวินตรา จิตมาตย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี

92 นาง นํ้าผ้ึง ครุธพันธ นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ ทต. เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี

93 นางสาว จิตปกรณ พันธุทอง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี

94 นางสาว จิตราภรณ นอยวังคลัง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. เกาขาม นํ้ายืน อุบลราชธานี

95 นาย จักรกฤษ พละพล นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี



ขั�นตอนการพมิพ์ใบชําระเงนิ 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  





 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

2. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจัดใหมีการตรวจหาเช้ือโควิค-19 (ATK) อีกคร้ัง ณ สถานท่ีในวันรายงานตัว 

3. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
4. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพ่ือสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหน่ังเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ัง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
6. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพ่ือปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพ้ืนถ่ิน  
 - วันรายงานตัวเพ่ือเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 

 หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 



สิ่งที่สงมาดวย 6 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรนักวิชาการพสัด ุ

รุนที่ 19 
(เฉพาะผูมีรายช่ือเขาอบรม เทาน้ัน) 

 

กรุณาแจงยืนยันเพ่ือเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 

 



  

        

 
หลักสูตรนักวิชาการพัสด ุ(ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ) 

********************************** 
1 .  ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2 .  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรชาติ  2 0  ป  เปนแผนการพัฒนาประเทศโดย 

ใหทุกภาคสวนใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนําไปสูวิสัยทัศนใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เปนประเทศพัฒนาแลว ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 2  ไดแปลงยุทธศาสตร 
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และปรับโครงสรางประเทศไปสูประเทศไทย 4 .0  โดยยึด “คนเปนศูนยกลาง 
การพัฒนา” ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและภารกิจที่สําคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที ่
ในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน และสถานการณในปจจุบันมีปจจัยและบริบทความทาทายใหม 
ของประเทศประกอบกับสถานการณโลกที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผชิญ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย กฎหมาย ระเบียบ  และนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยน 
ไปตามยุคสมัย  
 ดังนั้น ภายใตบริบทเหลานี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2 5 5 1  ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)  
ในการจัดการฝกอบรมใหเปนไปตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่น ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการยกระดับและพัฒนาขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  
ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน  
มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3 . วัตถุประสงค  
3 .1  เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
3 .2  เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่วกับ บทบาทหนาที่ความรับผดิชอบ และ

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3 .3  เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มทีัศนคติที่ดตีอการทํางานรวมกับผูอื่น 

และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 3 .4  เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
นวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  

3 .5  เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมจีิตสํานึกดานคุณธรรม และจรยิธรรมในการปฏิบัติตน และการ
ปฏิบัติงาน 

3 .6  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมโีอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
 
 
 



4 .  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4 .1  ดํารงตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ  
 4 .2  จํานวนประมาณ 70  คน/รุน 

5 .ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 5 .1  ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 5 .2  ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 5 .3  ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางาน 

ในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
  5 .4  ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม                

มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มปีระสิทธิภาพ  
 5 .5  สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม  

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 5 .6  ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 

 
6 . 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 
7 . โครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 
1  
2  
3  

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริม 

4  
27  
3  

12  
84  
9  

รวม 34  105  

 
หมวดที่ 1  วิชาพื้นฐาน จํานวน 4  วิชา 12  ชั่วโมง 

(สามารถเลือกเรียนวิชาพื้นฐานไดทั้งการศึกษาในชั้นเรียนและเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน 
LocalMooc  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทั้งนี้ ในแตละหลักสูตรจะตองเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
ออนไลน ฯ อยางนอยหลักสูตรละ 1  วิชา)  
       คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 

1 .1  ศึกษาเรียนรูในชั้นเรียน 
1 ) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
2 ) บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3  ชั่วโมง 
3 ) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
4 ) ความสามารถในการบริหารขอมูลและการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทํางานในยุค Thailand 4 .0  (Digital Literacy)       3  ชั่วโมง 



หรือ 1 .2  เลือกศึกษาเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน LocalMooc ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  
1 ) โครงสรางอํานาจหนาที่ของ อปท. เบื้องตน            3  ชั่วโมง 
2 ) การเบิกจายของ อปท. เบื้องตน          3  ชั่วโมง 
3 ) รายไดของ อปท. เบื้องตน          3  ชั่วโมง 

หมวดที่ 2  วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 27  วิชา 84  ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา: เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน

นักวิชาการพัสดุ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1 ) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลัง 
    วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    6  ชั่วโมง 
2 ) หลักเกณฑการคํานวณราคากลางของทางราชการ     3  ชั่วโมง 
3 ) เทคนิคการควบคุมการกอสรางและการตรวจรับงาน     3  ชั่วโมง 
4 ) การจัดทําขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ      3  ชั่วโมง 
5 ) เทคนิคขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี     3  ชั่วโมง 
6 ) การรางสัญญาและบริหารสัญญา       3  ชั่วโมง 
7 ) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง      3  ชั่วโมง 
8 ) แนวทางปฏิบัติในการจัดหาและจําหนายพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  
    e-market, e-bidding และ e-GP       3  ชั่วโมง 
9 ) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการพัสดุ   3  ชั่วโมง 
10 ) การประเมินผลและการสรางตัวชี้วัดในการทํางาน     3  ชั่วโมง 
11 ) พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561       3  ชั่วโมง 
12 ) พ.ร.บ. วาดวยความรับผดิเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542   3  ชั่วโมง 
13 ) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน          3  ชั่วโมง 
14 ) ความรูเรื่องระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  3  ชั่วโมง 
15 ) กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ. 2542  3  ชั่วโมง 
16 ) การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  3  ชั่วโมง 
     วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
     ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพ่ิมเติม  
17 ) นโยบายการคลังทองถิ่นและการพัฒนารายไดของทองถิ่น    3  ชั่วโมง 
18 ) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการเงิน การคลัง 
      ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น      3  ชั่วโมง 
19 ) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด                         3  ชั่วโมง 
      และขอมูลขาวสารของราชการ 
20 ) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3  ชั่วโมง 
21 ) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3  ชั่วโมง 
22 ) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3  ชั่วโมง 
23 ) การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3  ชั่วโมง 

24 ) การสรางทีมและการบริหารทีม (Team building)      3  ชั่วโมง 
25 ) การสรางความรูความเขาใจในองคกร ระบบงานและการจัดการองคกร   3  ชั่วโมง 
26 ) แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม  
      และคาเชาบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      3  ชั่วโมง 
27 ) ระเบียบวาดวยการยึดอายัดและการขายทอดตลาด     3  ชั่วโมง 
 



 
 
 
 
 

 

หมวดที่ 3  วิชาเสริม (เลือก 3  วิชา 9  ชั่วโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1 ) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
2 ) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
3 ) หลักคิดจิตอาสาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริฯ  3  ชั่วโมง 
4 ) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
5 ) การยึดมั่นในความถูกตอง คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน   3  ชั่วโมง 
6 ) ปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่ การแกไขปญหาและพัฒนางานอยางมืออาชีพ  3  ชั่วโมง 
7 ) การเขียนแผนที่ความคิดสูการปฏิบัติ mind mapping      3  ชั่วโมง 

 

8 . การศึกษาดูงานนอกสถานที ่จํานวน 2  วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP      

 การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางยัง่ยืน 
 

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

 

 

 



 

 

 

 

10 . 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 

หมายเหต ุการประเมินผลสัมฤทธิ ์ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50  และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60  คะแนน 
 (2 ) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3  สวน คือ  
   - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที ่
 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


