




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

1 นางสาว ประภัสสร เพ็ชรพันธ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

2 นางสาว สุชานุช จําปาศรี นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นางสาว ปาริชาติ บุญประดิษฐ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

4 นางสาว สุมนา ไผบง นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร

5 นางสาว วิภาวรรณ แกนยิ่ง นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

6 นาย สิรภพ งามกนก นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. สิงโตทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

7 นางสาว กฤติญาภรณ กลิ่นเลิศ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

8 นาย ปยณัฐ จันทรมนตรี นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

9 นางสาว สุนิตา สุมงคลทวีป นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

10 นางสาว วารุณี รื่นรวย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

11 นางสาว ศุภกานต ฟองจํา นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

12 นาย ธีระวัฒน อัจฉฤกษ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

13 นางสาว ดนยา เหลืองอุดมชัย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

14 นางสาว พรภิรมย เพชรอักษร นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

15 นางสาว อลิสา ตันจันทรพงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

16 นางสาว ภัสสรรัชต จี้อาทิตย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

17 นาง อุบลวรรณ จิราพงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

18 นาย โอภาส พุกกลิ่น นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

19 นางสาว พัชรียา เจากลดี นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

20 นาย ทินกร ขันทะสีมา นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

21 นางสาว สาวิตตี นาคทวี นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

22 นาย ไพรจิตร ทิพพิลา นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

23 นางสาว ณิชาพร หาญผจญ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. บางรักนอย เมอืงนนทบุรี นนทบุรี

24 นางสาว มุทิตา วงศสงคราม นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

25 นางสาว วรรณวรางค สุทธะ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

26 นางสาว วิสุดา  สินธุรัตน นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. อิสาณ เมอืงบุรีรัมย บุรีรัมย

27 นางสาว กมลรัตน โพธิ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

28 นาง ชิสา วองวชิราพาณิชย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี

29 นางสาว ปณิดา ตรีรมย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี

หลักสูตร: นักวิชาการสิ่งแวดลอม รุนที่ 1 (รหัสหลักสูตร: 020000000000200001)

ระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ – 10 มีนาคม 2566

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



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

หลักสูตร: นักวิชาการสิ่งแวดลอม รุนที่ 1 (รหัสหลักสูตร: 020000000000200001)

ระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ – 10 มีนาคม 2566

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

30 นางสาว นันฑิยา ชาติประทีป นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรขีันธ

31 นาย ประทีป บอชล นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

32 นางสาว จริยา คงเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

33 นางสาว บุณฑริกา นาคนาม นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

34 นาย อดิพงษ ไชยธนานันต นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

35 นางสาว ดวงกมล อมรปยะกฤษฐ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. บางเกา ชะอํา เพชรบุรี

36 นาย ทวีชัย ลิมปสันติเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

37 นาย นรรถพล เดชเพชร นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

38 นางสาว พรพนิต กลิ่นอภัย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

39 นาย ชัยนันต กําลังกลา นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

40 นาย ชนาธิป ศิริพันธ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. บานเพ เมืองระยอง ระยอง

41 นางสาว กาญจนา ธนิกกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

42 นางสาว นฤพร อนุจารีวัฒน นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

43 นางสาว ศิวพร ปติพัฒน นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. เลย เมืองเลย เลย

44 นาย อับดุลกอฟฟาร หลีเยาว นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. สตูล เมอืงสตูล สตูล

45 นาย วิวรรธน ฐานบรรจง นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมอืงสตูล สตูล

46 นางสาว ลักษิกา คาํมะนาง นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมทุรปราการ

47 นางสาว พัชรินทร แกวคุณ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

48 นางสาว ธัญญามาศ ธงไชย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

49 นางสาว เกตุสุดา แอบทิพย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม

50 นางสาว รติรัตน สุภพิสุทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ อบจ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

51 นางสาว สุวนันท  พงษกลิ่น นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

52 นางสาว เสาวลักษณ แมนพวก นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

53 นางสาว ภัทรมาศ มากมูล นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

54 นาย ธีรศกัดิ์ พูลเขาลาน นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

55 นางสาว สมฤดี หมอมเป นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. นาเหลา นาวัง หนองบัวลําภู

56 นางสาว วัชราพร แสนเสนา นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

57 นางสาว สกุลกาญจน กีรติรัฐวัฒน นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

58 นาย พงศดิษฐา มรดก นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
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ระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ – 10 มีนาคม 2566

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

59 นางสาว ศศิธร สุทธิกรม นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

60 นาย ปญญาพล บุเงนิ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
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2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 
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หลักสูตรนักวิชาการสิ่งแวดลอม (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ) 

********************************** 
๑. ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดำรงตำแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกำหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักวิชาการสิ่งแวดลอม เปน
หลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตำแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดำรงตำแหนงที่
สูงข้ึน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กำหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพ่ือเลื่อนหรือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กำหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทำหลักสูตรนักวิชาการสิ่งแวดลอม เพื่อใชสำหรับฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ดำรงตำแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอม ใหมีความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหนง 
3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และ
สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.3 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทำงานรวมกับผูอื่น และ
สามารถทำงานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
3 .4  เพื่ อ พัฒ นาให ผู เข ารับการฝ กอบรมมีความรูที่ ทั นสมั ย  ส ามารถนำเทคโน โลยี  สารสน เทศ  
และนวัตกรรมมาปรบัใชกับการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพ  
3.5 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
ปฏิบัติงาน 
3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  และจำนวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดำรงตำแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอม ระดับปฏิบัติ - ชำนาญการ 
 4.2 จำนวนประมาณ 70 คน/รุน 
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5. รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
5.1 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    
 
5.2 โครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จำนวนวิชา จำนวนชั่วโมง 
1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน  
วิชาเฉพาะตำแหนง 
วิชาเสริม 

3 
20 
4 

9 
72 
12 

รวม 36 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จำนวน 3 วิชา 9 ชั่วโมง 

(สามารถเลือกเรียนวิชาพื้นฐานไดทั้งการศึกษาในชั้นเรียนและเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน 
LocalMooc  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทั้งน้ี ในแตละหลักสูตรจะตองเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
ออนไลน ฯ อยางนอยหลักสูตรละ 1 วิชา)  
       คำอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรตองรูเพ่ือเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของตน 

1.1 ศึกษาเรียนรูในช้ันเรียน 
1. โครงสรางอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง    
และกฎหมายกระจายอำนาจ        ๓ ชั่วโมง 
2. กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
3. การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    3 ชั่วโมง 
4. การยึดมั่นในความถูกตอง คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน   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 
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หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตำแหนง จำนวน 20 วิชา 72 ชั่วโมง 
คำอธิบายหมวดวิชา: เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตำแหนงและสายงาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในตำแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) ความรูเรื่องการจัดการความรู        3 ชั่วโมง 
2) ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร       3 ชั่วโมง 
3) ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน        ๓ ชั่วโมง 
4) ระเบียบกฎหมายดานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม     3 ชั่วโมง 
5) ความรูวาดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕     6 ชั่วโมง 
6) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน        ๓ ชั่วโมง 
7) การจัดการน้ำเสียชุมชน        ๓ ชั่วโมง 
8) การจัดการและมาตรฐานกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ     3 ชั่วโมง 
9) การสงเสริมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 3 ชั่วโมง 
10) การจัดทำแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมทองถ่ิน ดานการจัดการมลพิษ 3 ชั่วโมง 
11) การตอบขอหารือเก่ียวกับเรื่องรองทุกขดานมลพิษ     3 ชั่วโมง 
12) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535              ๖ ชั่วโมง 
13) การประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดทำรายงานสถานการณมลพิษ   3 ชั่วโมง 
14) การออกขอกำหนดดานมาตรการควบคุมมลพิษ      3 ชั่วโมง 
15) การถายทอดองคความรูดานสิ่งแวดลอมสูชุมชน      3 ชั่วโมง 
๑6) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)      3 ชั่วโมง 
๑๗) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)       3 ชั่วโมง 
๑๘) การจัดทำขอมูลกาซเลือนกระจกชุมชนทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
๑๙) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       ๖ ชั่วโมง 
๒๐) การจัดทำงานวิจัยและโครงการดานสิ่งแวดลอมชุมชน     ๖ ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 4 วิชา 12 ชั่วโมง) 
คำอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพ่ือนำไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ

หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรง
บันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนำไปบริหารจัดการทองถ่ิน พัฒนางานและองคกรสู
ความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1. หลักคิดจิตอาสาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ  3 ชั่วโมง 
2. การสรางทีมและการบริหารทีม (Team building)      3 ชั่วโมง 

3. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4. ปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่ การแกไขปญหาและพัฒนางานอยางมืออาชีพ  3 ชั่วโมง 
5. การเขียนแผนที่ความคิดสูการปฏิบัติ mind mapping      3 ชั่วโมง 
6. การนอมนำศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”      
มาประยุกตใชในการทำงานดานการพัฒนา        3 ชั่วโมง 
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การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 2 วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เศรษฐกิจพอเพียง  

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP     

 การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนท่ีประสบความสำเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

6.  วิธีการท่ีใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนำอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานท่ีจรงิ 

7.  การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

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

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ 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               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานที่ 
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 ผูผานการฝกอบรมมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหนง 
 8.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตำแหนง 

สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 8.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทำงานรวมกับผูอื่นและสามารถทำงานใน

ลักษณะทมีงานไดอยางเหมาะสม  
 8.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม                

มาปรับใชกับการทำงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
 8.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 8.6 ผูผานการฝกอบรมมเีครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 
 
 

 
 



 

 
  

 
 

การเตรียมตวัเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกนัการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-řš (ATK) ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สำนักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพ่ือสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดให น่ังเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ ง

ดำเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทกุคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
6. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพ้ืนท่ีควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเก่ียวของเขา

มาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต  
 
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธเีปด และพิธปีด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันอังคาร และ วนัพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
  - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศกุร/เสาร/อาทิตย)  

    ชาย เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดำหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดำ 
    หญิง เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันหรือแขนยาว/กระโปรงสีดำหรือสกีรมทา/รองเทาคทัชูสดีำ 
 

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

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนำเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


