














 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 22 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 
 

 

 

***กรุณาแจงยืนยนัเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อาํเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑85 

 

 

สิ่งที่สงมาดวย 6 



ขั้นตอนการพิมพใบชําระเงิน    

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

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่สงมาดวย 3 

1. กดเลือก หนา

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

และ เลือกตรวจสอบ 

3. พิมพใบชําระเงิน 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) ณ สถานท่ีฝกอบรม วันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารดีผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 





 

  

หลักสตูรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
**********************************

๑. ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู 
การดํารงตําแหนงเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงานสามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 
และบรรเทาสาธารณภัยเปนหลักสูตรภาคบงัคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผ
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 
ทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเพื่อเล่ือนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก
กําหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช
สําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหมีความรู ทักษะ และส
มืออาชีพในการปฏิบัติงาน มคีุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชน
ในพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.วตัถุประสงค 
 3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกั
ตําแหนง 
 3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกบัการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสยัทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติ
ผูอื่นและสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม
 3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

  

       
 

หลักสตูรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน/ระดับชํานาญงาน
********************************** 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนงเปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงานสามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยตีาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี

  
ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในคราวประชุมคร้ังที่ 

2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ

2561 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่นท่ีมีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
ทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ

ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช
สําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปน
มืออาชพีในการปฏิบตัิงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชน

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกั

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยกุตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับ
ผูอื่นและสามารถทํางานในลกัษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาปรบัใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธภิาพ  

ระดับชํานาญงาน) 

ทักษะสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนงเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงานสามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี

ในคราวประชุมคร้ังที่ 
ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกัน 

านการฝกอบรม 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
คัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่นท่ีมีคุณสมบัติเพื่อเล่ือนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง 

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
ทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 

ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช
สําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกัน 

มรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปน 
มืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคณุธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชน

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารง

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยกุตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ที่ดีตอการทํางานรวมกับ

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 



 3.5เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ
การปฏิบัติงาน 
 3.6 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานระหวางกันและสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.คณุสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.2 จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 
 
5 ระยะเวลาการศึกษาอบรม16วัน ดังน้ี 
 - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1 วัน 
 - ศึกษาอบรมในชั้นเรยีน   จํานวน 11 วัน 
 - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน   2 วัน 
 - ศึกษาคนควาดวยตนเอง   จํานวน   1 วัน 
 - พิธีปด                              จํานวน   1 วัน 
 
5 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3หมวด 29วิชา 90ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที ่ ช่ือหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนช่ัวโมง 

1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน 
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสรมิ 

11 
๑4 
4 

33 
45 
๑2 

รวม 29 90 

 
หมวดที่ ๑วิชาพื้นฐาน  จํานวน 11 วิชา 33 ช่ัวโมง 
 คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง       สวน
ทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท่ีบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของตน   
 ๑) ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทลัสาํหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ   
    (Digital Literacy)         ๓ ชั่วโมง 
 2)โครงสรางอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง  ๓ ชั่วโมง 
 3) บทบาท อาํนาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ   3 ชั่วโมง 
 4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน   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) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิม่และสิทธิภาพการทาํงานในยุค Thailand 4.0   3 ชั่วโมง 
 10) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ    3 ชั่วโมง 
 11) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน     3 ชั่วโมง 
หมวดที่ 2วิชาเฉพาะตําแหนงจํานวนจํานวน 14 วิชา 45 ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา:เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงานเจา
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
 ๑)วิชาแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     3 ชั่วโมง 
 2) วิชาระเบียบกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย    3 ชั่วโมง 
 3) วิชาการใชวิทยุสื่อสารของทางราชการ (แบงกลุมฝก)    3 ชั่วโมง 
 4) วิชาระบบบัญชาการเหตุการณ(Incident Command System:ICS)  3 ชั่วโมง 
 5) วิชาระบบบริการทางการแพทยฉุกเฉิน(Emergence Medical System:EMss) 3 ชั่วโมง 
 ๖) วิชาการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย      3 ชั่วโมง 
 7) วิชาการจัดการและปองกันอุทกภัยวาตภัยและดินโคนถลม    3 ชั่วโมง 
 8) วิชาฝกปฏิบัติการดับเพลิงข้ันตนและการปองกันและระงับอัคคีภัย (แบงกลุมฝก) 3 ชั่วโมง 
 9) วิชาฝกปฏิบัติการเคลื่อนยายและชวยเหลือผูประสบภัยจากอัคคีภัย  (แบงกลุมฝก) 3 ชั่วโมง 
 1๐) วิชาฝกปฏิบัติการกูภัย (แบงกลุมฝก 5 ฐาน)     6 ชั่วโมง 
 11) วิชาระเบียบกฎหมายวาดวยการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัย  ๓ ชั่วโมง 
 ๑2) วิชาการปองกันอุบัติเหตุทางถนนและการตั้งจุดตรวจแรกการเรียกสัญญาณจราจร 3 ชั่วโมง 
 ๑3) วิชามลพิษทางเสียงและการส่ันสะเทือนและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมทางอากาศ 3 ชั่วโมง 
 14) วิชาความรูจิตอาสาพระทาน 904 (การจัดต้ังโรงครัวพระทาน)   3 ชั่วโมง 
หมวดที่ 3 วิชาเสริม  (เลือก 4 วิชา 12 ชั่วโมง) 
         คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องท่ีนาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ
หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรง
บันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสู
ความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสดุ  
 1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                 3 ชั่วโมง 
 2) จิตวิทยาและการจัดการในสภาวะวิกฤต      3 ชั่วโมง 
 3) ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน       ๓ ชั่วโมง 
 4) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม      ๓ ชั่วโมง 
 5) คุณธรรมและจริยธรรมเพือ่การปฏิบัติงาน     3 ชั่วโมง 
 6) การบริหารงาน บรหิารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร 3 ชั่วโมง 
 7) การดาํเนินการทางวินัยของ อปท.      3 ชั่วโมง 
 8) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ      3 ชั่วโมง 
 9) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน    3 ชั่วโมง 
 10) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน  ๓ ชั่วโมง 
 11) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก      3 ชั่วโมง 
 12) การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยกลไกระดับทองถ่ิน  3 ชั่วโมง 



         13) การออกแบบการทํางานโดยใชการคิดออกแบบ (Service Design by Design Thinking)           
3 ชั่วโมง 
 
6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่  จํานวน  2 วัน 
  1) ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) กิจกรรมตามแนวความคิด CSR (Corporate Social Responsibility) 
  3) การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 
  4) รูปแบบและการจัดการองคกรเปนเลิศดานการบริหารงานการเงนิ และการบัญชี  
  5) ชุมชนและเมืองนาอยู หรือองคกรภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน  
  6) ศูนยบริหารจัดการ One Stop Service  
  7) อ่ืนๆที่เก่ียวของ เชน งานแผนที่ภาษี งานพัฒนารายได การจัดทําขอบัญญัติ เปนตน                                           
 
๗.วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 

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

 

๘.การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบดวย  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-การนาํเสนองานวิชาการ  
-การจัดทํารายงานกลุม 
-การจัดทํารายงานสวนบุคคล 
-การทดสอบประเมินความความรู 
ภาคพฤติกรรม50 คะแนน ประกอบดวย 
-ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
-การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหตุการประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
(2) การประเมินผลโครงการอบรมแบงออกเปน 3 สวน คอื  
  -การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากรจํานวนวิชาและ
ระยะเวลาท่ีใชในการอบรม 
  -การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 



  -การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานที่ 

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 9.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน

ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
 9.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัยสามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา

ปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพ  
 9.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 9.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


