
 
 
 

ที่ มท ๐๘๐๗.๗/ว 696             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
    ถนนนครราชสีมา เขตดุสิ ต
    กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
                        13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
 

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4” 
 

เรียน นายกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาโครงการฝึกอบรม      จ านวน ๑ ชุด 
  2. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม      จ านวน ๑ ชุด 
  3. ขั้นตอนการลงทะเบียน/พิมพ์ใบช าระเงิน     จ านวน ๑ ชุด 
  4. ส าเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/03872  จ านวน ๑ ชุด 
      ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 
  5. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม     จ านวน ๑ ชุด 
  6. QR Code กลุ่มอบรมฯ       จ านวน ๑ ชุด 
  

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ก าหนด                    
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4” ระหว่าง 
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น                
(อาคารคัชมาตย์) ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได้พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ รายละเอียดตาม  
สิ่งที่มาด้วย 1 และ 2 
 เพ่ือให้การเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
รุ่นที่ 4” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้ท่านพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 1. พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดตามบัญชีรายชื่อ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เข้ารับการฝึกอบรม                
โดยช าระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จ านวน 10,500 บาท/คน (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยสั่งจ่ายในนาม 
“สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” พร้อมทั้งพิมพ์ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน 
จากระบบลงทะเบียนไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ภายในวันจันทร์ที ่
6 มีนาคม 2566 ซึ่งทางธนาคารจะออก “ใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ” ให้กับผู้ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนฯ ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้โดยได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว                                    
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม น าส าเนาหลักฐานการช าระเงินดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
โครงการในวันรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมด้วย 
  
 

           
              /2. ให้ผู้เข้ารับ... 

 
 
 

ด่วนทีสุ่ด 
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 2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ศึกษาเอกสารการเตรียมตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพ่ือเตรียมความพร้อมเครื่องแต่งกาย
ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นส าหรับการเข้ารับการฝึกอบรม 
 3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมหนังสือส่งตัว
จากต้นสังกัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อาคารคัชมาตย์) ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหนึ่ง                
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น.    
แต่งกายชุดนักศึกษา หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา                    
เจ้าหน้าที่ประสานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 064 296 4036 และสามารถตรวจสอบข้อมูล  
การเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ ได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ 

  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

  (นางสาวฐิติมา  ปุยอ๊อต) 
                                    ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รักษาราชการแทน 
                                          ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน 
                                                        อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QR Code กลุ่มอบรม 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่  
กลุ่มงานบริการการฝึกอบรม 
นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา โทร. ๐๖ ๔๒๙๖ ๔๐๓๖ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lpdi_0807@dla.go.th 
 
 

ผอ.กง.บฝ. ..................................   .........../........../........ 

อริชัย ..........................................  ........../........../.......... 

สุรีย์พร  .......................................  .........../......../........... 

ภารดา จนท. ..............................  ........../........./........... 



  

 

   

 

หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๑. ปรัชญา  มุ่งพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับการ
ด ารงต าแหน่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสรรค์ เชื่อมโยงและบูรณา
การองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อองค์กรและประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.  2551 
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ส าหรับฝึกอบรม
และพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกต าแหน่งให้มีความรู้  ทักษะและสมรรถนะ ที่เหมาะสมกับการ
ด ารงต าแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานขึ้น ส าหรับผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทุกต าแหน่ง ให้ได้รับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ การสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้เล็งเห็นประโยชน์เหล่านี้ จึงได้จัดท าหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปพัฒนางานทางด้านท้องถิ่นให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม 

 3.2 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ             
และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  

 3.4 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับ                 
การปฏิบัติงานระหว่างกันและสร้างสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 

 

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น 
 4.1 ผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกต าแหน่ง 
 4.2 จ านวนประมาณ 30 คน/รุ่น 
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5. รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
      5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม 6 วัน ดังนี้ 
        - รายงานตัวปฐมนิเทศ   จ านวน   1 วัน 

     - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน        จ านวน   5 วัน 
 5.2 โครงสร้างหลักสูตร 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
 - วันแรก ของการอบรม 
  - เริ่มต้นติดตั้งการใช้งานเบื้องต้น 

- การตรวจสเปค (Spec) คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- การจัดการเก่ียวกับไวรัสต่าง ๆ 
- การค้นหาแฟ้มนามสกุลต่าง ๆ เช่นการค้นหารูปภาพทั้งหมดใน Drive ต่าง ๆ 
- การใช้ Browser ต่างๆ เช่น Internet Explorer , Google Chrome , Fire Fox  
- เทคนิคในการจดชื่อโดเมน (Domain Name) 
- การขอพ้ืนที่ในการฝากพ้ืนที่เว็บไซต์ (Host) 
- วิธีการส่งหนังสือขอจดชื่อ Domain Name 
- การสืบค้นเว็บไซต์โดยใช้ Google 
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบุคคล , ค้นหาข้อมูลประวัติต่าง ๆ 
- การค้นหาเอกสารที่สร้างจาก Word , Power Point , Excel , Acrobat 
  จาก Internet ได้ทันท ี
- เทคนิคการค้นรูป , แผนที่ , แปลภาษา และเทคนิคอ่ืน ๆ บน Google 
- การจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น Server ด้วยโปรแกรม Bitnami 
- การติดตั้ง Wordpress ลงบน Bitnami 
- เริ่มการใช้งานเว็บไซต์จ าลอง 

 - วันทีส่อง ของการอบรม 
  - เริ่มเรียนรู้การใช้งานเว็บส าเร็จรูป (Wordpress) 

- การเข้าในส่วนหน้าเว็บ (Front End) ในส่วนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
- การเข้าในส่วนแก้ไขเว็บ (Back End) ในส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
- การ ปรับ – แต่ง ค่าท่ีจ าเป็นก่อนการใช้งาน Wordpress 
- การเปลี่ยนธีม (Theme) 
- การสร้างหน้า (Page) บน Wordpress 
- การสร้างเรื่อง (Post) บน Wordpress 
- การสร้างหมวดหมู่ (Category) บน Wordpress 
- การสร้างเมนู (Menu) บน Wordpress 
- การน า Page มาใส่ในเมนู 
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- การติดตั้งเมนู ลงในส่วนด้านบนของเว็บไซต์ (Top Menu) 
 

 

- การแก้ไข , ลบ , คัดลอก เมนู 
- การสร้าง กลุ่ม เมนู ขึ้นมาใหม่ 
- การน ากลุ่มเมนูใหม่ ไปใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ 
- การแสดงเมนู ให้ปรากฏในส่วนต่าง ๆ ของหน้าเว็บไซต์ 

- วันที่สาม ของการอบรม 
 - เทคนิคการใช้ Photoshop ในการแต่งภาพเพ่ือใช้ในส่วนหัวของเว็บไซต์ (Header) 
 - วิธีการติดตั้งโปรแกรม Photoshop 
 - แนะน าส่วนประกอบหน้าจอของ Photoshop 
 - เทคนิคการหารูปภาพต่าง ๆ เพื่อน ามาท า Header ของเว็ปไซด์ด้วย Google 
 - วิธีการก าหนดขนาด Pixel ที่ถูกต้องบน Photoshop เพ่ือน าไปใส่ใน Header  
  ของ Wordpress 
 - การน าภาพในส่วนพื้นไปใส่ในชิ้นงานใหม่บน Photoshop 
 - การตัดภาพชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน าไปวางในชิ้นงานใหม่ 
 - การปรับภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปรับขนาดให้ตรงตามมาตราส่วน ,  
   กลับภาพ , ท าขอบฟุ้ง เป็นต้น 
 - การพิมพ์ข้อความใน Photoshop 
 - การจัดรูปแบบข้อความด้วย Style ของ Photoshop 
 - การ Save File ใน Photoshop เพ่ือน ากลับมาแก้ไขใหม่ได้ 
 - การสร้าง โครงสร้างบุคลากร ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 
 - การใส่ภาพโครงสร้างบุคลากร , ตกแต่ง , ใส่ข้อความ ใน Power Point 
 - การ Save File เป็น JPEG เพ่ือน าไปใส่ในส่วนหัวของเว็ปไซด์บน Artisteer 
 - การติดตั้งโปรแกรม Artisteer 
 - รู้จักกับ เมนูค าสั่งต่าง ๆ ของ Artisteer 
 - การใช้ค าสั่งใน Artisteer เพ่ือน าส่วนหัวของ Photoshop มาใส่ในส่วน 
 หัวเว็บไซต์บนจูมล่า 
 -  ฝึกปฏิบัติ 
- วันที่ส่ี ของการอบรม 
 - เรียนรู้การใช้งานปลั๊กอิน (Plugin) 
  - การใช้งานปลั๊กอิน Elementor 
  - การใช้งานปลั๊กอิน List Category Posts 
  - การใช้งานปลั๊กอิน Chat Button 



 

 

     - 4 - 
  
   - การใช้งานปลั๊กอิน Max Mega Menu 
  - การใช้งานปลั๊กอิน Popup Maker 
  - การใช้งานปลั๊กอิน Seed Fonts 
  - การน าแผนที่จาก Google Map มาใส่ในเมนู แผนที่การเดินทาง 
- วันทีห่้า ของการอบรม 
  - การน าข้อมูลทั้งหมด Backup ด้วยปลั๊กอิน Duplicator แล้วขึ้นใช้บน Host จรงิ 
   - การตั้งค่าบน Duplicator 
   - การ Backup 
   - การใช้โปรแกรม File Zilla เพ่ือน าข้อมูลที่ Zip ไว้แล้วขึ้น Host จริง 
   - การตั้งค่าบน Host จริง เพ่ือแตกไฟล์ที่ Zip ไว้ 
   - การ Restore บน Host จรงิเพ่ือน าไฟล์ที่แตกไว้แล้วมาใช้บน Host จรงิ 
   - การแสดงผลบน Host จริง  www.ชื่อเว็ป.go.th 
   - ถาม – ตอบ ปัญหาต่าง ๆ 
  - พิธิปิดการศึกษาอบรม และ มอบประกาศนียบัตร 

๖. วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม 
๑) บรรยาย / การสัมมนา                                                                                   
๒) กรณีศึกษา / สาธิต / ฝึกปฏิบัติ 
๓) ถามตอบปัญหา 

7. การประเมินผลการฝึกอบรม 

  1) ประเมินผลรายวิชา / วิทยากร 

  2) ประเมินผลโครงการ 

 

http://www.ชื่อเว็ป.go.th/


ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

1 นาง ศิวารมย์ แก้วเนิน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร 06620303

2 นาย ปิยะวัฒน์ พัฐนพชญาณ์ คนงาน อบต. สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร 06620303

3 นาย อชิตะ แก้วเนิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ

สังคม

อบต. สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร 06620303

4 นางสาว อลันดา ครองยุติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ

อบต. ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 06401103

5 นาย พรพจน์ พัฒนาศูนย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบต. บัวเงิน น  าพอง ขอนแก่น 06400709

6 นางสาว กิตติยา สอนเสน ผู้ช่วย อบต. บัวเงิน น  าพอง ขอนแก่น 06400709

7 นาง ชณัฐติกานต์ เดชมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทต. ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 05180506

8 สิบโท จักรกฤษณ์ บุญยิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ

ทต. บ้านปล้อง เทิง เชียงราย 05570403

9 นางสาว ทัศวรรณี อ่อนดี นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ อบต. บ้านเกาะ เมืองฯ นครราชสีมา 06300116

10 นาย ภวัฐ ภุมรินทร์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช 03800102

11 นาย อยวัต ยะแสง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ยอด สองแคว น่าน 05551301

12 นาย ชยพล กาซาว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. ยอด สองแคว น่าน 05551301

13 นาย พงษ์สว่าง อริยชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ช านาญการ

ทต. อิสาณ เมืองฯ บุรีรัมย์ 05310103

14 นางสาว ศิริลักษณ์ ก้านทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 06310409

บัญชรีำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรสร้ำงเว็บไซตส์ ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่4

รหัสหลักสูตร 080000000002000004

ระหว่ำงวันที ่12 - 17 มนีำคม 2566

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

บัญชรีำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรสร้ำงเว็บไซตส์ ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่4

รหัสหลักสูตร 080000000002000004

ระหว่ำงวันที ่12 - 17 มนีำคม 2566

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

15 นางสาว วจิรา หมั่นเพียร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทต. ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 05310602

16 นาย นพรุจ มณฑา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 02130101

17 นาง ธนารีย์ เคว็จด า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทต. เขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง 05930403

18 นางสาว ดูลียา จงกลบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

ทต. เขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง 05930403

19 นาย ณัฐพล ม่วงไหมทอง พนักงานจ้าง ทต. นายาง ชะอ า เพชรบุรี 05760402

20 นาย นภดล สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทต. เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 05540502

21 นาง จารุนันท์ นาคากูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 06830305

22 นางสาว จิราพร จันทร์หา ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ์

ทต. สามขา โพนทราย ร้อยเอ็ด 05451305

23 ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพงษ์ อ้อยนอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

ทต. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 05210204

24 นางสาว กนกนาถ ปฐมพิทักษ์นุกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 04210103

25 นางสาว สุมาลี พรามสุภา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทต. เขาขวาง โพธาราม ราชบุรี 05700703

26 นางสาว สุชีราวรรณ ข าเพชร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อบจ. ราชบุรี เมืองฯ ราชบุรี 02700101

27 นาย นิรุตต์ ปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบต. บ้านร้อง งาว ล าปาง 06520507

28 นาย พิสิษฐ์เมธ พันพิมพ์ พนักงานจ้าง ทม. เลย เมืองฯ เลย 04420102



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

บัญชรีำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรสร้ำงเว็บไซตส์ ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่4

รหัสหลักสูตร 080000000002000004

ระหว่ำงวันที ่12 - 17 มนีำคม 2566

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

29 นาง ปภาดา นามป้อง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ทม. เลย เมืองฯ เลย 04420102

30 นาง กองเพ็ชร ศรียาข า นายกเทศมนตรี ทต. นาอ้อ เมืองเลย เลย 05420103

31 นาย วินัย ฝ่ายลุย เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงาน

อบต. ละเอาะ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 06331503

32 ว่าที่ร้อย

ตรีหญิง

อนึ่ง คงเหมือน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. ละงู ละงู สตูล 06910505

33 นางสาว มารีย๊ะ นิ วหลี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. ละงู ละงู สตูล 06910505

34 นาย วราวุฒิ สุทนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

อบจ. สระแก้ว เมืองฯ สระแก้ว 02270101

35 นางสาว กาญจนา แขไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

อบจ. สระบุรี เมืองฯ สระบุรี 02190101

36 นางสาว ภัทรวดี แก้วเมือง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ทต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 05640712

37 นาย นันทวัฒน์ สุขถนอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 05840502

38 จ่าสิบเอก เตชภณ จันทร์งาม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ อบต. บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์ 06320516

39 นาย พิรัชย์ ศรีราม ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์ 06320516

40 พันจ่าเอก ไสว สัชชานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล

อบต. บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์ 06320516

41 นางสาว จิรฐา ทิศกระโทก หัวหน้าส านักปลัด อบต. คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ 06320602

42 นาย วีระยุทธ ดาทอง คนงาน อบต. คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ 06320602
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

43 นาย ณัฐพล ฐานสมบูรณ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต. คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ 06320602

44 นาย นิรันดร์ บุญสรรค์ พนักงานทั่วไป อบต. ค าผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 06321701

45 นาย ณรงค์วิทย์ บัวพรหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 03410102

46 พันจ่าตรี สุพจน์ พิมตะขบ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 06340303



 สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

ขั้นตอนการพิมพ์ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน 
https://lpdi.dla. go.th/ 

 

 

1. เลือก หน้าหลัก 

2.กรอกเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก 
และเลือก         ตรวจสอบ 

 

3. เลือก พิมพ์ใบช าระเงิน 
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การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

1. ก่อนการเดินทาง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรมอนามัย 

2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” ก่อนการเดินทางจากภูมิล าเนา

เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม 

3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหน่วยงานที่ภาครัฐให้การรับรองก่อนการ

เดินทาง 48 ชั่วโมง และให้น าใบรับรองผลการตรวจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่โครงการในวันที่รายงานตัว พร้อมทั้งส าเนา

หลักฐานการได้รับวัคซีนปูองกันโควิด-19 ครบโดสตามจ านวนของวัคซีนแต่ละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร 

โดยท าการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายทุกคน ทุกครั้งที่เข้า-ออกอาคาร หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา

เซลเซียส จะด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานที่ในวันรายงานตัว 

6. ทุกเช้ากอ่นการเข้ารับการฝึกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน 

7. สถาบันพัฒนาบุคลากร จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล ทุกจุดเข้า-ออกอาคาร ห้องอบรม หน้าลิฟท์ ฯลฯ 

8. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพ่ีอสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ อยู่

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

9. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้นั่งห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งด าเนินการตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด 

10. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน ติดปูายแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสถานที่ฝึกอบรม 

11. สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา

ภายในอาคารสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต และห้ามผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่นตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องแจ้งผู้อ านวยการโครงการหรือเจ้าหน้าที่

โครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ออกเป็นมาตรการเสริมเพ่ือปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีฝุาฝืน

ระเบียบ/ข้อก าหนด ทางสถาบันฯ จะส่งตัวกลับทันทีพร้อมทั้งรายงานให้ต้นสังกัดทราบเพื่อด าเนินการทางวินัยต่อไป 



 

ระเบียบการแต่งกายและการรายงานตัว 

1. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายงานตัว พร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด และ ส าเนาการการโอนเงิน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ สถานที่จัดโครงการฝึกอบรม 

2. การแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม 

 วันจันทร์/วันปิดการฝึกอบรม   เครื่องแบบข้าราชการสีกากี 

 วันอังคาร  แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นถิ่น 

 วันพุธ-พฤหัสบดี แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนสั้น หรือ แขนยาว เท่านั้น  

  สุภาพบุรุษ กางเกงขายาวสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่ผ้ายีนส์) 

      รองเท้าหุ้มส้นสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบ) 

 สุภาพสตรี กระโปรงสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกง) 

   ส าหรับสตรีตั้งครรภ์ ให้ใส่ชุดคลุมท้องได้ 

   รองเท้าหุ้มส้นสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าอื่นๆ) 

 

หมายเหตุ   ไม่อนุญาตให้น าเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯได้จัดสถานที่พร้อมเตารีดไว้ให้บริการแล้ว) 


