
จังหวัด อ ำเภอ หมำยเหตุ
1 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี ทต. ขำณุวรลักษบุรี น.ส. วัลยำ ผำสุข
2 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี ทต. ขำณุวรลักษบุรี ว่ำที่ร.ต. อวยชัย พงษ์อุดม
3 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต. ท่ำพุทรำ น.ส. กัญญำณัฐ นิลจินดำ
4 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย ทต. เขำคีรีส นำง จีรำวรรณ์ ต้นส ำโรง
5 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย ทต. บ้ำนพรำน นำย มงคล เขียวแก้ว
6 ขอนแก่น สีชมพู อบต. หนองแดง นำง เนรัญชรำ อวนศรี
7 จันทบุรี ขลุง ทม. ขลุง นำง พิชญ์สิณี สมบัติเจริญ
8 ฉะเชิงเทรำ พนมสำรคำม อบต. หนองแหน นำย เจษฎำ รุ่งฤดีชัยมงคล
9 ชัยนำท สรรพยำ ทต. สรรพยำ น.ส. กำญจนำ อุดมญำติ
10 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบต. ห้วยต้อน นำย ตรรกวิทย์ สุรสิทธิ์
11 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบจ. เชียงรำย นำย ณัฐพล เสรียศ
12 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบจ. เชียงรำย นำย ประพันธ์ คมสำคร
13 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบจ. เชียงรำย นำย อนันตรักษ์ สลีสองสม
14 เชียงรำย แม่ฟ้ำหลวง อบต. แม่สลองใน นำย เสฏฐี สุริยะ
15 เชียงใหม่ ฝำง อบต. แม่คะ นำย นนทวรรษ วรรณสำร
16 เชียงใหม่ สันก ำแพง ทต. บวกค้ำง นำย ธีรวิชญ์ ธิติชยำนันต์
17 นครพนม ปลำปำก อบต. ปลำปำก นำย ชูเกียรติ ค ำถำ
18 นครพนม เมืองนครพนม อบต. อำจสำมำรถ นำย ธีรเดช ชำญชัยวุฒิไกร
19 นครพนม ศรีสงครำม อบต. ท่ำบ่อสงครำม จ.อ. เดชอมร ก้อนสินธ์
20 นครศรีธรรมรำช พิปูน ทต. พิปูน นำย บุญญฤทธิ์ พรมแดน
21 นครศรีธรรมรำช เมืองนครศรีธรรมรำช ทต. ปำกนคร น.ส. ปวีณ์ริศำ ชูสุข
22 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี น.ส. รุสนันท์ ป้อมศักดำ
23 บุรีรัมย์ หนองหงส์ ทต. หนองหงส์ น.ส. ขวัญหทัย นำโสก
24 ปทุมธำนี ธัญบุรี ทม. บึงยี่โถ น.ส. สิริณัฏฐ์ ต้ันซุ่นอั้น
25 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบจ. ปรำจีนบุรี น.ส. ณัฏฐกันย์ บุณยเกียรติ
26 ปัตตำนี โคกโพธิ์ อบต. ปำกล่อ นำง รุสละห์ อำลี
27 พระนครศรีอยุธยำ บ้ำนแพรก อบต. คลองน้อย น.ส. จำรุณี พิมพ์แก้ว
28 พะเยำ ดอกค ำใต้ อบต. ดงสุวรรณ ว่ำที่ร.ต. มำนพชัย หมั่นแสวง
29 พังงำ ท้ำยเหมือง อบต. ท้ำยเหมือง นำง จำรุนันท์ นำคำกูล
30 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต. ดงกลำง น.ส. จินตนำ ฉิมสุข
31 แพร่ สูงเม่น อบต. หัวฝำย นำย ชำคร จันทร์ตำ

                  รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม หลักสูตรกำรจัดท ำภำพหรือกรำฟิกเพ่ือกำรสื่อสำร (Infographics) รุ่นที ่1                
 ระหว่ำงวันจันทร์ที ่17 มนีำคม ถึงวันที ่19 กันยำยน 2559

              ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
สังกัด ชื่อ-สกุล



จังหวัด อ ำเภอ หมำยเหตุ

                  รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม หลักสูตรกำรจัดท ำภำพหรือกรำฟิกเพ่ือกำรสื่อสำร (Infographics) รุ่นที ่1                
 ระหว่ำงวันจันทร์ที ่17 มนีำคม ถึงวันที ่19 กันยำยน 2559

              ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
สังกัด ชื่อ-สกุล

32 มหำสำรคำม กุดรัง อบต. นำโพธิ์ นำย วุฒิศักด์ิ อันทอง
33 มุกดำหำร หนองสูง ทต. หนองสูงเหนือ นำง อนิสรำ วงค์นำรี
34 ยโสธร กุดชุม ทต. กุดชุมพัฒนำ นำย ขวัญชัย ป้องสีดำ
35 ยะลำ กำบัง อบต. กำบัง นำย ปฏิพัทธ์ ลิมสกุล
36 ยะลำ ยะหำ อบต. กำตอง นำง ทิปกำ บุญรัตน์
37 ยะลำ รำมัน อบต. ตะโละหะลอ นำย ลุกมัน สำรีมำ
38 ร้อยเอ็ด โพนทอง อบต. อุ่มเม่ำ น.ส. ชลิดำ เมำะรำษ๊
39 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบต. หนองแวง จ.อ. วิจิตร ส่อยสีแสง
40 ระนอง กะเปอร์ อบต. บ้ำนนำ จ.อ. อนุชำ มัธยัสถ์
41 ระยอง ปลวกแดง อบต. มำบยำงพร นำย วีระวัฒน์ ปัญญำมำ
42 ล ำพูน เมืองล ำพูน อบจ. ล ำพูน น.ส. จิตรลดำ วงศ์วำรตะเชะ
43 เลย เชียงคำน ทต. ธำตุ นำง ดุจดำว นิลหงษ์
44 เลย ด่ำนซ้ำย อบต. ปำกหมัน นำง ขวัญชนก สำรมโน
45 เลย ด่ำนซ้ำย อบต. ปำกหมัน นำย นิพนธ์ สำรมโน
46 ศรีสะเกษ กันทรำรมย์ อบต. ผักแพว นำย นิธิชัย บัวทอง
47 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. โสน น.ส. ปรียำ กุมรีจิตร
48 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. ตะเคียน นำย สันติ สลำเลิศ
49 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต. เส่ืองข้ำว นำง สุพินพ์สร มั่นยืน
50 สกลนคร พังโคน อบต. ต้นผ้ึง นำย เชษฐ์ชัย บุญมำก
51 สกลนคร พังโคน อบต. ต้นผ้ึง นำย วุฒิฤกษ์ สัพโส
52 สงขลำ ควนเนียง ทต. บำงเหรียง น.ส. ประภำพร มนตรี
53 สงขลำ ควนเนียง ทต. บำงเหรียง น.ส. สุปรียำ มนตรี
54 สงขลำ เทพำ อบต. ปำกบำง น.ส. เจ๊ะรอบีย๊ะ เจ๊ะเด็ง
55 สงขลำ สะเดำ ทต. ส ำนักขำม น.ส. กนกดำรินทร์ บรรจงประสำน
56 สงขลำ สะเดำ ทต. ส ำนักขำม นำย เดชำ ชนะกำญ
57 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ อบต. บ้ำนระกำศ นำย ฉัตรบุตร ล้อมเมตตำ
58 สุรำษฎร์ธำนี เมืองสุรำษฎร์ธำนี ทต. ขุนทะเล นำง นวรัตน์ แก้วกิ้ม
59 สุรินทร์ ปรำสำท อบต. ปรำสำททนง น.ส. ธันยำภัทร์ จำรุวัฒน์ธนำพล
60 อ่ำงทอง ไชโย ทต. เกษไชโย นำย ชำนนท์ ผูกรอด
61 อ่ำงทอง ไชโย ทต. เกษไชโย น.ส. สุดำรัตน์ ศรีรำม
62 อุดรธำนี กุมภวำปี อบต. กุมภวำปี น.ส. ปริสำ ฝ่ำยอินทร์
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63 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน อบต. ผักขวง นำย ธเนศ ศิริกมลนันท์
64 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน อบต. ผักขวง นำง พรพรรณ มำบวบ
65 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน อบต. ผักขวง นำง สุพิชญำ ยะใหม่วงษ์
66 อุบลรำชธำนี เขื่องใน อบต. บ้ำนไทย น.ส. ขนิษฐำ พิเครำะห์
67 อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี อบจ. อุบลรำชธำนี จ.อ. ถำวร สำระวัน



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร  :              การจัดท าภาพหรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics) รุ่นที่ 1 
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :        4,500  บาท (ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร  :              การจัดท าภาพหรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics) รุ่นที่ 1   
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 

    ****ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม******

            
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :          4,500  บาท 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      ส่ีพันหา้ร้อยบาทถ้วน 
        ลงชื่อผู้น าฝาก 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 

- กรุณาช าระค่าลงทะเบียนอบรม ก่อนการอบรม 

- สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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หลักสูตรการจัดท าภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) 
********************************** 

 
1)  ปรัชญา  พัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ อปท. ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2)  หลักการและเหตุผล  
ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการน าแนวทางการจัดท าภาพหรือ

กราฟิกเพ่ือการสื่อสาร ( Infographics) ใช้ในการสื่อสาร การด าเนินการของรัฐบาล สร้างการรับรู้ หรือ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไป 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าการ
จัดท าภาพหรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics) จะท าให้การน าเสนอข้อมูลเกิดความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และ
จะเป็นประโยชน์หาก อปท. ได้น าไปใช้ในการถ่ายทอด สื่อสาร หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานแก่
องค์กร และชุมชนในท้องถิ่น  

3)  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของสื่อ Infographics และ
เทคนิคการสรุปความ เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดท า Infographics 
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและการสร้างสื่อ 
Infographics เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร  
           3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาการสร้าง Infographics ให้เหมาะสมกับข้อมูล 
และงานต่างๆ 

4)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          3.1 ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของสื่อ Infographics และ
เทคนิคการสรุปความ เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดท า Infographics 
          3.2 ผู้ เข้ารับการอบรม มีแนวความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบและการสร้างสื่อ 
Infographics เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร            
          3.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถาพัฒนาการสร้าง Infographics ให้เหมาะสมกับข้อมูลและงาน
ต่างๆ 

5)  กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรของ อปท. ทุกต าแหน่ง 

6)  ระยะเวลาของการศึกษาอบรม  จ านวน 3 วัน   
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7)  เนื้อหาหลักสูตร (จ านวน 6 วิชา 24 ชั่วโมง) 

ที ่ ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง 
1 ความส าคัญของสื่อ Infographics และเทคนิคการสรุปความ   

เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดท า Infographics 
(รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ) 

3 

2 วิชาโปรแกรมและเครื่องมือส าหรับพัฒนา Infographics 
(คณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจากสถาบันอ่ืน) 

3 

3 การออกแบบและการสร้างสื่อ Infographics เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
องค์กร (ฝึกปฏิบัติ) 
(คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร และจากสถาบันการศึกษาอื่น) 

6 

4 การสร้าง Infographics ให้เหมาะสมกับข้อมูลและงานต่างๆ (ฝึกปฏิบัติ) 
(คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร และจากสถาบันการศึกษาอื่น) 

6 

5 วิชาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร (ฝึกปฏิบัติ) 
(คณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจากสถาบันอ่ืน) 
 

3 

6 สรุปรายงานและน าเสนอผลงานเพ่ือแนะน าข้อเสนอแนะในการออกแบบ
สื่อ Infographics 
 (คณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจากสถาบันอ่ืน) 

 

3 

8)  แนวทางในการด าเนินงาน 
- จัดอบรมหลักสูตร 3 วัน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น การบริหารจัดการโครงการใช้

งบประมาณจากค่าลงทะเบียนจ านวน 4,500 บาท/คน (ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจาก อปท. ต้นสังกัด) 
  

9) สถานที่ด าเนินการ 
 - สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ พร้อมหนังสือส่งตัวจาก    

ต้นสังกัด และส าเนาการช าระเงิน 

๒. การแต่งกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์

๓. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส ่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
         (Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ท่ี www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
         (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้ 
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
 
หมายเหตุ  
- กรณีเข้าพักก่อนการอบรม จะมีค่าใช้จ่ายค่าห้องพักเพิ่ม 600 บาท/ต่อคน (ถ้าประสงค์จะรับประทาน 
  อาหาร ค่าอาหารมื้อละ 100 บาท กรุณาแจ้ง ณ จุดบริการ หากท่านประสงค์จะรับประทานเอง 
  นอกสถาบันฯ ก็สามารถท าได้ ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าอาหารกับบริษัทโปรโฮเด็ล แมเนจเม้นท์ จ ากัด) 
  ติดต่อห้องพัก 02-516-2459  
- ไม่อนุญาตให้น าเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ได้จัดสถานท่ี พร้อมมีเตารีดไว้บริการแล้ว) 
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